
 

 

 
 

 CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais 
  
 Rua Henrique Monteiro, 90– 13º andar– Pinheiros - São Paulo – SP –CEP- 05423-020-Fone (11) 4082.3200 - Fax (11) 4082.3206 
 Praça Dom Edílio José Soares, 42 – Cj 101- Centro – Santos – SP – CEP- 11013-927-Fone (13) 3235.8522 - Fax (13) 3223.3659 

CARTA APRESENTAÇÃO 

 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2019 

 

 

À 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  
IE – Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos 
Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 12 – 1º andar 
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP 
CEP: 05459-900 
 

 

Ref: Protocolo de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA 

 

 

Prezados senhores (as), 

 

Vimos por meio desta realizar o upload dos documentos necessários no sistema e-Ambiente para a 

solicitação da Licença Prévia para o empreendimento Unidade de Recuperação Energética – URE 

Mauá. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários e subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

Maurício Tecchio Romeu 

Diretor de Projetos e Negócios 
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Cód.: S1174V08  04/12/2017 

 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FICHA CADASTRAL 

LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 
 

1. SERVIÇO SOLICITADO  

AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO:   LICENÇA DE OPERAÇÃO 

  ÁREA MENOR OU IGUAL 1,0 ha   TERMO DE REFERÊNCIA 

  ÁREA MAIOR QUE 1,0 ha E MENOR QUE 300 ha   RENOVAÇÃO        

  ÁREA MAIOR QUE 300 ha   OUTROS       

  ÁRVORES ISOLADAS   PARECER TÉCNICO       

LICENÇA PRÉVIA        EIA/RIMA     RAP     EAS  

  CONSULTA  PRÉVIA  

  LICENÇA DE INSTALAÇÃO  

Nº PROCESSO:        ANO PROCESSO:       

É SÓCIO DA FIESP?         SIM*            NÃO 

*APRESENTAR O COMPROVANTE JUNTO A ESSA FICHA. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome / Razão Social  

Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 
Endereço (avenida, rua, estrada etc.)  

Avenida Guaraciaba, 430 

Bairro Município CEP 

Sertãozinho Mauá 09370-840 

Fone (DDD) 
(11) 4544-1077 

e-mail institucional da empresa 

diretoria@lara.com.br 
CNPJ / CPF Fone 

57.543.001/0001-08      

Endereço para correspondência (avenida, rua, estrada etc.)  

Avenida Guaraciaba, 430 

Bairro Município CEP 

Sertãozinho Mauá 09370-840 

Contato (nome)  

Leandro Eduardo Tavares 

CPF  RG Fone para contato 

212.508.368-08 30.248.451-6 (11) 4544-1077 

e-mail  

leandro@lara.com.br 
 

3.  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 Nome 

Unidade de Recuperação Energética - URE Mauá 

Atividade  Tipologia  (http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/) 

Tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos UTE/URE 

Endereço ( avenida, rua, estrada etc) Investimento 

Avenida Guaraciaba, 430       

Bairro Município(s) CEP 

Sertãozinho Mauá 09370-840 
 

4.  Pessoas Autorizadas  a acessar o processo digital no e-ambiente (consultas e upload de documentos) 

Identificação:  (1) Consultoria    (2) Assessoria    (3) Empreendimento     (4) Outros 

Nome CPF RG e-mail cargo Ident. 

Leandro Eduardo 
Tavares 

212.508.368-
08 

30.248.45
1-6 leandro@lara.com.br Engenheiro (1) 

Felipe Martin Correa de 
Castro e Silva 

326.514.978-
19 

34.591.03
0-8 felipe.martin@cpeanet.com 

Coordenado
r (2) 

André Kazuo Ishikawa 

328.046.678-
47 

43.612.03
8-0 andre.kazuo@cpeanet.com Analista (3) 

                              ( ) 
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Cód.: S1174V08  04/12/2017 

 

                              ( ) 

                              ( ) 
5.  IDENTIFICAÇÃO   Consultoria  Assessoria  Pessoa Física  Outros 

 Nome / Razão Social  

CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais 

CNPJ / CPF 

04.144.182/0001-25 

Endereço ( avenida, rua, estrada etc)  

Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º Andar 

Bairro Município CEP 

Pinheiros São Paulo 05423-020 

Fone (DDD) e-mail 

(11) 4082-3200 contato@cpeanet.com 

Contato (nome)  

Maurício Tecchio Romeu 

 
 
6.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Unidade de 
Conservação 

Em Unidade de Conservação de Uso 
Sustentável (Estadual/Federal) 

 Sim  Não 

Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 

      

Em Zona de Amortecimento Unidade de 
Proteção Integral (Estadual/Federal) 

 Sim  Não 

Nome e o Órgão gestor da 
Unidade de Conservação 

      

Patrimônio 
Espeleológico, conforme 
a Resolução CONAMA 
347/2004 

(Cavernas naturais subterrâneas 
existentes na ADA e AID) 

 Sim  Não 

Caracterização sucinta e 
outras observações 

      

 
 
7.  DADOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE SANEAMENTO 

Sistemas de 
Tratamento 

Água Sistema Isolado  Sim  Não 

Descrição sucinta do sistema Captação em 
poço artesiano 

      

Esgotos Sistema Isolado  Sim  Não 

Descrição sucinta do sistema 
Será empregada um sistema de reuso dos 
efluentes industriais do terminal 

      

 
8.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO NOS RECURSOS HÍDRICOS 

UGHRI/COMITÊ 
Indicação do Comitê de Bacia Hidrográfica 

6 

ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 
Indicação da Bacia e/ou a Sub-//bacia Hidrográfica 

- 

 
 
9.  INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM: 

Assentamentos Rurais do INCRA e/ou ITESP na 
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) do 
empreendimento 

 Sim  Não 
Órgão responsável pelo assentamento. 

      

Áreas de antigas cavas de mineração  Sim  Não 
Observações 

      

Áreas Contaminadas na ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA (ADA) do empreendimento, com base no 
cadastro da CETESB, no site:  
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/  (Acessar o 
Visualizador de Mapas e ativar a camada 
Gerenciamento / Áreas Contaminadas) 
 

 Sim  Não 
Observações 
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Empreendimento

Número do Processo Fase do licenciamento

Resp. pelo preenchimento Data 09/08/2019

Unidade

-

ha

ha

-

-

-

MW

MW

MW

-

Kgf/cm2

tvap/ano

bar

m3/h

m3

Km

mm

Km

KV

m2

m3/h

m3/h

t/dia

t

-

-

t/dia

t/dia
oC

106 Nm3/dia

m3/dia

m3/h

m3/h

t/dia

mg/Nm3

ng/Nm3

mg/Nm3

t/dia
Emissão de NOx da turbina
Geração de Escória

1.050,0

2.100,0

850,0

ND

NA

5,4

5,0

545,0

10,0

0,1

200,0
415,0

Consumo total de água

Geração total de efluentes

Geração de resíduos sólidos

Emissão material particulado

Emissão dioxinas e furanos

Capacidade de tratamento por linha

Capacidade total de tratamento

Temperatura de queima

Consumo de Combustível (gás)

Consumo de Combustível (óleo)

Nº de linhas (fornos) 2,0

Estação de Tratamento de Água - ETA ND

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 25,0

Capacidade de recebimento de resíduos 3.000,0

15.000,0Capacidade de armazenamento de resíduos

Tipo de resíduos Urbano

NA

ND

2.500,0

Tensão da Linha

Área total das subestações 

Nº de turbinas a vapor

30,06

Nº de caldeiras 2

Pressão de Operação das caldeiras 90,0

NA

Área do empreendimento 7,20

Configurações (ciclos) Vapor

Nº de turbinas a gás NA

Potência instalada (turbinas a gás) 

2

38,5

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7

www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento

UTE/URE
Unidade de Recuperção Energética - URE Mauá

LICENÇA PRÉVIA

André Kazuo Ishikawa

Potência instaladas (turbinas a vapor)

Potência total Instalada 77,0

NDExtensão da Linha de Transmissão associada

ND

ND

Pressão de vapor das caldeiras

Vazão nas torres de resfriamento

Extensão do duto de combustível associado NA

Tancagem de combustível NA

1.321.920,0Produção de vapor

Diâmetro máximo do duto

Porção 1

Área da gleba 

ValorParâmetro
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Unidade

R$

meses

ha

-

m3

m3

m3

m3

-

-

ha

ha

ha

-

ha

-

-

ha

-

-

-

-

-

-

R$

-

-

-

viagens/dia

viagens/dia

-

ha

-

-

-

-

-

-

ha

m3/hora

kWh/mês

m3/hora

ton/dia

ton/ano

-

-

-

-

-

-

Investimento da obra 800.000.000

Duração da obra 30

Área de intervenção  7,2

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7

www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 2 - Indicadores Ambientais

UTE/URE
Parâmetro Valor

Movimentação de solo ND

Movimentação de rocha ND

Nº de Corpos d'água afetados NA

Nº de áreas de apoio 1

Volume de corte ND

Volume de aterro ND

Supressão de cerrado NA

Supressão de árvores nativas isoladas 447

Áreas de Preservação Permanente - APP total 0,00

Áreas Contaminadas 13

Supressão de Vegetação Estágio Médio e Avançado 0,01

Supressão de Vegetação Nativa total 0,01

Espécies de mastofauna 8

Espécies de avifauna 140

Espécies de herpetofauna 16

Espécies de flora 231

Espécies de flora ameaçada de extinção 38

Plantio Compensatório 4,06

Compensação Ambiental 2.640.000

Nº de áreas de relevância cultural (indígenas, quilombolas, tombadas) NA

Mão de obra da implantação 500

Espécies de fauna terrestre total 164

Espécies de ictiofauna NA

Espécies de fauna endêmicas e/ou ameaçadas de extinção 27

Número de Propriedades afetadas 0

Área total de desapropriação NA

Famílias desapropriadas NA

Mão de obra da operação 62

Tráfego gerado na implantação ND

Tráfego gerado na operação 262

Nº de poligonais do DNPM afetadas pelo empreendimento 0

Sítios e vestígios (ocorrências) arqueológicos ND

Área Impermeabilizada 7,20

Famílias reassentadas NA

Nº de equipamentos sociais NA

Nº de Infraestruturas afetadas NA

Geração de resíduos 545,00

Emissão de NOx

Unidades de Conservação - Proteção Integral Item 9.2.3 - EIA

Consumo de água (Uso 'Consultivo' de Água) 5

Consumo de energia (Uso 'Consultivo' de Energia) ND

Geração de efluentes 5

Nº de áreas protegidas Item 9.2.3 - EIA

Código da UGRHI 6

Unidades de Conservação - Uso Sustentável Item 9.2.3 - EIA

Áreas Naturais Tombadas ND

Área de Proteção aos Mananciais Item 9.2.3 - EIA

Projeto Sala de Cenários
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Recibo do Sacado

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

(=) Valor Cobrado(+) Outros acréscimos(+) Mora / Multa(-) Outras deduções(-) Desconto / Abatimentos

493.769 43776491000170 08/09/2019

1897-X / 139678-1 RC

179.077,50
CPF/CNPJ

284452100004937690
QuantidadeEspécie

00190.00009 02844.521001 00493.769178 2 80060017907750

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Autenticação mecânica

Vencimento Valor do DocumentoNúmero do Documento

Nosso NúmeroAgência / Código CedenteCedente

001-9

SacadoCompleto

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER

Cedente

Data do documento

Uso do banco

 Número do Documento

Carteira Espécie

R$

 Espécie  Doc  Aceite  Data do Processamento

 Quantidade  Valor

 Vencimento

 Agência/Codigo Cedente

 Nosso Número

 (=) Valor do Documento

 (-) Desconto / Abatimento

 (+) Mora / Multa

 (=) Valor Cobrado

 Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente )

 Interessado/Reclamado/Investigado/Réu na ACP

Sacado Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

09/08/2019

08/09/2019

09/08/2019

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 1897-X/139678-1

 493.769 RC N

17

Não receber após o vencimento

 0  0,00  179.077,50

17/28445210000493769-0

1. O SISTEMA SÓ RECONHECE PAGAMENTO PELO CÓDIGO DE BARRAS PARA BAIXA DESTE TÍTULO.

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO - DIRIGIR-SE A UMA AGÊNCIA DA CETESB.

28445210000493769

(-) Outras deduções

(+) Outros acréscimos

001-9 00190.00009 02844.521001 00493.769178 2 80060017907750

 CPF/CNPJ

Corte na linha pontilhada

Corte na linha pontilhada

43776491000170

LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

 CPF/CNPJ: (57543001000108)
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

O presente Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) visam subsidiar a análise da viabilidade técnica e ambiental pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental, da Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá, que terá capacidade para o 

tratamento térmico de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da ordem de 3.000 ton/dia, provenientes 

dos municípios de Mauá e região. A tecnologia adotada na URE Mauá, que é amplamente 

empregada em diversos países da Europa, Ásia e América do Norte, terá uma potência instalada 

de 77 MW, capaz de tratar termicamente o volume de RSU recebidos diariamente pelo aterro 

sanitário, por meio do aproveitamento do calor residual da queima na geração de vapor em duas 

linhas de caldeiras.  

A área de 72.025 m² onde será implantada a URE Mauá está localizada no município de Mauá, 

próximo à divisa com o município de Ribeirão Pires, no bairro Sertãozinho, em local licenciado e 

ocupado pelas instalações da Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. O aterro sanitário 

recebe atualmente os RSU provenientes da coleta regular de nove municípios: Diadema, Ferraz 

de Vasconcelos, Itanhaém, Juquiá, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. Os RSU destes municípios serão encaminhados para tratamento 

térmico. Além dos RSU dos municípios mencionados, o aterro sanitário também recebe resíduos 

provenientes de geradores particulares, que quando apresentarem as mesmas características, 

também serão tratados na URE Mauá.  
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O EIA e respectivo RIMA constituem parte da documentação que instrui a solicitação de 

Licença Prévia (LP), e seguem as diretrizes e orientações determinadas no Termo de Referência – 

Parecer Técnico n° 078/15/IPSR, emitido em 13 de julho de 2015, no âmbito do processo 

CETESB n° 01/00089/15 (Anexo 1-1). Os relatórios foram desenvolvidos pela empresa 

Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais – CPEA, conforme o “Manual para Elaboração 

de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental”, parte do Anexo Único 

que integra a DD nº 217/2014/I, de 06 de agosto de 2014. 

O estudo contempla, com vistas a prevenir a ocorrência de efeitos indesejáveis ao ambiente, a 

avaliação prévia dos impactos ambientais do projeto sobre suas áreas de influência, tendo como 

base o diagnóstico ambiental e a caracterização do empreendimento, bem como define as 

medidas de controle, mitigação e compensação dos impactos ambientais adversos e 

potencialização dos impactos positivos. Para tanto, o EIA encontra-se estruturado conforme 

apresentado a seguir. 

No Capítulo 1 é feita a apresentação geral do empreendimento e dos dados de identificação 

do empreendedor, da empresa consultora e da equipe técnica responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA. 

No Capítulo 2, intitulado “Informações Gerais”, é apresentado o objeto de estudo de 

impacto ambiental, suas principais características e o histórico de antecedentes do processo de 

licenciamento do empreendimento. 

O Capítulo 3 apresenta as justificativas para implantação do empreendimento, considerando 

as políticas relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

O Capítulo 4 traz a análise de alternativas tecnológicas e locacionais, além da alternativa de 

não implantação do empreendimento. 

O Capítulo 5 apresenta uma análise da legislação ambiental diretamente incidente sobre o 

empreendimento, com destaque para os aspectos relacionados à flora, fauna, recursos naturais, 

uso do solo, ao licenciamento ambiental e à compensação ambiental. 

O Capítulo 6 aborda a análise da compatibilidade do empreendimento em relação às políticas 

públicas, planos, programas e projetos colocalizados, contemplando o atendimento ao disposto 

no Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mauá. 

No Capítulo 7 é apresentada a caracterização do empreendimento objeto de licenciamento 

ambiental, abrangendo o detalhamento de todas as unidades que o compõem e a infraestrutura 

associada, considerando todas as instalações e equipamentos, além da descrição dos processos 

envolvidos na sua operação. São apresentadas informações sobre a implantação como 

cronograma, mão de obra envolvida, canteiros de obras, áreas de apoio e valor total do 

empreendimento. 

O Capítulo 8 descreve a delimitação das áreas de influência a partir das quais foram 

conduzidos os estudos dos diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico. 
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Na sequência, o Capítulo 9 contempla o diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e 

socioeconômico nas áreas de influência, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes 

da implantação do empreendimento, considerando os seguintes fatores/elementos: 

▪ Meio Físico: clima, qualidade do ar, ruídos e vibrações, geologia e recursos minerais, 

geomorfologia, pedologia, susceptibilidade a processos de dinâmica superficial, recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, qualidade das águas superficiais e subterrâneas e áreas 

contaminadas. 

▪ Meio Biótico: componentes constituintes da flora e da fauna, considerando-se os 

ecossistemas terrestre e aquático, com destaque para levantamentos detalhados da 

vegetação e fauna locais. Compõe ainda esse item do diagnóstico a identificação de 

Unidades de Conservação da Natureza e demais áreas legalmente protegidas localizadas 

nas áreas de influência do empreendimento. 

▪ Meio Socioeconômico: características da população e condições de vida nas áreas de 

influência, economia local e regional, uso do solo e infraestrutura. 

O Capítulo 10 apresenta a identificação e a avaliação dos impactos ambientais para cada uma 

das etapas do empreendimento – planejamento, implantação e operação – considerando a 

tipologia do empreendimento pretendido e as características ambientais da área de inserção do 

mesmo. A apresentação dos impactos ambientais é organizada por meio: físico, biótico e 

socioeconômico. 

Em função da avaliação dos impactos, são apresentados no Capítulo 11 os programas 

ambientais que consolidam as ações de gestão propostas, sejam elas de prevenção, mitigação ou 

compensação dos efeitos adversos esperados, sejam de potencialização dos benefícios, sejam de 

controle dos aspectos ambientais ou monitoramento e acompanhamento dos impactos. Para 

atender à determinação legal vigente, neste capítulo é também apresentado o Programa de 

Compensação Ambiental em atendimento ao disposto no SNUC – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº 9.985/2000). 

No Capítulo 12 é apresentado o prognóstico ambiental considerando a implantação e 

operação da Unidade de Recuperação Energética URE Mauá, bem como a conclusão deste EIA. 

Completam a coletânea de estudos do EIA as Referências Bibliográficas, no Capítulo 13, e os 

Anexos. 
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1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA 

1.1.1.  Identificação do Empreendedor 

Nome da empresa: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

Nome fantasia: LARA 

CNPJ: 57.543.001/0001-08 

CTF IBAMA: 227594 

Endereço: Avenida Guaraciaba, n° 430 – Bairro Sertãozinho – Mauá – SP 

CEP: 09370-840 

Telefone: (11) 4544-1077 

Responsável legal pelo empreendimento: Valdir Damo 

E-mail: diretoria@lara.com.br 

 

1.1.2. Identificação da empresa consultora 

Empresa: CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda. 

CNPJ/MF: 04.144.182/0001-25 

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar 

CEP: 05423-020 

Bairro: Pinheiros 

Município: São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 4082-3200 

Fax: (11) 4082-3206 

E-mail: contato@cpeanet.com 

Responsável Técnico: Engº Maurício Tecchio Romeu 

Telefone:  (11) 4082-3200  

E-mail: mauricio.romeu@cpeanet.com 

 

Pessoa de Contato: Felipe Martin Corrêa de Castro e Silva 

E-mail: felipe.martin@cpeanet.com 

  

Página: 44



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

5 
 

1.2. EQUIPE TÉCNICA 

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis pela elaboração dos 

estudos de cada meio apresentado encontram-se no Anexo 1.2-1.   

1.2.1. Coordenação Geral e Executiva 

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

COORDENAÇÃO GERAL 

Maurício Tecchio Romeu Engenheiro Químico CREA 0682149514 / SP 

Ione Novoa Jezler Arquiteta e Urbanista CAU-SP A7592-2 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA 

Felipe Martin Correa de 
Castro e Silva 

Engenheiro Químico CREA 5063305964/SP 

1.2.2. Equipe Meio Físico  

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 

Felipe Martin Correa de 
Castro e Silva 

Engenheiro Químico CREA 5063305964/SP 

EQUIPE TÉCNICA 

André Kazuo Ishikawa Engenheiro Ambiental CREA 5063313824/SP 

Danilo Souza Santos 
Estudante de Engenharia 

Química 
- 

Denise Germano Pinto, Esp. 
Bióloga e Especialista em 

Sistema Integrado de Gestão 
CRBio 01 68388/01-D CRQ IV 

446865 

Giovana Miki Perrela dos 
Santos 

Engenheira Ambiental CREA 5070274559 

Juliana Cristina Canduzini Geógrafa CREA 5061912880/SP 

Laiz Santos Rhemann Dias Engenheira de Produção CREA 5069782621 

Leslie de Molnary Meteorologista CREA 0601571529/SP 

Luiz Antônio Brito, Dr. Engenheiro Civil CREA 0685059270/SP 

Maria Carolina Ribeiro 
Falaguasta 

Engenheira Química Dra. 
Controle Ambiental 

CREA 5062119957/D 
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Mariana Beraldo Masutti Química CRQ IV 04154818 

Victor Carrozza Barcellini, 
Msc. 

Biólogo e Mestre em Análise 
Ambiental Integrada 

CRBio 89509/01-D 

Wilson Vicente da Silva Bacharel em Química CRQ IV 4479257 

1.2.3. Equipe Meio Biótico  

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 

Daniela Cambeses Pareschi Coordenadora técnica - fauna CRBio 61.016/01-D 

Julia Stuart Coordenadora técnica - flora CRBio: 79.757/01-D 

EQUIPE TÉCNICA 

Adeildo Messias dos Santos Técnico em Meio Ambiente CRQ IV 04474256 

Aline Silveira Medeiros, MSc. Bióloga e Mestre em Ciências CRBio: 86.131/01-D 

Carolina Toledo Andreu Bióloga CRBio 082438/01-D 

Caroline Nunes Parreira, 
MSc. 

Bióloga e Mestre em Ciência 
Ambiental 

CRBio 56306/01-D 

Eduardo Martins Biólogo CRBio: 26.063/01-D 

Fernando Augusto Medeiros Biólogo CRBio: 68.795/01-D 

Gilce França Silva Bióloga CRBio: 54.274/01-D 

Jéssica Teixeira Silveira Bióloga CRBio 106712/01-D 

Lauriney Gomes de Oliveira Auxiliar técnico - 

Mariana Beraldo Masutti Química CRQ IV 04154818 
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1.2.4. Equipe Meio Socioeconômico 

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

COORDENAÇÃO TÉCNICA 

Ione Novoa Jezler Arquiteta e Urbanista CAU-SP A7592-2 

EQUIPE TÉCNICA 

Jessica Cristina da Silva Estudante de Geografia - 

Hildeir Amorim Fagundes Engenheiro Civil (RIT) CREA 5060596980/SP 

1.2.5. Equipe de Geoprocessamento 

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

Fábio de Barros Lima Desenhista - 

Francisco Rodrigues 
Zamboni 

Técnico em Geoprocessamento - 

Maria Aparecida Galhardo 
Louro 

Geógrafa CREA 5061712591/SP 

1.2.6. Equipe da Caracterização do Empreendimento 

Nome Área Profissional Registro no Conselho de Classe 

André Kazuo Ishikawa Engenheiro Ambiental CREA 5063313824/SP 

Felipe Martin Correa de 
Castro e Silva 

Engenheiro Químico CREA 5063305964/SP 
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CAPÍTULO 2  

OBJETO DO LICENCIAMENTO  

A URE Mauá, objeto do presente processo de licenciamento ambiental, será implantada em 

área de 72.025 m² (Matrículas 34.836, 17.561, 27.384, 29.785, 33.574 e 349 – Anexo 2-1) e terá 

capacidade para o tratamento térmico de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da ordem de 3.000 

ton/dia, em operação contínua de 24h (3 turnos de 8h). A URE terá potência de 77 MW, e 

tratará os RSU recebidos no aterro por meio de duas linhas da caldeira e estruturas associadas, a 

serem implantadas dentro de área já licenciada para o recebimento e disposição final 

ambientalmente adequada de RSU.  

A área pleiteada para a implantação da URE Mauá é atualmente utilizada como área de apoio à 

operação do aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de Resíduos, sendo que as estruturas 

presentes no local serão devidamente demolidas e os equipamentos desmobilizados para 

posterior uso por parte do empreendedor. Algumas estruturas de apoio do aterro sanitário, tais 

como, áreas de manutenção de máquinas e equipamentos, almoxarifado, área de lavagem de 

máquinas e equipamentos, balanças, portaria e enfermaria serão demolidas e reconstruídas dentro 

da área onde será implantada a URE Mauá para atender à demanda do empreendimento objeto 

deste licenciamento e do aterro sanitário em operação. A Figura 2.1-1, a seguir, ilustra o layout do 

empreendimento, sobre a área atualmente ocupada pelas estruturas de apoio operacionais do 

Aterro Sanitário Lara. 
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Figura 2.1–1: Layout da Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá. 

 

Após a demolição das estruturas e desmobilização dos equipamentos existentes no local, será 

executada a terraplenagem da área para a conformação adequada do terreno, anteriormente a 

implantação da URE Mauá e suas estruturas de apoio, conforme os itens a seguir e a descrição 

que segue:  

 Portaria e balanças de controle de recebimento;  

 Área de apoio; 

 Biofiltros; 

 Acesso ao aterro sanitário; 

 Pátio de manobra de caminhões e baias de descarregamento; 

 Fosso de recebimento (bunker)/Funil de alimentação; 

 Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (TMB); 

 Forno e Caldeira; 

 Sistema de Tratamento de Gases; 
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 Chaminé; 

 Sistema de tubulação; 

 Casa de turbina; 

 Torre de Resfriamento (Condensado a ar); 

 Subestação. 

Subestação. A URE Mauá receberá os RSU após o controle junto a portaria e balanças na 

entrada do empreendimento, sendo então encaminhados para o fosso/bunker de recebimento 

(portas laterais) ou para o funil de alimentação (portas centrais), onde os resíduos serão 

descarregados. 

 

 
Figura 2.1-2: Bunker de recebimento de RSU. Fonte: DDMA, 2018. 

 

O bunker de recebimento foi projetado para armazenar uma quantidade de resíduos capaz de 

garantir o funcionamento da usina por alguns dias, mantendo equalizada a quantidade de RSU 

encaminhados para o tratamento no sistema, garantindo o permanente funcionamento dos 

queimadores em condições ótimas operacionais. 

Após o recebimento dos resíduos, os mesmos serão encaminhados para o tratamento 

mecânico, onde ocorrerá o processo de separação e cominuição do material que seguirá para o 

processo de secagem biológica, por qual o material sofrerá um processo de compostagem 

intensiva favorecendo a degradação biológica da massa orgânica, ocasionando um auto 

aquecimento do material de entrada proporcionando um processo de auto secagem pela 

evaporação da água. 

Página: 50



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

11 
 

 

 

Figura 2.1-3: Fluxo do resíduo na planta de tratamento mecânico e biológico. Fonte: DDMA, 2018. 

 

Os gases provenientes da exaustão do processo de secagem biológica, que podem conter 

traços de amônia e outros compostos de hidrocarbonetos, serão tratados em duas etapas: uma 

com lavador ácido para redução da amônia e outra com biofiltro, que é um filtro contendo 

microrganismos, material orgânico e água para redução de compostos orgânicos voláteis. 

 

 

Figura 2.1-4: Esquemático do sistema de limpeza do ar de exaustão.  
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Os resíduos, após a passagem pelo sistema de tratamento mecânico e biológico (TMB), serão 

encaminhados para o sistema de grelhas móveis para o tratamento térmico dos resíduos por meio 

da queima, junto à câmara de combustão. O sistema de grelhas tem por objetivo assegurar a 

secagem, volatilização, gaseificação e a oxidação completa dos resíduos, bem como transportar os 

resíduos e as escórias, que estarão inertes após a queima. 

 

 

Figura 2.1-5: Desenho esquemático do sistema de grelhas. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A taxa de alimentação das grelhas a partir do conduto de alimentação será realizada por meio 

de um empurrador acionado hidraulicamente, com capacidade de alimentação da ordem de 

90 ton/h de RSU, sendo 45 ton/h por linha de caldeira. A velocidade do empurrador está 

atrelada as condições da queima a fim de otimizar e fornecer alimentação simétrica da grelha. 

O calor residual proveniente da queima dos RSU será reaproveitado pelo sistema de caldeira 

na produção de vapor, e consequente geração de eletricidade pela movimentação das turbinas 

pelo vapor gerado, sendo que o sistema contará com um superaquecedor de múltiplos estágios e 

um superaquecedor externo alimentado com o biogás proveniente do aterro sanitário ou gás 

natural, em caso de necessidade.  
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Figura 2.1-6: Diagrama esquemático do sistema de caldeira. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Os gases gerados com a combustão dos resíduos sólidos na caldeira são compostos 

predominantemente de dióxido de carbono e água, além de outras impurezas com cinzas 

inorgânicas e pequenas concentrações de elementos que incluem cloro, enxofre, flúor e metais 

pesados. Assim, no processo de combustão são gerados componentes indesejáveis que serão 

removidos no sistema de tratamento de gases, incluindo: 

 Óxidos de nitrogênio (NOx); 

 Materiais particulados; 

 Ácido clorídrico (HCl); 

 Ácido fluorídrico (HF); 

 Dióxido de enxofre (SO2); 

 Trióxido de enxofre (SO3); e 

 Dioxinas e furanos. 

Página: 53



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

14 
 

Resumidamente, o sistema de tratamento dos gases de combustão da URE Mauá consiste em 

uma combinação de diferentes equipamentos, sendo que o sistema de limpeza de gases 

selecionado para a URE Mauá é do tipo semi-seco, com a adição dos reagentes cal e carvão 

ativado.  

 

 

Figura 2.1-7: Fluxograma ilustrativo do processo de tratamento de gases. Fonte: DDMA (2012) e 
Baumgarte, 2012. 

 

Todos os sistemas aqui mencionados são detalhados no Capítulo 7 – Caracterização do 

Empreendimento. 
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CAPÍTULO 3 

JUSTIFICATIVA 

Um desafio enfrentado atualmente nos grandes centros urbanos é a disposição final 

ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em especial dos resíduos 

domiciliares, resultantes do contínuo crescimento da população mundial e sua necessidade cada 

vez maior de bens de consumo e alimentos. Dentre os problemas relacionados à elevada geração 

de resíduos sólidos, além da dificuldade cada vez maior de espaços adequados disponíveis para o 

descarte, tem-se a baixa adequação dos processos produtivos para a redução e reaproveitamento 

de matéria prima, e a geração de gases de efeito estufa, que contribuem no processo de mudanças 

climáticas, questão amplamente discutida no cenário internacional.  

Desta forma, faz-se necessária a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis, 

sendo que o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos pode reduzir significativamente os 

impactos ambientais negativos da geração e disposição de resíduos. 

O tema ganhou destaque global a partir da Conferência Rio92, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento, assim, buscou-se incorporar novas práticas 

ambientalmente sustentáveis com relação aos resíduos, como a redução nas fontes geradoras, a 

reciclagem e o reaproveitamento em processos produtivos, estimulando-se a participação da 

sociedade. Nesse sentido, o aproveitamento energético e a redução de resíduos encaminhados 

para aterros sanitários tornaram-se questões relevantes mundialmente. 

Neste contexto, foi instituída em 2010, através da Lei nº 12.305, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), que conforme estabelecido no Art. 4º, reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão integrada e ao 
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gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. De acordo com o Art. 5º, a PNRS 

é integrante da Política Nacional do Meio Ambiente e articulada à Política Nacional de Educação 

Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e à Política Federal de Saneamento Básico (Leis nº 11.445/2007 e 

nº 11.107/2005). 

No âmbito da PNRS foi instituída a obrigatoriedade de elaboração, pelos estados e municípios 

dos Planos Estaduais e dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos, nos quais devem estar 

indicados os programas, projetos e ações para o estabelecimento e atendimento das metas de 

geração, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU). O Art. 54 da PNRS estabelece que a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos 

deveria ter sido implantada em até 4 anos após a data da publicação da Lei (em 2010), o que ainda 

não ocorreu, mesmo após quase 9 anos da publicação da Política. 

Considerando que o rejeito é o resíduo que depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis não 

apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (Inciso XV 

do Art. 3º) – que por sua vez corresponde à distribuição ordenada de rejeitos em aterros 

observando-se normas operacionais para evitar danos ou riscos à saúde e minimizar impactos 

ambientais adversos (Inciso VIII do Art. 3º) – apenas os rejeitos deveriam ser encaminhados para 

aterros sanitários. 

Nesse sentido, o empreendimento proposto, contemplando o tratamento de RSU, contribui 

para a redução da quantidade de resíduos destinados a aterro sanitário, em consonância com o 

estabelecido na PNRS. 

Além disso, a PNRS estabelece no §1º do artigo 9º a possibilidade de uso de tecnologias para 

recuperação energética dos RSU, desde que comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e 

com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo 

órgão ambiental. 

No estado de São Paulo, o licenciamento e operação da atividade de tratamento térmico de 

resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia são orientados pela Resolução SMA 

79/2009, considerando que a atividade é listada como uma tecnologia mitigadora no 

enfrentamento do aquecimento global, e como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo 

Comitê Executivo da Convenção Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (Executive Board - UNFCCC). 

A Resolução SMA 79/2009 também destaca que a utilização dos resíduos sólidos urbanos 

como fonte de energia renovável, além de agregar valor a esses materiais, minimiza os efeitos 

adversos de sua disposição direta no solo, considerando ainda a necessidade da adoção de 

alternativas sustentáveis principalmente em regiões metropolitanas do estado de São Paulo, onde 

o volume de resíduos gerado é muito elevado e a disponibilidade de áreas para aterros é quase 

inexistente. A carência de áreas potenciais, tanto em Mauá como nas demais regiões da RMSP, 

principalmente sob a ótica das interfaces com as operações urbanas e de áreas de conservação 
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ambiental, como a de proteção de mananciais, tornam a implantação da URE estratégica à 

segurança ambiental, à saúde da população e ao resguardo da qualidade de vida no município e na 

RMSP. 

Além disso, a localização da área de implantação da URE Mauá, junto ao aterro sanitário da 

Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. – que atualmente recebe os resíduos sólidos 

urbanos dos municípios de Mauá, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itanhaém, Juquiá, Ribeirão 

Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul – possibilita que estes 

sejam atendidos pelo empreendimento, e consequentemente, reduz a disposição de RSU 

diretamente no aterro sanitário sem prévio tratamento, aumentando assim a sua vida útil, o que é 

relevante dada a pouca disponibilidade de áreas adequadas ao recebimento de rejeitos na RMSP. 

A redução da disposição de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário também contribui para a 

diminuição da geração de gás metano. 

Desta forma, a URE Mauá, além de estar consonante às Políticas Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos, possibilita a geração de energia e reduz a geração de gases de efeito estufa dos 

aterros, ao diminuir a disposição de resíduos no aterro sanitário, atuando como medida 

mitigadora às mudanças climáticas, tratando-se ainda, de uma tecnologia bem sucedida e 

amplamente difundida em diversos países da Europa, Ásia e América do Norte. Permite ainda o 

aumento da vida útil do aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda., 

reduzindo a necessidade de implantação/ampliação de novas áreas para disposição de RSU e, 

consequentemente, a transformação paisagística, a alteração de grandes áreas cobertas por 

vegetação ou a supressão de ambientes de riqueza significativa de fauna, flora e demais recursos 

naturais, buscando garantir, de forma responsável e tecnicamente adequada, o tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos ali encaminhados. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO DE ALTERNATIVAS  

Conforme estabelece a Resolução CONAMA 001/86 em seu artigo 5º, inciso I, o estudo 

ambiental além de atender à legislação deverá ainda contemplar a análise das alternativas 

tecnológicas e de localização para a implantação do empreendimento, abordando os aspectos que 

levaram à escolha tecnologia e da área propostas, as vantagens em relação a outras áreas e outras 

tecnologias viáveis, bem como a hipótese de não implantação do empreendimento. 

Assim, são apresentadas neste Capítulo as alternativas avaliadas com base nos elementos que 

fundamentam e justificam técnica, econômica e ambientalmente a escolha da tecnologia e do 

local para o empreendimento proposto. Na comparação entre as alternativas tecnológicas e 

locacionais foram utilizados os estudos previamente realizados pelo próprio empreendedor e os 

elementos apresentados e analisados ao longo deste EIA, considerando para tal as condicionantes 

dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como aspectos legais relevantes ao 

empreendimento. 

4.1. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Neste item são apresentadas as alternativas tecnológicas existentes atualmente para tratamento 

e disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU), descritas e analisadas comparativamente 

conforme suas características, aspectos técnicos, ambientais e econômicos, de modo a se verificar 

as vantagens e desvantagens de cada uma. As alternativas tecnológicas empregadas no tratamento 

e disposição final de RSU consideradas no presente EIA são: aterro sanitário, compostagem e 

tratamento térmico, descritos e analisados na sequência. 
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4.1.1. Aterro Sanitário 

Dentre os sistemas convencionais de tratamento e disposição de resíduos sólidos, os aterros 

sanitários são os mais comumente utilizados, configurando a última etapa do gerenciamento de 

resíduos. 

Segundo a PNRS o aterro, por meio de recursos de engenharia, garante o correto recebimento 

e tratamento dos resíduos, assegurando o menor impacto ambiental e maior proteção à saúde 

pública. 

Um aterro sanitário é composto basicamente pelas seguintes estruturas: 

▪ Impermeabilização para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas; 

▪ Sistema de drenagem de águas pluviais; 

▪ Sistema de coleta e tratamento do líquido percolado (chorume); 

▪ Sistema de coleta e tratamento dos gases (formados a partir da decomposição da 

matéria orgânica presente nos RSU); 

▪ Veículos para movimentação dos RSU e compactação do solo; e 

▪ Jazida para extração de material para a cobertura dos resíduos. 

Apesar de configurar alternativa com custos de implantação e operação relativamente baixos, 

quando comparado às demais tecnologias existentes, a opção exclusiva pelo uso de aterro 

apresenta algumas desvantagens, tais como: 

▪ Exigência de grandes áreas compatíveis com o uso pretendido, livres de restrições legais e 

ambientais; 

▪ Obrigatoriedade do tratamento prévio dos RSU, desde agosto de 2014, conforme Lei 

Federal 12.305/10; 

▪ Geração de odores característicos e incômodos aos funcionários e à população do 

entorno; 

▪ Atração de aves em busca de alimentos; 

▪ Necessidade de um sistema eficaz de drenagem para encaminhamento do chorume ao 

local adequado de tratamento; 

▪ Desvalorização da área e do entorno; 

▪ Resistências por parte da comunidade local. 
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Importante destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece como um de seus 

objetivos a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (art. 7º, inciso II), que são os 

resíduos sólidos que, após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos econômica e ambientalmente viáveis (reciclagem, compostagem e 

incineração, por exemplo), não apresentem outra possibilidade que não seja a disposição final 

ambientalmente adequada. A disposição final ambientalmente adequada, por sua vez, 

compreende a distribuição ordenada dos rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

que visam evitar danos ou riscos à saúde, segurança e minimizar os impactos ambientais adversos 

(art. 3º, inciso VIII). 

Assim, apesar de utilizados para a disposição final de resíduos, os aterros sanitários, em 

consonância com o preconizado pela PNRS, deveriam receber apenas os rejeitos. 

4.1.2. Compostagem 

A compostagem, conforme estabelecido no inciso VII do artigo 3º da PNRS, faz parte da 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, e a responsabilidade por sua 

implantação cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

quando houver plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (art. 36, inciso V).  

A PNRS cria um canal no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, por meio da articulação com os agentes econômicos e sociais envolvidos para uso do 

composto produzido.  

A compostagem consiste na obtenção da fração orgânica contida nos RSU através de métodos 

mecânicos de separação e da combinação de processos físico-químicos (aeróbio e anaeróbio). Seu 

produto pode ser utilizado para o melhoramento de atividades agrícolas. 

No caso de Mauá, que dispõe de um Plano Municipal de Resíduos Sólidos (aprovado pelo 

Decreto 7.796/13), a compostagem faz parte de seu Programa de Minimização e Aproveitamento 

de Resíduos (coleta e transporte de resíduos orgânicos de feiras e de fontes limpas). O Plano 

Municipal propõe ainda a implantação de Unidade de Compostagem para tratamento da fração 

orgânica dos resíduos, que necessita, entretanto, de separação dos materiais na fonte. 

Apesar de conformar, para pequenos volumes, alternativa com custos de implantação e 

operação relativamente baixos, a adoção da compostagem para grandes quantidades de resíduos 

apresenta algumas desvantagens, a saber: 

▪ Grandes investimentos em instalações com ampla capacidade para a recepção dos 

resíduos, além de equipamentos para separação mecânica das frações, digestores 

anaeróbios; 

▪ Necessidade de equipamentos que trabalhem sob pressão negativa para evitar odores e 

consequentes incômodos aos funcionários e à população; 
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▪ Necessidade de grandes áreas para a fase aeróbia do processo; 

▪ Necessidade de áreas para estocagem do composto orgânico maduro; 

▪ No caso de regiões geradoras sem programa de segregação na fonte e coleta seletiva, os 

materiais dos RSU que não servirem para a compostagem continuarão a ser dispostos em 

aterro sanitário ou serão destruídos por processo térmico em outra instalação, mais uma 

vez agregando custos de manuseio, transporte e destinação final; 

▪ Dificuldades de comercialização do produto final; 

▪ Existência de restrições para aplicação do composto na agricultura. 

4.1.3. Uso do Biogás como Combustível para a Geração de Energia 

Uma das alternativas mais comumente adotadas nos Aterros Sanitários é o uso do biogás 

decorrente da decomposição dos resíduos como combustível para a geração de energia elétrica 

por meio de motores, turbinas ou microturbinas. Esta alternativa proporciona o aproveitamento 

do biogás e redução no potencial de poluição do meio ambiente, uma vez que é composto por 

acentuada concentração de gás metano (CH4), um dos gases do efeito estufa. 

Para viabilizar o uso do biogás como combustível, devem ser realizados estudos de vazão, 

composição química e poder calorífico, visando determinar o real potencial de geração de energia 

elétrica. Contudo, esta alternativa utiliza-se do poder combustível do biogás, mas não apresenta 

um eficiente sistema de tratamento dos gases pós queima, que embora apresentem usos mais 

vantajosos do que a emissão do biogás sem reaproveitamento, ainda apresentam emissões 

superiores em comparação a alternativas que apresentem sistemas complexos de tratamento dos 

gases. 

Conforme ainda o Estudo de Dispersões realizado (Anexo 5.2.5-1), considerando todo o 

biogás a ser gerado no aterro LARA para tratamento da mesma capacidade de RSU fosse 

queimado em motores com geradores de energia, empregando os fatores de emissão do 

Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP42, Fifth Edition, Volume I, 2.4 Municipal Solid Waste 

Landfills, estas emissões, se comparadas à emissão de NOx da URE, mostram que esta última 

emitirá 60% das emissões do aterro, gerando energia elétrica. 

4.1.4. Tratamento Térmico e Recuperação de Energia 

Conforme estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a recuperação e o 

aproveitamento energético fazem parte das formas de destinação final ambientalmente adequada 

(art. 3º, inciso VII). Como os resíduos sólidos apresentam componente energético importante, 

tem-se buscado atualmente compreender o seu aproveitamento por meio da avaliação do 

potencial de geração de energia e do conhecimento das tecnologias existentes. 
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O tratamento térmico tem como principais objetivos a redução de massa e volume e a 

eliminação de riscos biológicos que possam ser causados pela disposição in natura dos RSU. O 

tratamento térmico de materiais que apresentam maior poder calorífico constitui o combustível 

derivado de resíduo, cuja sigla é CRD (RDF do inglês Residue Derived Fuel). 

Dentre as tecnologias disponíveis para tratamento térmico com recuperação de energia, está a 

incineração de RSU, a mais utilizada em Unidades de Recuperação Energética (URE) em todo o 

mundo, com mais de 800 plantas instaladas. Essa tecnologia utiliza os resíduos como 

combustível, e o calor resultante no processo de queima é aproveitado para geração de vapor, que 

por sua vez será utilizado para a produção de energia elétrica por meio de um conjunto 

turbogerador. 

Neste tipo de sistema, a energia térmica da queima aquece a caldeira que gera vapor, que, por 

sua vez, move as turbinas, produzindo energia elétrica. Nesse processo a caldeira é o 

equipamento fundamental, especificamente projetada para utilização do combustível em questão. 

Na Figura 4.1.4-1 pode-se verificar o fluxo de materiais e energia em uma URE. 

 

Figura 4.1.4-1: Fluxos de materiais e energia em uma URE. Fonte: DDMA (2012). 

 

Dentre as vantagens dessa alternativa, destacam-se: 

▪ Grande redução de volume e massa dos resíduos (cerca de 80 a 90%) após tratamento, 

possibilitando menor uso dos aterros sanitários e aumentando sua vida útil, 

minimizando assim a necessidade de implantação de novos aterros; 
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▪ Possibilidade de implantação próxima aos grandes centros de consumo de energia, 

reduzindo assim as perdas nas linhas de transmissão e diminuindo o risco de 

descontinuidade dos sistemas de transmissão; 

▪ Redução e controle das emissões de gases de efeito estufa em comparação às emissões 

oriundas da mesma quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários, 

garantindo o atendimento aos limites estabelecidos legalmente; 

▪ Pode ser adotada para tratar grandes quantidades de resíduos; 

▪ Possibilidade de aliar outras alternativas ao tratamento térmico, como o uso do 

processo de secagem biológica para diminuir o excesso de líquido e aumentar o poder 

calorífico. 

4.1.5. Considerações sobre as alternativas apresentadas 

A Tabela 4.1.5-1 apresenta uma síntese das alternativas tecnológicas apresentadas. 

Tabela 4.1.5-1: Síntese Comparativa das Alternativas Tecnológicas. 

Alternativa Tecnológica Vantagens Desvantagens 

Aterro Sanitário 

-Sistema controlado de disposição de 
resíduos;  

-Operação contínua sem necessidade de 
paradas da operação para manutenções; 

-Capacidade de recebimento de grandes 
quantidades de resíduos; 

-Impermeabilização evita contaminação 
do solo e das águas;  

-Custos de implantação e operação 
relativamente baixos. 

-Necessidade de grandes áreas; 

-Desvalorização do entorno;  

-Resistência da população do entorno;  

-Necessidade de jazidas para cobertura 
dos resíduos;  

-Geração de odores;  

-Emissão de GEE;  

-Atração de aves. 

Compostagem 

-Custos de implantação e operação 
relativamente baixos para pequenos 
volumes;  

-Redução do volume de resíduos 
destinados a aterro sanitário;  

-Uso do composto gerado na agricultura. 

-Necessidade de eficiente separação dos 
materiais orgânicos do restante dos RSU 
(de preferência na fonte); 

-Necessidade de disposição final dos 
resíduos não aproveitados na 
compostagem;  

-Para grandes volumes demanda grandes 
investimentos em instalações, 
necessidade de grandes áreas para a fase 
aeróbia e para estocagem do composto 
orgânico; 

-Dificuldade de comercialização do 
composto orgânico e restrições ao uso. 

Uso do biogás como 
combustível para Geração 
de Energia  

- Aproveitamento da energia do biogás; 

- Diminuição dos gases do efeito estufa, 
em comparação com emissões de biogás 

- Decaimento no longo prazo da vazão 
de biogás do aterro sanitário; 

- Decaimento da geração de energia 
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Alternativa Tecnológica Vantagens Desvantagens 

sem a queima; 

- Geração de energia elétrica 

elétrica após o encerramento da 
disposição de resíduos; 

- Emissões de NOx (pós queima) mais 
elevadas do que as comparada com a 
URE 

Tratamento Térmico e 
Aproveitamento 
Energético 

-Redução do volume e massa dos RSU 
proporcionando um aumento da vida 
útil dos aterros sanitários;  

-Geração de energia elétrica; 

-Possibilidade de implantação próxima a 
centros de consumo e redução das 
perdas nas linhas de transmissão. 

-Elevado custo operacional e de 
manutenção;  

-Necessidade de um sistema eficiente no 
tratamento dos gases da queima. 

 

Apesar de apresentar particularidades em cada município, a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos no Brasil tem avançado, sobretudo nos últimos anos com a aprovação de importantes 

leis no setor, como a Lei Federal 12.305/10 relativa à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS); a Lei Federal 11.445/07, das diretrizes nacionais para o saneamento básico; a Lei Federal 

9.974/00, da destinação final dos resíduos e embalagens; a Lei Federal 9.966/00, da prevenção, 

controle e fiscalização da poluição causada pelo lançamento de substâncias nocivas ou perigosas 

nas águas; e demais normas estabelecidas pelos órgãos competentes com vistas à gestão integrada 

e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos materiais, substâncias, objetos ou bens 

descartados resultantes de atividades humanas. 

Em seu artigo 7º, inciso IV, a PNRS prevê a “adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar impactos ambientais”; e no inciso XIV, o “incentivo ao desenvolvimento de 

sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energéticos”. Em seu artigo 9º, §1º, a PNRS 

estabelece que “poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, 

desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de 

monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental”. 

A fim de atender a estes e demais objetivos, a PNRS estabelece uma série de instrumentos, 

como os Planos de Resíduos Sólidos, cuja elaboração condiciona o acesso dos entes federados 

aos recursos e financiamentos promovidos pela União. Observadas as metas e prerrogativas 

federais, estaduais e demais legislações, os Planos Municipais devem, dentre outras ações, 

estabelecer metas de redução em relação à quantidade de rejeitos encaminhados para disposição 

final em aterros sanitários licenciados. 

Em Mauá, o Plano de Gestão de Resíduos, aprovado pela Lei 4.901/2013, identificou, através 

do diagnóstico da situação dos serviços de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, suas 

condições de operação e pontos de atenção e buscou definir diretrizes, com vistas à formulação 
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de alternativas de manejo dos materiais e descartes, compatíveis com as necessidades do 

município e com as legislações federal e estadual. 

Diante da escassez de terrenos adequados à instalação de aterros, isto é, áreas com vocação e 

em conformidade com a legislação de ordenamento territorial e ambiental, as novas tecnologias 

que retornam os resíduos aos processos produtivos despontam como alternativas sustentáveis na 

gestão dos resíduos sólidos, como é o caso da alternativa selecionada URE, objeto do 

presente Estudo de Impacto Ambiental.  

Mauá e Santo André são os únicos municípios do Grande ABC que contam com aterros 

sanitários, entretanto, a Central de Tratamento de Resíduos de Santo André é um aterro público 

que atende somente ao próprio município. Em Mauá, o aterro é privado, operado pela Lara 

Central de Tratamento de Resíduos Ltda., e recebe diariamente cerca de 3.000 toneladas de 

resíduos domiciliares e inertes provenientes dos municípios de: Diadema, Ferraz de Vasconcelos, 

Itanhaém, Juquiá, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul. 

Com o aumento da geração de resíduos esperado nos municípios da RMSP, em especial no 

Grande ABC, e a escassez de áreas para implantação e ampliação de aterros sanitários, mesmo 

esta sendo uma alternativa atrativa, econômica e ambientalmente viável para a disposição final, 

torna-se necessária, para a redução do volume de resíduos, dentre outras medidas preconizadas 

nas políticas de resíduos sólidos, a adoção de novas tecnologias e tratamentos complementares, 

como o objeto do presente EIA. 

No estado de São Paulo, o licenciamento e operação da atividade de tratamento térmico de 

resíduos sólidos em URE são orientados pela Resolução SMA 79/2009. Além de garantir a 

redução do volume de resíduos, esta atividade é considerada como uma tecnologia mitigadora do 

aquecimento global, conforme preconizado pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da 

Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Executive Board – UNFCCC). 

4.1.5.1. Evolução da tecnologia selecionada 

Os requisitos a serem atendidos por um projeto desta tipologia, para o tratamento térmico de 

RSU, variam de um projeto para o outro, considerando particularidades e aspectos relacionados à 

legislação ambiental pertinente, condições econômicas, desenvolvimento tecnológico, requisitos 

específicos do cliente, características dos resíduos, entre outros fatores avaliados ao longo do 

desenvolvimento do projeto.  

Neste sentido, diversos estudos de projetos conceituais foram avaliados pelo empreendedor 

com o intuito de melhorar a eficiência e aproveitar a infraestrutura existente do aterro como o 

biogás e sua área de implantação. Com estes estudos se conseguiu aumentar a eficiência 

energética comparada às unidades existentes e reduzir o investimento e gastos de operação, bem 

como manter o tratamento do volume de RSU determinado como premissa (3.000 t/dia). 

A Figura 4.1.5.1-1 apresenta as fases do estudo conceitual do projeto da URE de Mauá. 
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Figura 4.1.5.1-1: Fases do estudo conceitual do projeto da URE Mauá.  

 

Dentre os ganhos de eficiência energética mencionados pode-se destacar os principais a seguir:  

▪ O uso do biogás permitiu o uso de um superaquecedor de vapor externo à caldeira, 

possibilitando pressões e temperaturas maiores em comparação ao modo tradicional, 

que apresenta limitações devido à corrosão nos tubos dos superaquecedores da 

caldeira (internos) e, além disso, diminui o tempo de paradas e/ou frequências de 

inspeções da caldeira; 

▪ A implantação junto à área do aterro possibilitou acrescer um processo de tratamento 

mecânico biológico com a premissa de reduzir a umidade do RSU em até 30%. Esta 

ação permitiu reduzir um módulo completo, ou seja, reduzir uma caldeira, um 

tratamento de gases e seus acessórios, diminuindo sensivelmente o investimento total 

do projeto, além do consumo de insumos como cal, carvão e ureia usados no 

tratamento dos gases. 

O projeto básico da URE Mauá foi desenvolvido sob responsabilidade do empreendedor, 

juntamente com as empresas alemãs especializadas na operação de unidades de geração de 

energia a partir de resíduos sólidos urbanos e fabricantes dos principais equipamentos deste 

projeto (JFE Engineering Group, Standardtkessel Baugarte e Eggermann), tendo como premissas 

os levantamentos e estudos básicos realizados na área de inserção do empreendimento, dentre os 

quais se destacam o estudo de viabilidade técnico-econômica e o levantamento de infraestrutura 

básica.  

Todas as informações relativas aos dados técnicos e econômicos relativos ao projeto 

conceitual do empreendimento, bem como a definição dos sistemas operacionais da URE são de 

responsabilidade do empreendedor e das empresas JFE Engineering Group, Standardtkessel 

Baugarte e Eggermann. 

A URE Mauá será dotada de instalações equipadas com a tecnologia de fornos do tipo 

“grelhas móveis”, que devem ser preferencialmente adotadas neste tipo de empreendimento, uma 

vez que a excelente operacionalidade das mesmas foi extensivamente comprovada em escala 

industrial. Cada linha de incineração típica possuirá um sistema de alimentação, grelhas móveis 
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refrigeradas, caldeira integrada, tratamento redutivo não catalítico do NOx e limpeza “semi-seca” 

dos gases de combustão, além de outros componentes comuns como turbina, circuito de vapor e 

equipamentos auxiliares.  

Um diferencial da URE Mauá será a utilização de um superaquecedor externo à caldeira, que 

utilizará a energia dos biogases gerados no aterro sanitário, que são atualmente queimados em 

flares, sem que exista qualquer tipo de aproveitamento desta energia. O uso do superaquecedor 

externo, além de aproveitar a energia proveniente do biogás, possibilitará trabalhar no ciclo 

térmico com condições mais adequadas de temperatura e pressão, aumentando ainda, a vida útil 

dos equipamentos, uma vez que este equipamento não sofre com o ataque de corrosão 

decorrente nos superaquecedores internos da caldeira. Cabe ainda salientar, que o 

superaquecedor externo também poderá ser utilizado, em caso de emergência, com gás natural 

como combustível.  

Anteriormente à queima dos resíduos, a URE Mauá realizará um pré-tratamento de todo o 

RSU recebido. Este processamento prévio ocorrerá por meio de um Tratamento Mecânico 

Biológico (TMB) dentro da planta da URE, cuja função será reduzir o nível de água dos resíduos, 

podendo reduzir em até 30% do volume em massa que será tratado pela URE, trazendo um 

ganho de energia e uma melhora operacional em todo o processo da planta, permitindo a redução 

no uso de reagentes e insumos. 

4.2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS  

Neste item são apresentadas e avaliadas as diferentes possibilidades de locais para implantação 

do empreendimento, garantindo assim que o projeto seja viável do ponto de vista ambiental, 

técnico e econômico. As alternativas locacionais são comparadas entre si através do uso de 

indicadores e os resultados obtidos justificam a seleção de uma área em detrimento de outras. 

Dentre os indicadores utilizados na análise das alternativas locacionais estão: intervenção em 

cursos d’água e nascentes; intervenção em áreas de preservação permanente (APPs); supressão de 

vegetação nativa; interferência com áreas estratégicas de interesse do empreendedor, incluindo 

aquelas previstas para expansão do aterro sanitário; restrições estabelecidas pela legislação 

ambiental e de ordenamento territorial municipal; e proximidade com equipamentos de 

infraestrutura básica, tais como, saneamento básico (abastecimento de água e esgoto), energia 

elétrica e distância para captação do biogás e ponto de conexão com gás natural. 

Atualmente, o Aterro Sanitário Lara recebe os RSU provenientes de nove municípios de: 

Mauá, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Juquiá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Itanhaém, demonstrando a falta de alternativas para 

disposição final nestes municípios ou mais próximos a eles. Esses municípios, com exceção de 

Juquiá, apresentam elevado grau de urbanização, com a quase totalidade de seus habitantes em 

áreas urbanas. 

Página: 67



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

28 
 

Como apresentado no item anterior, a implantação de aterros sanitários demanda grandes 

áreas, além de jazidas de material para cobertura dos resíduos, entretanto, atualmente está cada 

vez mais escassa a disponibilidade de áreas apropriadas para a atividade, principalmente na Região 

Metropolitana de São Paulo, devido ao elevado grau de ocupação e à existência de restrições 

ambientais (áreas de proteção a mananciais, áreas de preservação permanente, unidades de 

conservação e outras categorias) e de incompatibilidade com o ordenamento territorial municipal 

(planos diretores, uso e ocupação e zoneamento). Nesse sentido, o empreendimento proposto, 

por suas características, é estratégico para a segurança ambiental e para salvaguardar a qualidade 

de vida dos habitantes da RMSP. 

Conforme levantamento realizado pela CETESB, e apresentado no Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos (2018), dentre os municípios que utilizam o Aterro Lara, São Bernardo 

do Campo, Mauá e Diadema são os maiores geradores de RSU, sendo também os municípios 

com maior número de habitantes (IBGE, Censo Demográfico 2010). O aumento populacional 

reflete no crescimento da geração de resíduos e, consequentemente, do uso de aterros sanitários e 

a redução de sua vida útil, demandando mais áreas para disposição final ambientalmente 

adequada. 

Diante deste cenário o empreendimento proposto configura uma alternativa para a gestão de 

resíduos sólidos, reduzindo significativamente o volume de materiais encaminhados para 

disposição final em aterros e ampliando sua vida útil, além de configurar como fonte sustentável 

de geração de energia elétrica. 

Para implantação do empreendimento foram avaliadas seis áreas, todas localizadas no entorno 

imediato do Aterro Lara, dentro da propriedade do empreendedor, conforme apresenta o 

Desenho 23201978LOCA3 e a avaliação das alternativas na sequência. 
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4.2.1. Alternativa 01 

Esta alternativa está situada em um local que inicialmente foi avaliado como uma potencial 

área de implantação da URE, porém ao longo do desenvolvimento dos estudos mostrou-se 

também, como uma área de interesse do empreendedor para uso futuro, destinado à ampliação 

do aterro sanitário Lara, em sua porção sul, em local onde não existem cursos d’água, nascentes e 

APPs. 

Parte da área prevista para a implantação da URE encontrava-se em local com restrição a esta 

tipologia de tratamento de resíduos, conforme estabelecido no Plano Diretor municipal e 

também pela Lei de Zoneamento, uma vez que parte da área é classificada como Zona de 

Especial Interesse Ambiental (ZEIA), que não comporta o uso então pretendido. 

Um ponto positivo deste local seria o uso das vias internas do Aterro Sanitário Lara, sem 

necessidade da abertura de novos acessos. 

Além disso, outro importante ponto considerado é que não haveria a necessidade de supressão 

de fragmentos de vegetação, que inexistem neste local. A alternativa, entretanto, carece de 

infraestrutura de saneamento básico (água e esgoto), fornecimento de energia elétrica, além de 

também apresentar-se relativamente distante a pontos importantes de conexão para o 

reaproveitamento do biogás ou a ligação com a rede de gás natural. 

4.2.2. Alternativa 02 

A alternativa 02, localizada a leste do Aterro Sanitário Lara, ocuparia um local sem uso ou 

atividade, cujo uso solo é dividido entre campo antrópico, com apenas algumas árvores isoladas, 

e fragmentos de Floresta Ombrófila Densa, cuja supressão seria necessária para adequação do 

terreno às necessidades do uso pretendido. 

O local não apresenta, entretanto, nascentes, cursos d’água, APPs, áreas protegidas ou com 

restrições legais (ambientais e de ordenamento territorial), além de não necessitar de novos 

acessos, já que o sistema viário do próprio Aterro Sanitário poderia ser utilizado.  

Porém, o projeto da URE Mauá prevê o uso do biogás gerado no próprio aterro para 

aumentar a eficácia do sistema, ou alternativamente, gás natural, de modo que a distância desta 

alternativa até os pontos de conexão é pouco favorável. 

4.2.3. Alternativa 03 

Esta alternativa abrange área localizada a oeste do Aterro Sanitário Lara. Atualmente a área 

encontra-se recoberta por fragmento de vegetação nativa, abrigando ainda curso d’água e 

nascente. Assim, a implantação da URE neste local implica na supressão de fragmento expressivo 

de vegetação nativa e interferências em curso d’água, nascente e suas respectivas APPs. 

Para acesso ao local não é necessária abertura de vias, podendo ser utilizado viário interno do 

próprio Aterro Sanitário. A área também não possui infraestrutura de saneamento básico 

(abastecimento de água e coleta de esgoto), e fornecimento de energia elétrica. A distância com 
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pontos de conexão com a rede de gás natural, que poderá ser utilizada no sistema, é um aspecto 

pouco favorável. 

4.2.4. Alternativa 04 

A Alternativa 04 abrange uma área localizada a leste do Aterro Sanitário Lara e próxima ao 

Rodoanel. Trata-se de uma área na qual a implantação da URE seria bastante conflituosa com a 

legislação ambiental, destacando-se os seguintes aspectos críticos: 

▪ Conflito de uso: existência de Reserva Legal recobrindo 54% da área da Alternativa; 

▪ Interferência com curso d’água, nascente, e respectivas APPs existentes no local; 

▪ Parte da área é classificada como ZEIA, com restrição para o tipo de uso pretendido; 

▪ Presença de fragmentos de Floresta Ombrófila Densa, implicando em significativa 

supressão. 

Além disso, seria necessária implantação de acesso ao local e de infraestrutura de saneamento 

(água e esgoto) e fornecimento de energia. Fora isso, a distância desta alternativa até os pontos de 

conexão com o sistema de gás natural é também um aspecto pouco favorável. 

4.2.5. Alternativa 05 

Esta alternativa mostrou-se com um grande número de restrições, uma vez que para viabilizar 

a implantação da URE no local seria necessária a intervenção em nascentes e respectivas APPs, 

apresentando ainda, fragmentos de Floresta Ombrófila Densa e indivíduos isolados, cuja 

supressão seria necessária à viabilização do local ao uso pretendido.  

Além disso, assim como na Alternativa 01, parte da área necessária à implantação da URE 

apresenta-se dentro de ZEIA, que não comporta esta tipologia de empreendimento. 

Adicionalmente, com a implantação da URE neste local, é necessária a abertura de nova via, a ser 

implantada desde a atual portaria. A área também necessita da implantação de infraestrutura de 

saneamento básico (água e esgoto), fornecimento de energia elétrica, além de apresentar-se 

relativamente distante a pontos importantes de conexão para reaproveitamento do biogás ou 

ligação com a rede de gás natural. 

4.2.6. Alternativa 06 

A alternativa aqui avaliada encontra-se junto à área da atual portaria do Aterro Sanitário Lara e 

é atualmente ocupada pelas instalações e estruturas de apoio à operação e, portanto, licenciada 

ambientalmente para a operação do empreendimento. Estas estruturas abrangem:  

▪ Manutenção e almoxarifado; 
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▪ Manutenção de máquinas e equipamentos; 

▪ Área de lavagem de máquinas e equipamentos;  

▪ Autoclave de resíduos de serviço de saúde (RSS);  

▪ Balanças; 

▪ Portaria e área administrativa;  

▪ Enfermaria;  

▪ Galpões desocupados e atualmente sem usos definidos;  

▪ Galpões com atividades diversas.  

Para viabilizar o uso deste local faz-se necessária a retirada de todas as estruturas presentes de 

forma estruturada, tal que seja possível a desmobilização das mesmas, concomitante a instalação 

de novos equipamentos de suporte, tanto ao aterro, quanto ao uso futuro pretendido. Além 

disso, haverá a necessidade, por parte do empreendedor, de realocar tais estruturas para novas 

áreas, quando do seu interesse, já que dentre os diversos usos presentes, alguns galpões são de 

uso particular do interessado. 

Entretanto, o local mostrou-se com alto potencial para a implantação da URE, uma vez que, 

não interfere em nascentes, cursos d’água, APPs e fragmentos expressivos de vegetação nativa, 

restrita apenas a indivíduos isolados. Além disso, esta alternativa trata-se de um local já licenciado 

onde ocorrem atividades diversas de apoio, conforme mencionado anteriormente, não 

apresentando restrições ambientais referentes ao ordenamento territorial (incompatibilidade com 

o Plano Diretor, Zoneamento), não existindo ainda, áreas protegidas no local. 

Adicionalmente, a localização próxima à entrada do Aterro Sanitário proporciona uma melhor 

articulação das atividades da Central de tratamento de Resíduos, a partir do acesso, e a 

infraestrutura básica, que inclui a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do aterro, e maior 

proximidade com conexões com a rede existente de coleta do biogás do aterro e com a rede 

disponível de gás natural junto a Avenida Guaraciaba, que dá acesso ao empreendimento. 

4.2.7. Síntese das Alternativas 

As alternativas avaliadas estão localizadas no entorno imediato do Aterro LARA, todas em 

áreas de sua propriedade. A Tabela 4.2.7-1 apresenta os principais pontos considerados para 

escolha da melhor área para implantação da URE. 
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Tabela 4.2.7-1: Síntese comparativa das alternativas locacionais apresentadas. 

Área 1 2 3 4 5 6 

Cursos d'água 
Não há curso 
d'água 

Não há curso 
d'água 

Interfere Interfere Não Interfere Não Interfere 

Nascentes 
Não há 
nascente 

Não há 
nascente 

Interfere Interfere Interfere Não Interfere 

APPs de curso 
d'água e 
nascentes 

Não há APPs Não há APPs Interfere Interfere Interfere Não interfere 

Vegetação 
(necessidade de 
supressão) 

Sem cobertura 
vegetal 

Floresta 
Ombrófila 
Densa em 
estágio médio 
e campo 
antrópico com 
árvores 
isoladas 

Fragmento de 
vegetação 
nativa 

Floresta 
Ombrófila 
Densa em 
estágio médio, 
campo 
antrópico e 
reflorestament
o 

Floresta 
Ombrófila 
Densa em 
estágio médio 
e em estágio 
inicial e 
Árvores 
isoladas 

Árvores 
isoladas e 
pequeno 
fragmento  

Restrições 
Legais 

ZEIA Não há Não há 
Reserva Legal 
(RL) em 54% 
da área 

ZEIA  Não há 

Interferência 
com Aterro 

Área de uso 
futuro por 
parte do 
empreendedor 

Área de uso 
futuro por 
parte do 
empreendedor 

Não interfere Não interfere Não interfere 

Área de apoio 
operacional 
do Aterro 
Sanitário 

Infraestrutura Não dispõe Não dispõe Não dispõe Não dispõe Não dispõe 
Água, Esgoto, 
Energia, Gás 
Natural 

Viário de 
Acesso 

Uso de vias 
internas ao 
Aterro 
Sanitário Lara 

Uso de vias 
internas ao 
Aterro 
Sanitário Lara 

Implantação 
de via de 
acesso 

Implantação 
de via de 
acesso 

Implantação 
de via de 
acesso 

Uso de vias 
internas - 
Facilidade de 
acesso 
(entrada do 
Aterro 
Sanitário) 

 

Assim, considerando as alternativas apresentadas, a Alternativa 01 mostrou-se como a área 

mais apropriada para implantação da URE. Mesmo com a demolição das estruturas e instalações 

de apoio à operação existentes atualmente e sua mudança para outro local, a Alternativa 01 é a 

mais viável do ponto de vista ambiental, técnico e econômico. Não há interferência com recursos 

hídricos, com APPs, com áreas com restrição legal, além de ser dotada de infraestrutura básica, 

proximidade com pontos de conexão importantes para o projeto e facilidade de acesso (não 

necessita de abertura ou ampliação de sistema viário interno à área). 

4.3. ALTERNATIVA DE NÃO IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O cenário atual se encontra comprometido pela proximidade da saturação do Aterro Sanitário 

Lara. Isso significa que, ainda que a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários 

represente uma destinação final ambientalmente adequada não pode ser considerada 

isoladamente uma opção de longo prazo. Além disso, conforme estabelecido na PNRS, a 

disposição final em aterros deve ser realizada quando todas as alternativas de tratamento 
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estiverem esgotadas, ou seja, devem ser destinados aos aterros sanitários apenas os rejeitos, o que 

não ocorre atualmente. 

Conforme estabelecido pela PNRS, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos devem ser 

observadas, por ordem de prioridade, alternativas para não geração de rejeitos, redução, 

reutilização, reciclagem e por fim, a disposição ambientalmente segura. 

A não ampliação da vida útil do Aterro da LARA implicará na busca futura por novas áreas 

para tratamento e disposição final de RSU fora da Região Metropolitana de São Paulo, 

aumentando os custos para os municípios atendidos com o transporte dos materiais e da 

conversão de novas áreas em aterros nos locais escolhidos, com impactos ambientais e sociais 

relevantes. 

Com a implantação da URE, cuja capacidade operacional é a mesma do Aterro LARA, e a 

consequente redução do volume e massa dos resíduos é possível ampliar a vida útil do aterro, 

minimizando a necessidade da abertura de novas áreas para disposição de RSU, além de 

configurar fonte renovável de energia elétrica, em consonância com a PNRS. 
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CAPÍTULO 5  

ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

O presente capítulo apresenta os principais aspectos legais que incidem sobre o 

empreendimento proposto, abordando as considerações de caráter legal e institucional incidentes 

e as normas que regulamentam o processo de licenciamento ambiental, de modo a avaliar sua 

compatibilidade com os diplomas legais vigentes, notadamente aqueles relacionados ao controle 

do uso e ocupação do solo e à proteção dos atributos ambientais significativos, tais como as áreas 

de preservação permanente, as matas em estágio avançado de regeneração, entre outros. 

Tal abordagem inclui também a legislação e as normas de controle ambiental, tanto na etapa 

de implantação quanto de operação do empreendimento, relacionadas a: resíduos sólidos, 

emissões atmosféricas e efluentes, energia e outras. 

5.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinada pela Lei Federal 6.938/81 (alterada pelas 

Leis Federais 7.804/89, 8.028/90, 11.284/06, 9.960/00, 10.165/00, 11.284/06, 11.941/09, 

12.651/12, 16.651/12 e 12.856/13 e Lei Complementar 140/11), em seu artigo 9°, estabelece 

instrumentos para a avaliação de impactos ambientais e para o licenciamento de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras. Em seu artigo 10º (com redação dada pela Lei Complementar 

140/11), estabelece a obrigatoriedade de prévio licenciamento ambiental para a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental. 
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O Decreto 99.274/90 regulamenta a Lei Federal 6.938/81 e estabelece a sistemática de 

licenciamento em três etapas (Art. 19): 

▪ Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos 

básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os 

planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; 

▪ Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 

especificações constantes do projeto executivo aprovado; e 

▪ Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da 

atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de 

acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 

A Resolução Conama 001/86, alterada pelas Resoluções 011/86, 05/87 e 237/97, estabelece 

as definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da 

avaliação ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Em seu 

artigo 2º, indica as atividades que poderão ser objeto de um Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do 

órgão estadual competente, condicionando o licenciamento de tais atividades à elaboração dos 

documentos citados.  

Dentre essas atividades estão incluídas aquelas relacionadas a “aterros sanitários, processamento e 

destino final de resíduos tóxicos ou perigosos” (artigo 2º, inciso X) e “usinas de geração de eletricidade, 

qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW” (artigo 2º, inciso XI). 

A Resolução CONAMA 005/88 regulamenta o licenciamento de obras de saneamento, 

sujeitando ao processo de licenciamento as obras de sistemas de abastecimento de água, sistemas 

de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e sistemas de limpeza urbana especificados em seu 

artigo 3º, incluindo as obras de unidades de transferência, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos de origem doméstica, pública e industrial. O disposto na referida Resolução se 

aplica onde couber às obras já implantadas ou em implantação, observadas as demais exigências 

da legislação ambiental em vigor, não se isentando, porém, de licenciamento nos casos de 

ampliação (art. 4º). 

 Competência para o Licenciamento Ambiental 

A Resolução CONAMA 237/97 veio regulamentar diversos aspectos relativos ao processo de 

licenciamento. Define, entre outros, os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em 

seu Anexo I, dentre os quais os serviços de utilidade, que abrangem o tratamento e a destinação 

de resíduos sólidos urbanos. Esta resolução estabelece também as competências para o 

licenciamento ambiental de atividade ou empreendimentos, e os estudos pertinentes a cada 

processo de licenciamento.  
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A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas causadoras de 

significativas degradações do meio dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), garantindo sua 

divulgação e publicidade na realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação (Resolução CONAMA 237/97, art. 3°). 

O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as Licenças Prévia 

(LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), que poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade 

(art. 8º). 

Em atenção ao disposto no artigo 5º da Resolução CONAMA 237/97, que estabelece que 

quando o licenciamento ambiental é de competência do órgão ambiental estadual, este deverá 

conduzir esse processo “após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em 

que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento”.  

A Lei Complementar 140/11 fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios no que concerne às competências para o licenciamento 

ambiental, e altera a Lei 6.938/81, estabelecendo procedimentos visando harmonizar as ações 

administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos. Os artigos 7º, 8º 

e 9º estabelecem, respectivamente, as ações administrativas da União, dos Estados e dos 

Municípios. No caso do empreendimento em questão, está considerado entre as ações 

administrativas dos Estados (artigo 8º, XIV). 

 Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo 

Em consonância com a legislação federal, a Constituição do Estado de São Paulo estabelece, 

em seu artigo 192, que a obtenção da licença ambiental para a execução de obras, atividades, 

processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer 

espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, quando potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a 

legislação especificar, da aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório a que 

se dará prévia publicidade, garantindo-se a realização de audiências públicas e em conformidade 

com o planejamento e zoneamento ambientais. 

A Política Estadual do Meio Ambiente, instituída pela Lei Estadual 9.509/97 estabelece ainda 

a necessidade de prévio licenciamento, no órgão competente, integrante do Sistema Estadual de 

Administração da Qualidade Ambiental – SEAQUA, para a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental (artigo 19). 
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A 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. 

O Decreto 47.400/02 regulamenta dispositivos da Lei 9.509/97, referentes ao licenciamento 

ambiental, estabelece prazos de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e 

condições para sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento 

ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de 

atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise. O artigo 1° define as 

modalidades de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO); o 

artigo 2º define os prazos de validade das licenças, segundo a modalidade; enquanto o Anexo 1 

traz os parâmetros para definição dos níveis de complexidade de avaliação dos empreendimentos 

e para o cálculo dos custos de análise da SMA. 

A Resolução SMA 49/14 dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no 

âmbito da CETESB. Esta resolução estabelece que: 

“Artigo 5º - A solicitação de Licença Prévia - LP para atividades, obras ou 

empreendimentos considerados como potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente deverá ser instruída por Estudo de Impacto Ambiental 

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 

§ 1º - O processo de licenciamento de que trata o caput deve ser iniciado com a 

apresentação pelo empreendedor, do Termo de Referência - TR. 

§ 2º - Com base no Termo de Referência proposto pelo empreendedor, nas 

manifestações recebidas dos órgãos intervenientes e outras informações do processo, a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB consolidará o Termo de 

Referência - TR e será dada publicidade.” 

... 

“Artigo 7º - Após a comprovação da viabilidade ambiental do empreendimento, a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB emitirá a Licença 

Prévia - LP, a qual fixará seu prazo de validade. 

Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Prévia - LP deverá ser, no 

mínimo, aquele estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 

projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 

(cinco) anos.” 

No presente empreendimento, dadas suas características de porte e localização, aplica-se, no 

licenciamento ambiental, o instrumento da avaliação ambiental através da apresentação ao órgão 

ambiental do estado de São Paulo de um Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
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O EIA/RIMA deverá ser realizado por técnicos habilitados, sendo que o coordenador dos 

trabalhos de cada equipe de especialistas deverá registrar o termo de Responsabilidade Técnica 

(RT) no Conselho Regional de sua categoria profissional (Art. 19, § 2°, Lei Estadual 9.509/97). 

Para instruir o processo de licenciamento ambiental do presente empreendimento, conforme 

preconizado pela Resolução SMA 49/14, foi apresentado à CETESB uma proposta de Termo de 

Referência que, após análise por parte do corpo técnico, resultou na emissão de um Termo de 

Referência consolidado (Parecer Técnico n° 106/15/IE) para elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, tendo em vista os 

potenciais impactos ambientais significativos, previstos para a fase de implantação e de operação 

do empreendimento, considerando as características de sua região de inserção. 

Resulta, portanto, do cumprimento dos termos definidos pela CETESB a apresentação do 

presente EIA e seu RIMA atendendo assim às orientações definidas pelo órgão ambiental 

estadual. 

5.2. CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL 

A Lei Estadual 997/76 dispõe sobre o controle de poluição do meio ambiente no estado de 

São Paulo, definindo: 

“Art. 2º - Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou a 

liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou 

energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com características em 

desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que tornem ou 

possam tornar as águas, o ar ou solo: 

 I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 

II - inconvenientes ao bem estar público; 

III - danosos aos materiais, à fauna e à flora: 

IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 

da comunidade.” 

O artigo 5° da citada Lei Estadual determina que a “instalação, a construção ou a ampliação, bem 

como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam 

sujeitos a prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, 

quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de 

Licença Ambiental de Operação (LAO)” e, ainda, no parágrafo 1º, que para “os fins do disposto neste 

artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento 

ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental 

através da emissão de poluentes”.  

A Lei 997/76 é regulamentada pelo Decreto Estadual 8.468/76, alterado pelos Decretos 

47.397/02, 47.400/02, 48.523/04, 50.753/06, 52.469/07, 54.487/09 e 54.645/09.  
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 Resíduos Sólidos 

No plano nacional, os resíduos sólidos são tratados pela Lei Federal 12.305/10, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e dispõe sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e 

aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à observância da PNRS as pessoas físicas 

ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 

resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento 

de resíduos sólidos. 

A PNRS determina que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Com objetivo de orientar a gestão e gerenciamento, a referida lei traz, em seu artigo 13, a 

classificação dos resíduos sólidos, quanto à origem e quanto à periculosidade: 

“I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

II - quanto à periculosidade:  
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a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” 

do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal.” 

A classificação dos resíduos sólidos também é objeto da ABNT NBR 10.004/04, dada a partir 

dos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam ser gerenciados 

adequadamente. Esta NBR estabelece três classes para enquadramento dos resíduos: Classe I, 

correspondente aos resíduos perigosos; Classe II A, correspondente aos resíduos não inertes e a 

Classe II B, correspondente aos resíduos inertes. Apesar da PNRS apresentar classificação 

própria, por se tratar de norma técnica, esta NBR ainda é adotada para classificação dos resíduos. 

Cabe ressaltar que ambas as classificações citadas não concorrem entre si, podendo ser utilizadas 

de forma complementar. 

A Resolução CONAMA 307/02 (alterada pelas resoluções 348/04, 431/11, 448/12 e 469/15) 

enquadra os resíduos da construção civil em quatro classes: A, B, C e D, de acordo com a 

possibilidade de reutilização ou reciclagem. 

No âmbito estadual, a Lei 10.083/98 (alterada pela Lei 10.145/98) dispõe sobre o Código 

Sanitário do Estado de São Paulo, tratando dos Resíduos Sólidos em sua Seção III (Capítulo II): 

“Art. 24º Todo e qualquer sistema individual ou coletivo, público ou privado, de 

geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final 

de resíduos sólidos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos no Estado, estará 

sujeito à fiscalização da autoridade sanitária competente, em todos os aspectos que 

possam afetar a saúde pública. 

Art. 25º Os projetos de implantação, construção, ampliação e reforma de sistemas de 

coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos deverão 

ser elaborados, executados e operados conforme normas técnicas estabelecidas pela 

autoridade sanitária competente”. 

A Lei 12.300/06, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, define princípios, 

diretrizes, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, 

com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do 

meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 

ambientais no estado de São Paulo. 
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O Decreto 54.645/09 regulamenta dispositivos da Lei 12.300/06, que institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, e dá nova redação ao inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei 

997/76, aprovado pelo Decreto 8.468/76. O Artigo 3º cita que “para fins deste regulamento, são 

instrumentos de planejamento e gestão de resíduos sólidos: I - os Planos de Resíduos Sólidos; II - o Sistema 

Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; III - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; IV - o monitoramento 

dos indicadores da qualidade ambiental”. 

Em âmbito municipal, o Decreto 7.796/13 aprova o Plano Municipal de Resíduos Sólidos do 

Município de Mauá, estabelecendo Programas de Redução e Minimização de Resíduos, que é 

composto pelo Programa de Coleta Seletiva e pelo Projeto Usina de Aproveitamento de Resíduos 

de Construção Civil (RCC). Em Mauá a coleta seletiva foi instituída legalmente na década de 1990 

através do Programa de Coleta Seletiva de Lixo (Lei Municipal 2.502/93) e do Programa Mauá 

Recicla (Decreto Municipal 5.972/99).  

A partir de 2009 foi lançado o Programa de Coleta Seletiva atualmente em vigor, que faz parte 

das diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Resíduos Sólidos para o sistema de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Mauá. Para atendimento dessa diretriz são 

propostos projetos, ações e metas, tais como a reformulação do programa de coleta seletiva, a 

construção e implantação de central de triagem em Capuava, a implantação de novas centrais de 

triagem com metas de 6%, 12% e 20% de recuperação de materiais para o programa, 

organizações de catadores para coleta porta a porta, levantamento/cadastro/incubação de 

catadores e criação/formalização de cooperativas, expandir e fortalecer a cadeia produtiva da 

reciclagem dentre outras. 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos, com base nas diretrizes e metas estabelecidas para o 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, projetou os custos operacionais e de 

investimentos para a prestação de serviços de limpeza urbana e sua reformulação, bem como 

novos serviços a implantar. Esses custos foram organizados em 3 escopos, sendo que um dos 

escopos acrescenta a Unidade de Recuperação de Energia (URE) como forma de tratamento. 

A composição dos custos para tratamento na URE incluiu: resíduos domiciliares, subtraídos 

os materiais recuperados pela Coleta Seletiva e a fração orgânica enviada para compostagem 

(1,5% do total de RSU); rejeitos das Centrais de Triagem (15% do total de RSU) e Ecopontos 

(15% do total de RSU), considerando-se o tratamento de cerca de 3.161.684,43 toneladas para o 

período de 30 anos. 

Através da comparação dos dados dos escopos organizados para apresentação dos custos dos 

serviços, é verificada uma redução de 97,3% de resíduos enviados ao aterro sanitário utilizando-se 

a URE como alternativa de tratamento dos RSU. 

5.2.1.1. Resíduos Perigosos 

Com relação aos resíduos perigosos, o Decreto Federal 96.044/88 aprova o Regulamento para 

o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. A Resolução 
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ANTT 420/2004, por sua vez aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 

Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

No âmbito estadual, a Lei 10.888/01 dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente 

perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados. De acordo com o parágrafo 1º do 

art. 1º, entende-se por “produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano” pilhas, baterias, lâmpadas 

fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser 

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.  

De acordo com esta Lei (art. 2º), os fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes ou 

revendedores de produtos potencialmente perigosos do resíduo urbano serão responsáveis pelo 

recolhimento, descontaminação e destinação final destes resíduos, o que deverá ser feito de 

forma a não violar o meio ambiente. 

A ABNT NBR 7.500:2011 (Versão Corrigida: 2012). Estabelece a simbologia convencional e o 

seu dimensionamento para produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades de transporte e nas 

embalagens, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento, de acordo com a carga contida. 

5.2.1.2. Óleo Lubrificante Usado 

A Resolução CONAMA 362/05 estabelece diretrizes para o recolhimento e destinação de 

óleo lubrificante usado ou contaminado. O recolhimento e destinação adequada de óleos 

lubrificantes são tratados na Resolução CONAMA 09/93. 

Em âmbito estadual, a Lei 14.186/10 dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final 

das embalagens plásticas de óleos lubrificantes, e dá outras providências correlatas. Estabelece 

ainda que os usuários de óleos lubrificantes, seus componentes e afins deverão efetuar a 

devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que tais produtos foram 

adquiridos. 

Art. 1º. O transporte, por via pública, de produto que seja perigoso ou represente risco 

para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, fica 

submetido às regras e procedimentos estabelecidos neste Regulamento, sem prejuízo do 

disposto em legislação e disciplina peculiar a cada produto. 

5.2.1.3. Resíduos da Construção Civil 

A Resolução CONAMA 307/02 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 

impactos ambientais, tendo sido alterada pelas seguintes resoluções: 

▪ Resolução CONAMA 348/04: que inclui na definição da Classe D os resíduos perigosos 

que contenham produtos prejudiciais à saúde, como o amianto; 
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▪ Resolução CONAMA 431/11: estabelece nova classificação para o gesso, de Classe C 

para Classe B (reciclável); 

▪ Resolução CONAMA 448/12: insere e altera algumas definições, como a caracterização 

do aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros (“bota-

espera”); insere o tratamento dos resíduos como forma de destinação; proíbe certos tipos 

de disposição; altera a regulamentação para o Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 

Construção Civil e para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil; e 

estabelece o licenciamento do “bota-espera”; 

▪ Resolução CONAMA 496/15: inclui embalagens vazias de tintas imobiliárias na Classe B 

(recicláveis). 

Esta Resolução estabelece que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos 

sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (art. 4°).  

O instrumento para gestão dos resíduos da construção civil é o Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, que deve estar em consonância com o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (art. 5º), e será elaborado e implementado pelos grandes geradores, 

com o objetivo de estabelecer procedimentos necessários para manejo e destinação 

ambientalmente adequada de resíduos (art. 8º). 

5.2.1.4. Resíduos de Saúde 

O tratamento e a disposição final de resíduos de saúde são tratados na Resolução CONAMA 

358/2005, que se aplica a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou 

animal. Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, o 

gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos 

requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização 

solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, causem ou 

possam causar degradação ambiental, em especial os transportadores e operadores das instalações 

de tratamento e disposição final, nos termos da Lei Federal 6.938/81. 

Deve ainda ser considerada a Resolução ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde. Aplica-se a atividades que em qualquer etapa envolvam o 

gerenciamento dos RSS. São definidos como geradores de RSS todos os serviços cujas atividades 

estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal. 

No estado de São Paulo, a Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1/1998 aprova as 

Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e aprovação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. Segundo o item 1.1, a administração 

de qualquer estabelecimento prestador de serviços de saúde novos ou em funcionamento, sejam 
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da administração pública ou privada, deverá apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS) junto às autoridades estaduais sanitária e ambiental 

competentes, caso estas considerem necessário devido à especificidade ou tipos de resíduos 

gerados. 

A Portaria CVS (Centro de Vigilância Sanitária – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo), 

de 21 de 10 de setembro de 2008, aprova a “Norma Técnica sobre Gerenciamento de Resíduos 

Perigosos de Medicamentos em Serviços de Saúde”. No Anexo apresenta como objetivo 

“classificar os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) decorrentes da utilização de drogas ou medicamentos, criando 

o subgrupo Resíduos Perigosos de Medicamentos (RPM), como parte do Grupo B – Resíduos Químicos de 

Serviços de Saúde”. É ainda objetivo da Portaria “estabelecer os requisitos mínimos aplicáveis ao manejo dos 

RPM, abrangendo procedimentos, instalações, equipamentos e materiais, com a finalidade de prevenir danos à 

saúde dos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente”. 

Conforme art. 2º, a Portaria é aplicável às pessoas físicas e jurídicas, de direito privado e 

público, envolvidas direta e indiretamente com o funcionamento de prestação de serviços de 

saúde e de destinação de resíduos de serviços de saúde, bem como, no que se refere ao 

fornecimento de informações, à fabricação, importação ou distribuição de medicamentos no 

território do estado de São Paulo. 

5.2.1.5. Recuperação Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Especificamente relacionado ao empreendimento, a Portaria Interministerial1 274/2019 

disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Define como Usina de 

Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos – URE, qualquer unidade dedicada ao 

tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos com recuperação de energia térmica gerada pela 

combustão, com vistas à redução de volume e periculosidade, preferencialmente associada à 

geração de energia térmica ou elétrica (art. 2°). 

Conforme estabelecido no artigo 3º, a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos é 

uma das formas de destinação final ambientalmente adequada passível de ser adotada, desde que 

observadas as alternativas prioritárias de não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, conforme estabelecido no caput e §1º do artigo 9º da Lei 

12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

O Parágrafo Único do artigo 5º classifica os resíduos passíveis de recuperação energética 

como fonte alternativa de energia. Os resíduos que poderão ser encaminhados para a URE são os 

resíduos de limpeza urbana (varrição, limpeza de vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana) e resíduos domiciliares (art. 6º). Os resíduos de estabelecimentos comerciais e de 

prestadores de serviços caracterizados como não perigosos poderão ser equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal, conforme estabelecido no Parágrafo único do art. 6º. 

 
1 Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento Regional 
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No art. 7º fica definido que a Portaria não se aplica ao aproveitamento energético dos gases 

gerados a partir de processos biológicos (biodigestão e decomposição da matéria orgânica de 

resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários). 

A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação da URE dependerão 

de licenciamento pelo órgão ambiental competente (art. 8º). 

O artigo 9º estabelece as seguintes diretrizes operacionais para a recuperação energética dos 

resíduos sólidos urbanos: 

“- as UREs devem ser projetadas, equipadas, construídas e operadas de modo a 

permitir que, após a última injeção de ar de combustão, os gases resultantes do 

processo atinjam uma temperatura mínima de 850°C, de forma controlada e 

homogênea, mesmo nas condições menos favoráveis, medida próximo à parede interior 

ou a outro ponto representativo da câmara de combustão, durante dois segundos; 

- cada forno da URE deverá ser equipado com pelo menos um queimador auxiliar, 

que deverá ser ativado automaticamente sempre que a temperatura dos gases de 

combustão atinja valores inferiores a 850°C após a última injeção de ar de 

combustão; 

- os queimadores auxiliares deverão também ser utilizados durante as operações de 

parada e partida, a fim de garantir a manutenção da temperatura mínima de 850°C 

durante estas fases operacionais e enquanto a câmara de combustão contiver resíduos 

não queimados; 

- o acondicionamento, armazenamento, manuseio e transporte de produtos residuais 

secos, tais como cinzas volantes, cinzas de caldeiras e outros provenientes dos 

equipamentos de controle de poluição do ar, deverão ser efetuados de forma a evitar a 

emissão de poeiras fugitivas; 

- a destinação dos produtos residuais gerados na URE deverá atender às exigências 

específicas constantes da licença ambiental e manter registro e controle sistemático; 

- os efluentes líquidos gerados na URE deverão atender aos padrões de lançamento 

estabelecidos na legislação em vigor; 

- a URE deverá instalar e operar sistema de intertravamento, para interromper 

automaticamente a alimentação de resíduos em caso de problemas que afetem a sua 

operação e segurança; 

- todos os sistemas de monitoramento contínuo da URE deverão dispor de Plano de 

Inspeção e Manutenção do Sistema, com registros completos das intervenções de 

inspeção, manutenção, calibração, a serem disponibilizados integralmente ao órgão 

ambiental competente, sempre que solicitado; e 

- todos os registros de monitoramento de emissão e operacionais deverão ser mantidos 

pelo operador por pelo menos cinco anos.” 
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O artigo 10 estabelece ainda que as instalações da URE devem ser projetadas, equipadas, 

construídas e operadas de modo que não sejam excedidos os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos previstos na legislação em vigor. 

A critério do órgão ambiental competente, após três anos consecutivos de monitoramento 

contínuo e operação, o sistema de monitoramento poderá ser alterado caso o Operador apresente 

estudos que comprovem que as tecnologias de controle aplicadas asseguram valores que não 

ultrapassam os limites máximos de emissão e padrões estabelecidos na legislação em vigor ou os 

valores estabelecidos em sua licença ambiental (art. 11). 

Finalmente, estabelece que o encerramento das atividades de uma URE deverá ser precedido 

da apresentação de Plano de Desativação ao órgão ambiental competente, conforme o disposto 

no Anexo III desta Portaria Interministerial (artigo 13). 

 Poluição do Solo 

A poluição do solo e do subsolo é a forma de contaminação que implica na alteração negativa 

de suas qualidades, por meio de deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção 

ou enterramento de substâncias ou produtos poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso neste 

meio. No Brasil, ainda não se dispõe de instrumentos que regulamente o padrão de controle de 

qualidade de solo, apenas com relação aos resíduos lançados. 

A Lei Estadual 13.577/09 dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da 

qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. Como objeto, esta lei trata dos 

seguintes aspectos: proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação; 

definição de responsabilidades; identificação e do cadastramento de áreas contaminadas; e da 

remediação dessas áreas, de forma a tornar seguros os seus usos (atual e futuro). Estabelece os 

valores orientadores em sendo: “Valor de Intervenção (VI)”, “Valor de Prevenção (VP)” e 

“Valor de Referência de Qualidade (VRQ)” como valores de referência, respectivamente, para 

impedir a continuidade da introdução de cargas poluentes no solo, disciplinar a introdução de 

substâncias no solo e estabelecimento de políticas de prevenção e controle das funções do solo. 

Esta lei visa garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e prevenido 

alterações nas suas características e funções. 

O Decreto Estadual 59.263/13 regulamenta a Lei Estadual 13.577/09, dispondo sobre 

diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas 

contaminadas. Descreve sobre a necessidade e em que condições deve ser realizado o cadastro de 

áreas contaminadas e determina que sempre que ocorrer contaminação do solo, providências 

devem ser adotadas para evitar alterações adversas e prejudiciais às suas funções (art. 11). O 

artigo 18 trata das responsabilidades pela contaminação e o artigo 19 determina a obrigatoriedade 

de comunicação aos órgãos executivos do meio ambiente e saúde (CETESB e Secretara Estadual 

de Saúde) quando houver perigo à vida ou à saúde da população. 
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A Decisão de Diretoria CETESB 256/2016 estabelece os “Valores orientadores para solos e 

águas subterrâneas no estado de São Paulo”. A Decisão de Diretoria CETESB 038/2017/C 

dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e 

estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento 

Ambiental”, em função da publicação da Lei Estadual 13.577/09 e seu Regulamento, aprovado 

por meio do Decreto 59.263/13. Neste documento, os procedimentos para gerenciamento de 

áreas contaminadas são apresentados detalhadamente, assim como o conteúdo dos relatórios que 

devem ser apresentados.  

A Resolução CONAMA 420/09 dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do 

solo quanto à presença de substâncias químicas. Também estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas. 

 Poluição das Águas 

A qualidade da água está diretamente ligada às condições ambientais de um determinado 

ambiente e tem reflexos diretos na saúde pública e na qualidade de vida. Essa qualidade, porém, é 

constantemente comprometida visto que são inúmeros os tipos de poluentes descartados no 

ambiente aquático, tais como esgotos domésticos, efluentes industriais, agrotóxicos e pesticidas, 

detergentes sintéticos, efluentes da mineração e poluição térmica, entre outros. 

Em 1961, o Código Nacional da Saúde (Decreto Federal 49.974-A/61, regulamentando a Lei 

Federal 2.312/54) trouxe normas gerais sobre defesa e proteção da saúde e dispõe sobre a 

proteção dos recursos hídricos. Nesse contexto, o Decreto Federal 50.877/61 estabeleceu que “os 

resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, domiciliares ou industriais, somente poderão ser lançados às águas, in natura 

ou depois de tratado, quando essa operação não implique na poluição das águas receptoras” (art. 1º). 

Em 1997, a Lei Federal 9.433/97 estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou 

o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, instituindo a outorga de direito de 

uso de recursos hídricos. Foi de grande relevância, também, por normalizar e regular os aspectos 

relacionados à poluição e superexplotação dos aquíferos. A PNRH instituiu a outorga como um 

de seus instrumentos (inciso III, do art. 5º). A finalidade da outorga é assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 

recursos hídricos. Nesse contexto, dependem de outorga: a derivação ou captação de parcela da 

água existente em um corpo d’água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo; a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou 

insumo de processo produtivo; lançamento em corpo d’água de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, 

dentre outros. 

A Lei Federal 9.984/00 criou a Agência Nacional de Águas (ANA), a qual passou a ser a 

autoridade outorgante e responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos 
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Hídricos. Juntamente com o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, deu 

competência ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), nos termos da Lei 9.433/97, 

para tratar do planejamento da utilização desses recursos. A integração das águas subterrâneas e 

superficiais, no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, foi implementada pela Câmara 

Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS), por meio da Resolução 15/01, que estabelece diretrizes 

para a gestão integrada das águas e pela Resolução 17/11, que estabelece as diretrizes 

complementares para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.  

A Resolução CNRH 022/02 estabeleceu que os Planos de Recursos Hídricos devem 

contemplar os aspectos de uso múltiplo das águas subterrâneas, em função do aquífero, qualidade 

e quantidade, para o desenvolvimento social e ambiental sustentável. O Ministério da Saúde 

também é parte envolvida nesta rede, especialmente no que trata do controle e vigilância da 

qualidade da água para o consumo humano, estabelecendo padrões de potabilidade, através da 

Portaria 2.914/11.  

No âmbito estadual, o Decreto 32.954/91 aprovou a criação do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH), que apresenta um diagnóstico do uso dos Recursos Hídricos quanto aos 

cenários de utilização e Programas de Duração Continuada (PDC). A Lei 7.663/91 estabelece 

normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado 

de Gerenciamento das Águas Superficiais e Subterrâneas. A Lei 9.034/94, que dispõe sobre o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), divide o Estado de São Paulo em 22 unidades de 

gerenciamento dos recursos hídricos (UGRHI), propõe uma classificação das bacias hidrográficas 

nas categorias industrial, em industrialização, agropecuária e de conservação e caracteriza os 

Programas de Duração Continuada (PDC) que tratam da avaliação, gestão, desenvolvimento e 

proteção das águas subterrâneas. Também é estabelecida a hierarquia dos usos prioritários da 

água e são feitas recomendações para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas e para o 

processo de implantação da cobrança pelo uso da água. 

O Decreto 41.258/96 confere ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão 

vinculado à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, a competência para 

outorga de direito de uso das águas superficiais e subterrâneas, classificando-as como de 

Autorização, Licença de Execução e Concessão. A pormenorização do procedimento é regulada 

pela Portaria DAEE 1.630/17, que em seu art. 3º, estipula que a outorga se dará por meio de 

autorização do DAEE. 

A Resolução SMA/SERHS 01/2005 regula o Procedimento para o Licenciamento Ambiental 

Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos e estabelece os procedimentos para a integração das 

autorizações ou licenças ambientais com as outorgas de recursos hídricos entre os órgãos e 

entidades componentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vale ressaltar que os procedimentos de análise das 

autorizações ou licenças ambientais e das outorgas de recursos hídricos deverão considerar as 

prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, bem como o princípio dos usos 
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múltiplos, previstos na Lei Estadual 7.663/91 (parágrafo único, art.1º, Resolução SMA/SERHS 

01/2005). A seguir, são apresentadas as legislações relativas ao controle da poluição e dos usos 

dos corpos d’água subterrâneas e superficiais. 

5.2.3.1. Águas Subterrâneas 

Desde 1934, quando foi criado o Código de Águas, até a Constituição Federal de 1988, as 

águas subterrâneas foram consideradas bens imóveis, associados à propriedade da terra, 

limitando-se o direito à sua exploração. A Constituição, em seu artigo 26, alterou esse status, 

considerando-as de propriedade dos Estados e Distrito Federal, sendo as águas minerais de 

competência da União. 

No âmbito federal, a Resolução CONAMA 396/08 dispõe sobre a classificação das águas 

subterrâneas e dá diretrizes ambientais para seu enquadramento, condições e padrões de 

qualidade, cadastro de poços, e prevenção e controle de poluição. Também deverá ser 

considerada a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, que dispõe sobre a aprovação dos Valores 

Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo. No caso específico da 

água subterrânea, a definição da qualidade ambiental está relacionada ao risco à saúde humana e é 

estabelecida pela Resolução CONAMA 420/09. São listadas concentrações químicas máximas 

permitidas para substâncias inorgânicas (metais e nitrato) e orgânicas (hidrocarbonetos 

aromáticos e poliaromáticos, organoclorados, fenóis, ftalatos e pesticidas). 

No estado de São Paulo, a Lei 6.134/88, regulamentada pelo Decreto 32.955/91, dispõe sobre 

a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas. A Constituição Estadual, em seu 

artigo 205, estabelece que o Estado instituirá um sistema integrado de gerenciamento dos 

recursos hídricos, e nos artigos 206 e 208, trata da conservação e proteção das águas subterrâneas 

como reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e suprimento de água às 

populações. 

As diretrizes para proteção das águas subterrâneas foram estabelecidas pela Lei Estadual 

6.134/88 e pelo Decreto Estadual 32.955/91. Em seu art. 1°, a Lei Estadual 6.134/88 versa sobre 

a definição de água subterrânea, enquanto no art. 5° estabelece que os resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos não poderão ser lançados de forma a poluir as águas subterrâneas. O Decreto Estadual 

32.955/91 declina a competência da CETESB para prevenir e controlar a poluição destas águas. 

Em 2000, é instituída, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), a Câmara 

Técnica de Águas Subterrâneas, com o objetivo de preservar os depósitos naturais de águas 

subterrâneas do estado de São Paulo, conforme previsto nas Leis Estaduais 6.134/88 e 7.663/91. 

Passa a ser de competência da câmara propor diretrizes para a gestão integrada das águas 

subterrâneas, sua exploração, outorgas, licenciamento ambiental e a proteção dos aquíferos. 
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5.2.3.2. Águas Superficiais 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 21, inciso XIX, preconiza que “compete a União 

instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu 

uso”. 

Essa efetivação ocorreu com a sanção da Lei Federal 9.433/97, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, objetivando a utilização racional e integrada dos recursos hídricos de forma a 

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. Nessa política está previsto como um dos principais 

fundamentos da gestão das águas, os usos múltiplos das mesmas, constituindo-se como um dos 

principais instrumentos dessa política, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água. Além de instituir como um dos instrumentos a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos, que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

O Decreto 4.613/03 regulamentou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e dá 

outras providências. O CNRH promulgou a Resolução 30/2002, que adota a codificação das 

bacias hidrográficas no âmbito nacional, considerando a necessidade de se adotar metodologia de 

referência que permita procedimentos padronizados de subdivisões e agrupamentos de bacias 

hidrográficas. Assim, considerando a importância de se estabelecer uma base organizacional que 

contemple bacias hidrográficas como unidade de gerenciamento de recursos hídricos e 

considerando a necessidade de se implementar base de dados referenciada por bacia, em âmbito 

nacional, o CNRH promulgou a Resolução 32/2003, onde fica estabelecido como região 

hidrográfica o espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-

bacias contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com 

vista a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, 

não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas e que a classificação das águas 

doces, salobras e salinas é essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições 

e padrões específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes foi promulgada a Resolução 

CONAMA 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e as diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento.  

Vale ressaltar que o enquadramento ou classificação de qualidade dos recursos hídricos em um 

trecho de corpo d’água não significa, necessariamente, o nível de qualidade que este apresenta 

num determinado momento, mas sim aquele que se busca alcançar ou manter por longo tempo. 

Nesse sentido, cabe ao órgão estadual competente o enquadramento das águas sob sua gestão, 

ouvidas outras entidades interessadas. 

No âmbito estadual, o Decreto 8.468/76, atualizado com redação dada pelo Decreto 

54.487/09, regulamenta a Lei 977/76, que dispõe sobre a preservação e o controle da poluição do 
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meio ambiente. O Decreto 8.468/76 aborda aspectos da poluição das águas trazendo sua 

classificação e a definição dos padrões de qualidade. O Decreto 10.755/77 dispõe sobre o 

enquadramento dos corpos d’água receptores na classificação prevista no Decreto 8.468/76, e dá 

providências correlatas.  

A Lei 7.663/91, alterada pelas leis 9.034/94, 10.843/01 e 12.183/05, estabelece normas de 

orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. De acordo com a Lei 7.663/91, o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH) deve ser elaborado com base nos planos das bacias hidrográficas, nas 

normas relativas à proteção do meio ambiente e nas diretrizes do planejamento e gerenciamento 

ambientais. Neste contexto, o PERH estabelece diretrizes e critérios de gerenciamento em escala 

estadual, refletindo as necessidades regionais expressas nos planos de bacia. 

O Decreto 41.258/96 confere ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão 

vinculado à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, a competência para 

outorga de direito de uso das águas superficiais e subterrâneas, classificando-as como de 

Autorização, Licença de Execução e Concessão. A pormenorização do procedimento é regulada 

pela Portaria DAEE 1630/2017, que em seu art. 3º, estipula que a outorga se dará por meio de 

portaria do superintendente do DAEE, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Ainda, no que se refere à questão de gestão e proteção de mananciais no estado de São Paulo, 

a Lei 898/75 disciplina o uso do solo para proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de 

água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo, 

sendo declarada como áreas de proteção, e como tais reservadas, entre outros reservatórios, rios e 

cursos de água de interesse da RMSP, o Reservatório Billings. 

A 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, definindo condições 

de ocupação e de implantação de atividades que possam afetar os mananciais do estado, 

condições de utilização e manejo dos recursos naturais, instrumentos de controle e 

monitoramento da qualidade ambiental dessas regiões, bem como penalidade para o tratamento 

de infrações.  

O Decreto Estadual 60.342/14, trata dos procedimentos e penalidades, no âmbito do Sistema 

Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 

Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, tratando das infrações e 

sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, no Decreto Federal 6.514/08, e, no que couber, na Lei 

9.866/97, sem entrar em conflito com a atuação da CETESB, nos procedimentos administrativos 

para apuração de infrações ambientais. 

A área destinada à implantação do empreendimento está inserida na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGHRI-06), mais especificamente na sub-

região Billings-Tamanduateí. A Lei 13.579/09 define a área de proteção e recuperação dos 

mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (APRM-B), sendo regulamentada pelo 
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Decreto 55.342/2010. Apesar de parte da propriedade da LARA Central de Tratamento de 

Resíduos ocupar, em Ribeirão Pires, áreas inseridas na APRM-B, a URE proposta será 

inteiramente instalada em Mauá, portanto fora da Área de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais da Billings. 

A Lei Estadual 12.526/07 estabelece normas para contenção de enchentes e destinação de 

águas pluviais, prevendo a obrigatoriedade de implantação de sistemas de captação e retenção de 

águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, 

edificados ou não, com área superior a 500 m². Estas estruturas compreendem pequenos 

reservatórios, que usualmente podem ser implantados no próprio lote, cuja função principal é o 

armazenamento de volumes de chuva, contribuindo para o amortecimento do pico de cheia. 

Outra característica de grande importância é a possibilidade de utilização do volume de água 

armazenado para outros fins, como irrigação de jardins e lavagens de superfícies. 

 Efluentes Líquidos 

A Resolução CONAMA 430/11 complementou e alterou a Resolução CONAMA 357/05. 

Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do 

lançamento de efluentes em corpos d’água receptores. Em seu artigo 3º cita: 

“Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente 

nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 

padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis” 

A referida Resolução cita que mediante a fundamentação técnica o órgão ambiental poderá: (i) 

acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou torná-los mais 

restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; (ii) exigir tecnologia ambientalmente 

adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as 

condições do respectivo corpo receptor. 

O Decreto Estadual 8.468/76, que dispõe sobre a preservação e o controle da poluição do 

meio ambiente, aborda os padrões de emissão. Estabelece que os efluentes de qualquer natureza 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nas águas interiores ou costeiras, 

superficiais ou subterrâneas, situadas no território do estado, desde que não sejam consideradas 

poluentes. O lançamento de qualquer fonte poluidora somente poderá ser lançado, direta ou 

indiretamente, nas coleções de água desde que obedeçam às condições estabelecidas no referido 

Decreto. 

A Lei municipal 4.968/14, que disciplina o uso, ocupação e urbanização do solo, estabelece 

padrões de incomodidade e medidas mitigadoras, conforme apresentado na Tabela 5.2.4-1. 
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Tabela 5.2.4-1: Padrões de incomodidade e medidas mitigadoras (Anexo VIII da Lei municipal 4.968/14) 

Padrões de incomodidade Uso Exigências Medidas mitigadoras 

Poluição hídrica 
Padrões de emissão máximos admissíveis 
de efluentes em coleções de água ou 
sistema de esgoto, estabelecidos pela 
Seção II do Decreto Estadual 8.458/76. 

Não 
residencial 

EIV e RAP 

Fornecimento de diretrizes: 
1. Quanto ao tratamento preliminar com ou 
retenção dos resíduos a serem lançados em 
rede pública ou corpo d’água. 
2. Lava-rápido e garagem de ônibus devem 
prever caixa de reuso. 

  

Cabe ressaltar que os efluentes da URE serão direcionados para a ETE existente dentro da 

área da Lara Central de Tratamento de Resíduos. 

 Poluição Atmosférica 

A qualidade do ar é controlada por padrões estabelecidos na legislação e baseados em estudos 

científicos relativos aos seus efeitos. A legislação propõe valores para diferentes poluentes em 

níveis que garantam uma margem de segurança adequada, especialmente no que diz respeito à 

saúde humana. 

A Resolução CONAMA 005/89 dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Qualidade 

do Ar – PRONAR com o intuito de criar instrumentos de gestão ambiental que permitissem o 

desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura e ao mesmo 

tempo assegurasse a proteção da saúde e bem-estar das populações. São instrumentos do 

PRONAR: os limites máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE (Resolução CONAMA 

018/86), o Programa Nacional e Controle da Poluição Industrial – PRONACOP, o Programa 

Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar e os Programas Estaduais de Controle da 

Poluição do Ar. 

Posteriormente, a Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu os padrões nacionais de 

qualidade do ar e os respectivos métodos de referência. A Resolução CONAMA 003/90 foi 

revogada pela Resolução CONAMA 491/18, que também revoga os itens 2.2.1 e 2.3 da 

Resolução CONAMA 05/1989, relativos aos padrões de qualidade do ar.  

A Resolução CONAMA 491/18 estabeleceu dois tipos de padrões de qualidade do ar: 

▪ Padrões de qualidade do ar intermediários - PI: estabelecidos como valores temporários a 

serem cumpridos em etapas;  

▪ Padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia definidos pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS em 2005. 

Define como poluente atmosférico, qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, 

tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo 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. 
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Em São Paulo, além dos parâmetros propostos pela Resolução CONAMA (Tabela 5.2.5-1), a 

CETESB também monitora o poluente ozônio. 

 

Tabela 5.2.5-1: Padrões de Qualidade do Ar. 

Poluente Período de Referência 
PI-1 

(µ/m³) 
PI-2 

(µ/m³) 
PI-3 

(µ/m³) 

PF 

(µ/m³) ppm 

Material Particulado – MP10 
24 horas 
Média Aritmética Anual 

120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 

... 

... 

Material Particulado – MP2,5 
24 horas 
Média Aritmética Anual 

60 
20 

50 
17 

37 
15 

25 
10 

... 

... 

Dióxido de Enxofre – SO2 
24 horas 
Média aritmética anual 

125 
40 

59 
30 

30 
20 

20 
... 

... 

... 

Dióxido de Nitrogênio – NO2 
1 hora – média anual 
Média aritmética anual 

260 
60 

240 
50 

220 
45 

200 
40 

... 

... 

Ozônio – O3 
8 horas (máxima média 
móvel obtida no dia) 

140 130 120 100 ... 

Fumaça 
24 horas 
Média aritmética anual 

120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 

... 

... 

Monóxido de Carbono - CO 
8 horas (máxima média 
móvel obtida no dia) 

... ... ... ... 9 

Partículas Totais em Suspensão 
- PTS 

24 horas 
Média geométrica anual 

... 

... 
... 
... 

... 

... 
240 
80 

... 

... 

Chumbo - Pb 
Média aritmética anual 
Medido nas partículas 
totais em suspensão 

... ... ... 0,5 ... 

Fonte: Resolução CONAMA 491/2018. 

 

O Decreto Estadual 8.468/76, que regulamenta a Lei 997/76, dispõe sobre prevenção e o 

controle da poluição do meio ambiente. Este Decreto sofreu algumas alterações e 

complementações ao longo dos anos, destacando-se os Decretos 50.753/06 e 52.469/07 que 

dispõem especificamente sobre o controle da poluição do ar e o Decreto 59.113/13, que 

estabeleceu os novos padrões de qualidade do ar para o estado de São Paulo (art. 9º), bem como 

metas intermediárias e padrões finais (Tabela 5.2.5-2). 
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Tabela 5.2.5-2: Padrões de Qualidade do Ar para o Estado de São Paulo 

Poluentes 

Metas intermediárias Padrão Final 

MI1 MI2 MI3 (PF) 

Dióxido de Enxofre (SO2) 

24 horas consecutivas 60 µg/m3 40 µg/m3 30 µg/m3 20 µg/m3 

médias aritméticas anuais 40 µg/m3 30 20  

Monóxido de Carbono (CO) 

8 horas consecutivas - - - 9ppm 

Dióxido de Nitrogênio 

1 hora 260 µg/m3 240 µg/m3 220 µg/m3 200 µg/m3 

médias aritméticas anuais 60 µg/m3 50 µg/m3 45 µg/m3 40 µg/m3 

Ozônio (O3) 

8 horas consecutivas 140 µg/m3 130 µg/m3 120 µg/m3 100 µg/m3 

Material Particulado 

Partículas Inaláveis (MP10) 

24 horas consecutivas 120 µg/m3 100 µg/m3 75 µg/m3 50 µg/m3 

médias aritméticas anuais 40 µg/m3 35 µg/m3 30 µg/m3 20 µg/m3 

Partículas Inaláveis Finas (MP2,5) 

24 horas consecutivas 60 µg/m3 50 µg/m3 37 µg/m3 25 µg/m3 

médias aritméticas anuais 20 µg/m3 17 µg/m3 15 µg/m3 10 µg/m3 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

24 horas consecutivas - - - 240 µg/m3 

médias geométricas anuais - - - 80 µg/m3 

Fumaça (FMC) 

24 horas consecutivas 120 µg/m3 100 µg/m3 75 µg/m3 50 µg/m3 

médias aritméticas anuais 40 µg/m3 35 µg/m3 30 µg/m3 20 µg/m3 

Chumbo no MP 

médias aritméticas anuais - - - 0,5 µg/m3 

 

O Decreto 59.113/13 também determina que, para o gerenciamento da qualidade do ar, o 

território do estado de São Paulo fica dividido em regiões denominadas “Regiões de Controle de 

Qualidade do Ar – RCQA”, que coincidirão com as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI) do Estado de São Paulo, definidas pela Lei Estadual 9.034/94. A Tabela 

5.2.5-3 indica os critérios para episódios agudos de poluição do ar de acordo com a Resolução 

CONAMA 491/2018 e com o Decreto Estadual 59.113/13.  
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Tabela 5.2.5-3: Critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

Parâmetro 

Resolução CONAMA 491/2018 Decreto Estadual 59.113/13 

Atenção 
(µg/m3) 

Alerta 
(µg/m3) 

Emergência 
(µg/m3) 

Atenção 
(µg/m3) 

Alerta 
(µg/m3) 

Emergência 
(µg/m3) 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) – 24 
horas 

... ... ...    

Partículas inaláveis (PI – 
MP10) – 24 horas 250 420 500 250 420 500 

Partículas Inaláveis Finas 
(MP 2,5) – 24 horas 125 210 250 125 210 250 

Dióxido de enxofre (SO2) 
24 horas 800 1600 2.100 800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio 
(NO2) – 1 hora 1.130 2.260 3.000 1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono 
(CO) 
8 horas 

15 ppm 30 ppm 40 ppm 15 ppm 30 ppm 40 ppm 

Ozônio (O3) 
8 horas 200 400 600 200 400 600 

Fonte: Resolução CONAMA 491/18 e Decreto Estadual 59.113/13. 

 

Segundo o artigo 12 do referido Decreto Estadual:  

“Devem se submeter, após a publicação do PREFE ou de outros programas previstos 

no §5º do artigo 6º, às regras de licenciamento, conforme estabelecido no artigo 

anterior, os novos empreendimentos e ampliações de existentes, cujo total de emissões 

adicionadas seja igual ou superior a:  

I - material particulado (MP): 100 t/ano;  

II - óxidos de nitrogênio (NO x): 40 t/ano;  

III - compostos orgânicos voláteis, exceto metano (COVs, não-CH 4): 40 t/ano;  

IV - óxidos de enxofre (SO x): 250 t/ano.” 

Já o artigo 11 do referido Decreto instituiu que: 

“Fontes novas de poluição ou no caso da ampliação das já existentes que pretendam 

instalar-se ou operar, quanto à localização, serão: 

I - proibidas de instalar-se ou de operar quando, a critério da CETESB, mediante 

motivação técnica, houver o risco potencial a que alude o inciso V do artigo 3º do 

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, ainda que as emissões 

provenientes de seu processamento estejam enquadradas nos incisos I, II, III e IV do 

mesmo artigo;  

II - quando localizarem-se em regiões classificadas como Maior que M1 e aludidas no 

artigo 12 deste decreto:  
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a) obrigadas a compensar, conforme estabelecido no artigo 13, em 110% (cento e dez 

por cento) das emissões atmosféricas a serem adicionadas dos poluentes que causaram 

essa classificação;  

b) implantar a tecnologia mais eficiente no controle das emissões a qual deverá 

proporcionar os menores níveis de emissão atingíveis para o (s) poluente (s) que causou 

(ram) a classificação;  

c) empreendimentos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos e de 

serviços públicos de saneamento, que adotarem a melhor tecnologia prática disponível 

no controle de suas emissões, serão dispensados da compensação” 

A Resolução SMA 58/12 classifica as sub-regiões do estado de São Paulo quanto ao grau de 

saturação da qualidade do ar. No artigo 1º classifica o município de Mauá conforme indicado na 

Tabela 5.2.5-4. 

 

Tabela 5.2.5-4: Grau de saturação da qualidade do ar. 

Município MP SO2 CO NO2 O3 Municípios monitorados para O3 

São Paulo SAT- MOD NS NS NS SAT – SEV 
Diadema, Jundiaí, Mauá, Santo André, São 

Caetano do Sul, São Paulo 

Fonte: Decreto Estadual 59.113/13. 
Onde: 
MP = material particulado  SO2 = dióxido de enxofre  
CO = monóxido de carbono O3 = ozônio 
NO2 = dióxido de nitrogênio SAT-MOD = área saturada moderado  
NS = área não saturada  SAT-SEV = área saturada severo 

 

A Resolução CONAMA 316/02 dispõe sobre procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Em seu artigo 11 define que todo 

sistema de tratamento térmico para resíduos industriais deverá atingir a taxa de eficiência de 

destruição e remoção (EDR) superior ou igual a 99,99% para o principal composto orgânico 

perigoso (PCOP) definido no teste de queima. Quando ocorrer o caso de bifenilas policloradas 

(PCBs), a taxa de eficiência de destruição e remoção (EDR) deverá ser superior ou igual a 

99,99%. 

No artigo 39, a Resolução CONAMA 316/02 estabelece que a verificação dos Limites 

Máximos de Emissão deve atender aos procedimentos previstos nas normas técnicas em vigor, 

para os seguintes tópicos:  

I - determinação de pontos de amostragem, em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

II - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias – determinação da 

massa molecular - base seca;  
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III - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias – determinação da 

velocidade e vazão; 

IV - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias – determinação de 

umidade; 

V - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias – determinação do 

material particulado; 

VI - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias - calibração dos 

equipamentos utilizados em amostragem; e 

VII - efluentes gasosos, em dutos e chaminés de fontes estacionárias – determinação de 

dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e névoas de ácido sulfúrico. 

A Tabela 5.2.5-5 apresenta os fatores de equivalência de toxicidade para os isômeros de 

interesse, constantes no Anexo I da Resolução CONAMA 316/2002. 

 

Tabela 5.2.5-5: Equivalência de toxicidade para os isômeros de interesse (Adaptado de CONAMA 316/02). 

Dioxinas e furanos 
Fatores de Equivalência de Toxicidade-

FTEQ 

mono-, di-, e tri-CDDs (mono-, di- e tri-cloro-dibenzo-pdioxinas) 1 

2,3,7,8 - TCDD (tetracloro-dibenzo-p-dioxina) 1 

outros TCDDs (tetracloros-dibenzo-p-dioxinas) 0 

1,2,3,7,8 - PeCDD (pentacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,5 

outros PeCDDs (pentacloros-dibenzo-p-dioxinas) 0,1 

1,2,3,4,7,8 - HxCDD (hexacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,1 

1,2,3,6,7,8 - HxCDD (hexacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,1 

1,2,3,7,8,9 - HxCDD (hexacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,1 

outros HxCDDs (hexacloros-dibenzo-p-dioxinas) 0 

1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (heptacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,01 

outros HpCDDs (heptacloros-dibenzo-p-dioxinas) 0 

OCDD (octacloro-dibenzo-p-dioxina) 0,001 

Mono-, di-, tri-CDFs (mono-, di- e tri-cloros-dibenzofuranos) 0 

2,3,7,8 - TCDF (tetracloro-dibenzofurano) 0,1 

outros TCDFs (tetracloros-dibenzofuranos) 0 

1,2,3,7,8 - PeCDF (pentacloro-dibenzofurano) 0,05 

2,3,4,7,8 - PeCDF (pentacloro-dibenzofurano) 0,5 

outros PeCDDs (pentacloros-dibenzofuranos) 0 

1,2,3,4,7,8 - HxCDF (hexacloro-dibenzofurano) 0,1 

1,2,3,6,7,8 - HxCDF (hexacloro-dibenzofurano) 0,1 

1,2,3,7,8,9 - HxCDF (hexacloro-dibenzofurano) 0,1 

2,3,4,6,7,8 - HxCDF (hexacloro-dibenzofurano) 0,1 

outros HxCDDs (hexacloros-dibenzofuranos) 0 

1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF (heptacloro-dibenzofurano) 0,01 

1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF (heptacloro-dibenzofurano) 0,01 

outros HpCDFs (heptacloros-dibenzofuranos) 0 

OCDF (octacloro-dibenzofurano) 0,001 

Fonte: Anexo I da Resolução CONAMA 316/2002 
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A Resolução CONAMA 382/06 estabelece limites máximos de padrões de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas de poluição. 

O processo de combustão externa em fontes fixas foi determinado como a queima de 

substâncias combustíveis nos seguintes equipamentos: caldeiras, geradores de vapor, centrais 

para a geração de energia elétrica, fornos, fornalhas, estufas e secadores para geração e uso de 

energia térmica, incineradores e gaseificadores. A Resolução estabelece limites máximos de 

emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de 

combustão externa, conforme a Potência Térmica Nominal (MW). O projeto da URE Mauá 

considera a utilização de um superaquecedor externo, abastecido pelo biogás do aterro ou por gás 

natural (quando necessário), sendo que o empreendimento proposto se encontra na faixa de 

potência bruta de 77 MW. 

A Lei Estadual 13.798/09 instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e foi 

regulamentada pelo Decreto Estadual 55.947/10, que estabeleceu que, no processo de 

licenciamento ambiental de obras, atividades e empreendimentos de grande porte ou de alto 

consumo energético, deverão ser observados os efeitos e as consequências às mudanças 

climáticas. Estabelece também que o licenciamento ambiental pode estabelecer limites para a 

emissão de gases de efeito estufa, e que cabe à CETESB definir critérios de compensação de 

emissões de gases de efeito estufa no processo de licenciamento ambiental. 

A Resolução SMA 79/09 estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento 

da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia - 

URE. O inciso IV do artigo 5º desta Resolução estabelece que os efluentes líquidos gerados na 

Usina de Recuperação de Energia – URE deverão atender aos padrões de qualidade e de 

lançamento do Decreto 8.468/76, que regulamenta a Lei 997/1976, à Resolução CONAMA 

357/05 e às alterações introduzidas pela Resolução CONAMA 397/08. 

O artigo 8º por sua vez determina que os limites de emissão atmosférica serão considerados 

atendidos, sempre que: 

“I - Nenhum dos valores médios diários ultrapasse qualquer dos valores listados na 

coluna correspondente da Tabela 1 - Anexo I; 

II - Nenhum dos valores médios, de intervalos de 30 (trinta) minutos, ultrapasse 

qualquer dos limites de emissão listados na coluna correspondente a 100% do tempo 

(Tabela 1 - Anexo I); 

III - 97 % dos valores médios anuais, de intervalos de 30 (trinta) minutos, não 

ultrapassem os valores listados na coluna correspondente a 97% do tempo (Tabela 1 -

Anexo I); e 

IV - Nenhum dos valores médios ao longo do período de amostragem fixado para 

substâncias inorgânicas específicas, dioxinas e furanos ultrapasse os valores das 

Tabelas 2 e 3, ambas do Anexo I. 
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No artigo 9º da referida resolução, é determinado que não deverão ser excedidos os limites de 

emissão para monóxido de carbono (CO) nos gases de combustão, excluindo as fases de partida e 

parada, expressos na Tabela 4 - Anexo I, conforme os seguintes critérios: 

I - em 97% do valor médio diário para o monitoramento contínuo de um período de 

um ano; 

II - em 95 % das medições de valores médios de intervalos de 10 (dez) minutos ou 

em100% dos valores médios de intervalos de 30 (trinta) minutos, para o 

monitoramento contínuo do período de um dia; e 

III - em 100% do valor médio por hora para o monitoramento contínuo de Usina de 

Recuperação de Energia - URE que utilizem tecnologia de leito fluidizado.” 

As tabelas citadas no artigo 8º constam no Anexo I da Resolução e são apresentadas a seguir 

(Tabelas 5.2.5-6 a 5.2.5-9). 

 

Tabela 5.2.5-6: Limites de Emissão para Substâncias Inorgânicas Específicas, valores médios obtidos 

durante o período de amostragem mínimo de 30 minutos e máximo de 8 horas, expressos em mg/Nm³ 

(miligrama por normal metro cúbico), base seca, corrigidos a 11% de O2. 

Parâmetro Limites de Emissão 

Cd +TI e seus compostos 0,05 

Hg e seus compostos 0,05 

Pb + As + Co + Ni + Cr + Mn + Sb + Cu + V e seus compostos 0,5 

 

Tabela 5.2.5-7: Limites de Emissão de Dioxinas e Furanos, valores médios obtidos durante o período de 

amostragem mínimo de 30 minutos e máximo de 8 horas, expressos em ng/Nm³ (nanograma por normal 

metro cúbico), base seca, corrigidos a 11% de O2, referente à concentração total de dioxinas e furanos 

calculadas com base no conceito de equivalência tóxica de acordo com o Anexo I desta Resolução. 

Parâmetro Limites de Emissão 

Dioxinas e Furanos 0,1 
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Tabela 5.2.5-8: Limites de Emissão para Poluentes a serem Monitorados Continuamente, valores expressos 

em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2. 

Parâmetro 

Limites de Emissão 

Valor Médio 
Diário 

Valores médios de 30 min. 

97% do tempo 
100% do 
tempo 

Material Particulado - MP 10 10 30 

Óxidos de Enxofre (SOx) expressos em SO2 50 50 200 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) expressos em NO2 200 200 400 

Ácido Clorídrico (HCI) 10 10 60 

Ácido Fluorídrico (HF) 1 2 4 

Hidrocarbonetos Totais (HCT) expresso como metano e não metano 10 10 20 

 

Tabela 5.2.5-9: Limites de Emissão para Monóxido de Carbono (CO) a serem Monitorados Continuamente, 

valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2. 

Parâmetro 
Limites 

de 
Emissão 

Valor médio diário para o monitoramento contínuo de um período de um ano 50 

Valores médios de intervalos de 10 minutos para o monitoramento contínuo do período de um dia 150 

Valores médios de intervalos de 30 minutos para o monitoramento contínuo do período de um dia 100 

Valor médio por hora para o monitoramento contínuo de UREs que utilizam tecnologia de leito 
fluidizado 

100 

 

A Decisão de Diretoria 326/2014 dispõe sobre os critérios para a verificação do atendimento 

dos limites de emissão dos parâmetros estabelecidos na Resolução SMA 79/2009, para o 

licenciamento de atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação 

de Energia – UREs. Em seu artigo 3º determina que o sistema de monitoramento de uma URE 

deve mensurar no mínimo: 

▪ Parâmetros Físicos: temperatura; pressão; vazão de ar na chaminé; energia gerada, além de 

presença de chama. 

▪ Parâmetros Químicos – Monitoramento Continuo: material particulado (MP); óxido de 

nitrogênio (NOx); monóxido de carbono (CO), ácido clorídrico (HCl), ácido fluorídrico 

(HF), óxido de enxofre (SOX), hidrocarbonetos totais (HCT), oxigênio (O2) e teor de 

água. 

A Decisão de Diretoria 34/2015/I dispõe sobre as exigências técnicas para Avaliação de Risco 

à Saúde Humana por exposição a emissões atmosféricas não intencionais de Dioxinas e Furanos 

que condiciona a emissão de Licença Ambiental Prévia de Unidade de Recuperação de Energia 

(UREs). 
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A DD estabelece que durante o processo de licenciamento prévio de novas UREs a partir de 

resíduos, deverá ser apresentada uma avaliação de risco à saúde, adicional, advindo da emissão de 

POPs. 

Os fatores a serem considerados na Avaliação de Risco são: fontes de emissão, uso e ocupação 

do solo, populações expostas, dados meteorológicos, dados de poluentes de interesse, dados 

topográficos e de localização das populações expostas e a definição de um modelo matemático 

para cálculo de estimativa das populações expostas e a definição de poluentes nos pontos de 

exposição. A Avaliação de Risco à Saúde Humana por exposição a emissões atmosféricas 

(Dioxinas e Furanos) referente a Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá é apresentada 

no Anexo 5.2.5-1 deste EIA. 

Por fim, a Deliberação CONSEMA 18/2016, que aprova a Classificação da Qualidade do Ar 

– Relação de Municípios e Dados de Monitoramento – proposta pela CETESB, nas seguintes 

categorias: Maior que M1 (>M1); M1; M2; M3; e MF. 

O município de Mauá, onde se pretende instalar a URE proposta, está classificado pela 

Deliberação CONSEMA 18/2016 de acordo com os poluentes monitorados, nas seguintes 

categorias: 

▪ Material Particulado MP10: MI2 (Meta Intermediária 2); 

▪ Dióxido de Nitrogênio: PF (Padrão Final); 

▪ Ozônio: > MI1 (Maior que Meta Intermediária 1). 

A Lei municipal 4.968/14, que disciplina o uso, ocupação e urbanização do solo, estabelece 

padrões de incomodidade e medidas mitigadoras, conforme apresentado na Tabela 5.2.5-10. 

 

Tabela 5.2.5-10: Padrões de incomodidade e medidas mitigadoras (Anexo VIII da Lei municipal 4.968/14) 

Padrões de incomodidade Uso Exigências Medidas mitigadoras 

Poluição atmosférica 
Categoria ID 
Categorias de uso estabelecidas pelo 
Quadro III da Lei Estadual 1.817/78 

Não 
residencial 

EIV 

Fornecimento de diretrizes: 
1. Quanto à instalação de sistemas que 
reduzem o impacto provocado pela emissão 
de partículas poluentes na atmosfera. 
2. Quanto à instalação de sistemas que 
reduzam o impacto provocado pela 
utilização de combustíveis. 

 

A atividade de geração de energia é classificada como “Incômoda III”, relativa a categorias de 

uso não residencial, cujos parâmetros de incomodidade permitem sua instalação apenas na Zona 

de Desenvolvimento Econômico ZDE 1 e 2. A área do empreendimento está localizada na Zona 

de Desenvolvimento Econômico 1, estando assim de acordo com a legislação. 

Página: 103



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

64 
 

 Poluição Sonora 

Ao se tratar de poluição sonora, deve ser observada a Resolução CONAMA 001/90 que prevê 

que “a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos nesta Resolução”. Esta resolução estabelece ainda serem “prejudiciais à saúde e ao 

sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma 

NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. 

A Resolução CONAMA 001/90 determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão 

de 2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o Conforto da Comunidade”, para 

ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas. 

Os níveis máximos de ruído externo que esta norma técnica considera recomendável para 

conforto acústico são apresentados na Tabela 5.2.6-1 a seguir. 

 

Tabela 5.2.6-1: Limites de Ruído conforme NBR 10.151, em dB(A). 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o limite. 

 

Os limites de horário para o período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades 

de acordo com os hábitos da população. Porém, conforme estabelecido na Norma NBR 10.151, 

o período noturno não pode começar depois das 22 horas e não deve terminar antes das 7 horas 

do dia seguinte. Se o dia for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser 

antes das 9 horas. 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite 

normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem. Segundo a NBR 

10.151, “diferenças de 5 dB(A) são insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença 

ultrapassar 10 dB(A)”. Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da 

magnitude de eventuais impactos negativos de ruído, e servir de base para a priorização da 

implantação de medidas corretivas. 
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Cabe destacar que as principais fontes de emissão de ruído para esse tipo de empreendimento 

costumam ser aqueles associados à movimentação de veículos. Na fase de obras, deverá ser 

priorizado o período diurno, evitando assim incômodos para a população residente nas 

imediações da área de implantação do empreendimento. 

A avaliação dos níveis de ruídos deve levar em consideração o tipo de uso do solo em que a 

área se insere, conforme estabelecido pela NBR 10.151 (Tabela 5.2.6-2.). 

 

Tabela 5.2.6-2: Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A) 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o limite. 

 

 

Segundo a Lei 4.153/07, que estabelece o Plano Diretor do município, a área proposta para a 

implantação da URE está localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico 1- A, onde o tipo 

de atividade permitida é preferencialmente industrial, incluindo atividades como os serviços de 

coleta, tratamento e disposição de resíduos. Portanto, os limites de emissão de ruído a serem 

atendidos durante a instalação e operação do empreendimento serão para área 

predominantemente industrial: 60 dB(A) para o período diurno e 70 dB(A) para o período 

noturno, conforme Tabela 5.2.6-2. 

A Lei Municipal 4.968/14 disciplina uso, ocupação e urbanização do solo, e estabelece os 

graus de incomodidade para cada tipo de uso urbano do solo, conforme seu zoneamento, 

estabelecendo os padrões de incomodidade e medidas mitigadoras associados a cada um (art. 9°). 

A atividade de geração de energia é classificada como “Incômoda III”, relativa a categorias de uso 

não residencial, cujos parâmetros de incomodidade permitem sua instalação apenas na Zona de 

Desenvolvimento Econômico ZDE 1 e 2. A área do empreendimento está localizada na Zona de 

Desenvolvimento Econômico 1A.  

A Tabela 5.2.6-3 apresenta os padrões de incomodidade e medidas mitigadoras relativos à 

poluição sonora. 
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Tabela 5.2.6-3: Padrões de incomodidade e medidas mitigadoras (Anexo VIII da Lei municipal 4.968/14) 

Padrões de incomodidade Uso Exigências Medidas mitigadoras Observações 

Poluição Sonora 
Geração de ruído diurno (das 
7:00 às 22:00)  
Produção de ruído superior ao 
ruído critério de fundo do 
ambiente estabelecido em 50 
dB(A). 
 
Geração de ruído noturno (das 
22:00 às 7:00) 
Produção de ruído superior ao 
ruído critério de fundo do 
ambiente estabelecido em 40 
dB(A). 

Não 
residencial 

EIV 

Fornecimento de diretrizes: 
1. Quanto ao isolamento acústico, 
no caso de emissão e/ou absorção 
de ruídos fora dos limites do 
imóvel; 
2. Quanto à redução do impacto 
gerado por equipamentos que 
produzem ruído; 
3. Quanto à localização e 
confinamento das fontes de ruído 
no estabelecimento. 

Conforme NBR 
10.151/87 – 
Avaliação do ruído 
em áreas habitadas 
visando o conforto 
da comunidade e 
NBR 10.152/87 – 
Níveis de ruído 
para conforto 
acústico – ABNT. 

 

 Vibração 

Em termos de requisitos legais em nível nacional não há norma específica para a escala 

ambiental. O aparato jurídico pertinente diz respeito à Segurança do Trabalho, através da Norma 

Regulamentadora 9 (Anexo 1) e 15 (Anexo 8). Como normativa de referência para a vibração, no 

estado de São Paulo, tem-se a Decisão de Diretoria CETESB 215/2007/E, de 07 de novembro 

de 2007, que dispõe sobre a sistemática para a avaliação de incômodo causado por vibrações 

geradas em atividades poluidoras. 

Nesta norma determina-se como devem ser realizadas as avaliações de vibração e apresenta os 

limites de velocidade do solo (Pico), conforme pode ser observado na Tabela 5.2.7-1. Em seu 

item II determina que os valores referenciados nesta tabela devem ser aplicados em conjunto 

com a legislação municipal do zoneamento urbano, apresentada na sequência. 

 

Tabela 5.2.7-1: Limites de Velocidade de Vibração do Solo – Pico (mm/s). 

Tipos de Áreas Diurno (7:00 às 20:00) 
Noturno (20:00 às 

7:00) 

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas 0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 

Obs.:  

− Estes valores não se aplicam às avaliações de vibração de partícula gerada pela atividade de desmonte de rocha 
mediante utilização de explosivos (fogo primário). 

− Os limites são valores de referência para avaliação do incômodo. Caso os valores medidos, após a adoção de 
medidas de controle, forem superiores a estes, mas o incômodo cessar, não há necessidade da continuidade das 
ações de controle. 

 

Lei municipal 4.968/14, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo, estabelece os 

padrões de incomodidade e medidas mitigadoras, apresentados na Tabela 5.2.7-2. 
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Tabela 5.2.7-2: Padrões de incomodidade e medidas mitigadoras (Anexo VIII da Lei municipal 4.968/14) 

Padrões de incomodidade Uso Exigências Medidas mitigadoras 

Vibração 
Estabelecimentos que utilizam máquinas 
ou equipamentos que produzem choque 
ou vibração sensível fora dos limites do 
lote. 

Não 
residencial 

EIV 

Fornecimento de diretrizes: 
1. Quanto à localização dos equipamentos 
que geram vibração. 
2. Quanto às medidas de minimização da 
vibração. 

 

A atividade de geração de energia é classificada como “Incômoda III”, relativa a categorias de 

uso não residencial, cujos parâmetros de incomodidade permitem sua instalação apenas na Zona 

de Desenvolvimento Econômico ZDE 1 e 2. A área do empreendimento está localizada na Zona 

de Desenvolvimento Econômico 1ª, estando assim de acordo com a legislação. 

5.3. PROTEÇÃO À FLORA 

A Lei Federal 9.605/98, capítulo V, Seção II concede proteção ao meio ambiente na medida 

em que dispõe sobre os crimes contra a flora e define penalidades para os mesmos. 

Complementarmente a Lei Florestal 12.651/12, que revogou o antigo Código Florestal (Lei 

4771/1965), dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências. A “Lei da 

Mata Atlântica” (Lei 11.428/06) dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica.  

 Para classificação dos estágios sucessionais da Mata Atlântica são utilizadas as seguintes 

resoluções:  

▪ Resolução CONAMA 10/93, que estabelece parâmetros básicos para análise dos 

estágios de sucessão da Mata Atlântica; 

▪ Resolução CONAMA 01/94, que define vegetação primária e secundária a fim de 

orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no 

Estado de São Paulo;  

▪ Resolução CONAMA 388/07, que dispõe sobre a convalidação das Resoluções que 

definem vegetação primária e secundária nos estágios sucessionais de regeneração da 

Mata Atlântica para fins do disposto na Lei 11.428/06. 

No âmbito federal tem-se ainda a Portaria MMA 443/2014, que reconhece como espécies da 

flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista Nacional de Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção”.  

No âmbito estadual, a conservação da flora é assegurada através de diplomas legais que 

dispõem sobre autorização para supressão de vegetação e sobre sua compensação. Dessa forma, 

pode-se relacionar: 

▪ Lei Estadual 10.780/01, que dispõe sobre a reposição florestal no estado de São Paulo;  

▪ Decreto 52.762/08, que regulamenta a Lei 10.780/01, e dispõe sobre a reposição 

florestal no estado de São Paulo; 
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▪ Resolução SMA 32/2014, que estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre 

restauração ecológica no estado de São Paulo, e dá providências correlatas; 

▪ Resolução SMA 57/2016, que publica a segunda revisão da lista oficial das espécies da 

flora ameaçadas de extinção no estado de São Paulo; 

▪ Resolução SMA 07/2017, que dispõe sobre os critérios e parâmetros para 

compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de 

vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de 

Preservação Permanente no estado de São Paulo; 

▪ Resolução SMA nº 72/2017, que dispõe sobre os procedimentos para análise dos 

pedidos de supressão de vegetação nativa para parcelamento do solo, condomínios ou 

qualquer edificação em área urbana, e o estabelecimento de área permeável na área 

urbana para os casos que especifica. 

No âmbito municipal, a Lei 3.014/98 disciplina o corte de árvores no município de Mauá. 

Conforme artigo 2º, o corte de vegetação de porte arbóreo, em qualquer ponto do município, 

além das disposições federais e estaduais, deve: 

I - ser autorizado pelo Poder Público, em se tratando de árvores com diâmetro de 

tronco igual ou superior a 0,15cm (quinze centímetros) e altura de 1,00m (um metro) 

acima do terreno circundante, em qualquer situação; 

II - ser comunicado previamente ao Poder Público, em se tratando de vegetação de 

menor porte, para que se proceda a verificação. 

Já a Lei 4.891/13 dispõe sobre a supressão de árvores isoladas e sua compensação. No 

entanto, esses diplomas se referem aos processos integrantes do Sistema Municipal de 

Licenciamento e Fiscalização Ambiental de Atividades de Empreendimentos de Impacto Local e, 

por isso, não se aplica ao empreendimento em questão, cujo licenciamento é estadual. 

5.4. PROTEÇÃO À FAUNA 

A proteção e preservação assegurada à fauna são encontradas no artigo 225 da Constituição 

Federal. O §1º, inciso VII, esclarece que são proibidas “as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” E o parágrafo 1º, inciso 

VII, inclui a proteção à fauna, novamente com a flora, como meio de assegurar a efetividade do 

direito ao meio ambiente equilibrado, estando vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica.  

A Constituição de 1988, em seu art. 23, inciso VII, estabelece que a preservação da fauna, 

juntamente com a flora, é de competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e 

dos Municípios. No artigo 24, inciso VI, prevê também a competência concorrente da União, dos 

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre caça, pesca e fauna.  
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A Lei 5.197/67, regulamentada pelo Decreto 97.633/89, também conhecida como “Código de 

Caça”, dispõe sobre a proteção de animais, sejam estes de quaisquer espécies e em qualquer fase 

de desenvolvimento. A lei define animais silvestres, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros 

naturais em propriedade do Estado e fica proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça 

ou apanha.  

A Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), capítulo V, seção I, dispõe sobre os 

crimes contra a fauna, determinando a proibição de matar, perseguir, caçar, utilizar espécies de 

animais sem a devida permissão. 

A Lei 9.985/00, regulamenta o artigo 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Define que a ação ou 

omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos seus preceitos e a seus 

regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das UC, bem 

como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os 

infratores às sanções previstas em lei (art. 38). Ainda reforça a garantia do Refúgio de Vida 

Silvestre, que tem como objetivo proteger ambientes naturais a fim de assegurar condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna, tanto residente 

como migratória. 

O Decreto 4.339/02 institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional 

da Biodiversidade. A Política Nacional da Biodiversidade objetiva a promoção, integrando os 

conceitos da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com 

a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de 

componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses 

recursos. 

O Decreto 6.514/08 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 

estabelecendo em seu artigo 24 que matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da 

fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é passível de multa. 

A Portaria MMA 444/2014 estabelece a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção”, a qual trata de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados 

terrestres e indica o grau de risco de extinção de cada espécie. Na mesma linha, a Portaria MMA 

445/2014 estabelece a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - 

Peixes e Invertebrados Aquáticos". 

A Instrução Normativa MMA 02/2015 dispõe sobre a supressão de vegetação e a captura, o 

transporte, o armazenamento, a guarda e manejo de espécimes da fauna, no âmbito do 

licenciamento ambiental, e a supressão de vegetação em caso de uso alternativo do solo, que 

envolvam espécies constantes das Listas Nacionais Oficiais de Espécies da Flora e da Fauna 

Ameaçadas de Extinção. 
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No estado de São Paulo, o artigo 193 da Constituição Estadual de 1989 prevê a criação de “um 

sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso 

adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade” com o objetivo de 

proteger fauna e flora, proibindo as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que 

provoquem extinção de espécies.  

Também a Lei Estadual 9.509/97, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, 

visa assegurar condições ao desenvolvimento sustentável, por meio da proteção da fauna e flora. 

Além desta, a Lei 11.977/05 instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo 

normas para a proteção, defesa e preservação dos animais no estado de São Paulo. Esta Lei 

define o que são animais silvestres, exóticos, domesticados, de criadouros e sinantrópicos e 

estabelece quais as condutas que não podem ser praticadas em face desses animais, dentre elas 

“ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade 

capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições inaceitáveis de existência” (artigo 

2º, inciso I). 

Nos termos do artigo 43 da referida Lei, “toda ação ou omissão que importe na inobservância de 

preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades 

administrativas competentes” sujeita os infratores às penalidades de advertência, multa ou perda da 

guarda, posse ou propriedade do animal (artigo 45), aplicadas de acordo com a gravidade da 

infração, os danos que dela provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes do infrator (artigo 50). 

O Acordo de Cooperação Técnica IBAMA-SMA 10/2008 estabelece regras e condições para 

a cooperação técnica visando à gestão compartilhada dos recursos faunísticos no estado de São 

Paulo. 

A Resolução SMA 22/10 dispõe sobre a operacionalização e execução da licença ambiental. 

Esta obriga, em seu artigo 3º, a adoção de medidas mitigadoras sobre a fauna, direta ou 

indiretamente envolvida, quando o empreendimento implicar em supressão de vegetação nativa 

em estágio médio ou avançado, de área superior a um hectare. 

O Decreto Estadual 57.933/12 reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente e descreve as 

providências, diretrizes e deveres da SMA frente às condições, solicitações e procedimentos 

quanto a fauna silvestre e doméstica. 

A Resolução SMA 100/2013 regulamenta as exigências para resultados analíticos, incluindo-se 

amostragem, e define, em seu artigo 2º, que devem ser emitidos e realizados resultados de 

análises por laboratórios acreditados, nos parâmetros determinados segundo a Norma ABT NBR 

ISO/IEC 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, ou por outro organismos internacional, todos 

os resultados de ensaios físicos, químicos e biológicos, referente a quaisquer matrizes ambientais, 

em que tenham seus resultados expressos por meio de laudos analíticos. 
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A Resolução SMA 48/2014 dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas 

respectivas sanções administrativas. 

A Resolução SMA 92/2014 define as autorizações para manejo de fauna silvestre no estado de 

São Paulo, e implanta o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre – GEFAU. 

A Decisão de Diretoria CETESB 167/2015/C, que revoga a Portaria DG-DEPRN 42/2000, 

estabelece procedimentos relativos à elaboração dos laudos de fauna silvestre, determinando, de 

acordo com o tamanho e complexidade da área a ser suprimida, esforços mínimos para o 

levantamento de dados. 

A Resolução SMA 36/2018 dispõe sobre a Autorização de Manejo In Situ de Animais 

Silvestres prevista no artigo 6º da Resolução SMA 92/2014. 

Lei 16.784/2018 proíbe a caça no estado de São Paulo, sendo que a Resolução SAA/SMA 

01/2018 estabelece o procedimento para controle, manejo ou erradicação da espécie exótica Sus 

crofa (Javali) e a Portaria CBRN 05/2019 regulamenta o estabelecido pela resolução conjunta. 

O Decreto 63.853/18 declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase 

ameaçadas, e com dados insuficientes para avaliação no estado de São Paulo. 

5.5. ÁREAS PROTEGIDAS POR LEGISLAÇÃO 

O artigo 225 da Constituição Federal define, em todas as Unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção. 

 Unidades de Conservação do SNUC 

A Lei 9.985/00 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC, contendo os critérios e as normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação – UC e as agrupam em unidades de Proteção Integral ou unidades de Uso 

Sustentável.  

Com a edição do SNUC ficou estabelecida a Zona de Amortecimento em torno das UCs, 

podendo ser dimensionada no ato de criação da UC ou posteriormente, bem como se 

estabeleceram as normas e restrições específicas que regulam os usos nela admitidos. Assim, no 

caso de empreendimentos licenciados através de EIA/RIMA que afetem a zona de 

amortecimento de UC específica, ou seus limites, o licenciamento necessariamente será 

submetido ao órgão gestor da UC afetada (§3º, art. 36). 

A Resolução CONAMA 428/10 estabeleceu que o licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 km a partir do limite da UC, cuja a 

zona de amortecimento não esteja estabelecida, sujeitar-se-á à autorização do órgão responsável, 

com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas 

(§2º, art. 1º). Esta Resolução contempla as áreas protegidas abrangidas pelo SNUC (exceto APAs 
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e RPPNs, conforme o §2º de seu art. 5º), e regulamenta o §3º, do artigo 36, da Lei Federal 

9.985/00, que dispõe sobre a necessidade de autorização, nos processos de licenciamento 

(fundamentados em EIA/RIMA), por parte do órgão gestor de UC afetada pelo 

empreendimento, seja em sua área específica ou sua zona de amortecimento. 

No item 9.2.3 do diagnóstico ambiental apresentado mais adiante são relacionadas as 

Unidades de Conservação presentes na região do empreendimento. 

 Área de Preservação Permanente - APP 

Segundo a Lei Federal 12.651/12, a Área de Preservação Permanente - APP consiste em uma 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, inciso II). Em seu artigo 4º, define as áreas de 

preservação permanente, nas áreas urbanas e rurais. A intervenção ou a supressão de vegetação 

nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, 

de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

Na área destinada à implantação da URE não incidem áreas de preservação permanente. 

 Áreas Protegidas por Legislação no Estado de São Paulo 

No estado de São Paulo, a Resolução SMA 85/2012 dispõe sobre as diretrizes relacionadas à 

autorização de órgãos responsáveis pela administração de UC no âmbito do licenciamento 

ambiental estadual. A solicitação da autorização de que trata esta Resolução deverá ser 

encaminhada pelo órgão licenciador ao órgão responsável pela administração da Unidade de 

Conservação – UC, contemplando as seguintes especificações constantes do artigo 2º: 

“I - localização da área pretendida em relação aos limites da Unidade de Conservação 

- UC, mediante material cartográfico, em escala compatível, e georreferenciado, em 

formato digital vetorial, com memorial descrevendo seus atributos ambientais; 

II - caracterização do empreendimento com descrição das obras e instalações, bem como 

das condições operacionais (considerando cortes, aterros, movimentação de terra, 

insumos e descartes, tratamento de efluentes, produção pretendida, trânsito de veículos, 

dentre outros aspectos relevantes); 

III - identificação e avaliação dos impactos diretos e indiretos que poderão incidir sobre 

a Unidade de Conservação - UC e sua Zona de Amortecimento - ZA; 

IV - definição de programas e ações, com medidas mitigadoras, compensatórias, de 

controle e de monitoramento, contendo parâmetros para avaliar efeitos de borda nas 

fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a garantir que este não 

inviabilizará a manutenção dos objetivos almejados com a criação da Unidade de 

Conservação – UC”. 
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5.6. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 Compensação pela Supressão de Vegetação Nativa 

Sobre a necessidade de se compensar a supressão de vegetação integrada ao Bioma da Mata 

Atlântica, reza a Lei 11.428/06 (art. 17):  

“O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 

extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma 

bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos 

previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 

Município ou região metropolitana. 

§1º - Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental 

prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, 

em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível 

na mesma microbacia hidrográfica.” 

O Decreto 6.660/08 regulamenta os dispositivos da Lei 11.428/06, que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Em seu Capítulo VII - da 

destinação de área equivalente à desmatada, resolve que:  

“Art. 26. Para fins de cumprimento do disposto nos arts. 17 e 32, inciso II, da Lei 

11.428, de 2006, o empreendedor deverá: 

I- destinar área equivalente à extensão da área desmatada, para conservação, com as 

mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei nº 

11.428, de 2006, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana; ou 

II- destinar, mediante doação ao Poder Público, área equivalente no interior de 

unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, 

localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado e, sempre que possível, na 

mesma microbacia hidrográfica. 

§1º Verificada pelo órgão ambiental a inexistência de área que atenda aos requisitos 

previstos nos incisos I e II, o empreendedor deverá efetuar a reposição florestal, com 

espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

§2º A execução da reposição florestal de que trata o §1º deverá seguir as diretrizes 

definidas em projeto técnico, elaborado por profissional habilitado e previamente 

aprovado pelo órgão ambiental competente, contemplando metodologia que garanta o 
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restabelecimento de índices de diversidade florística compatíveis com os estágios de 

regeneração da área desmatada.” 

“Art. 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o §1º do art. 26, 

poderá constituir Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 

da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou servidão florestal em caráter permanente 

conforme previsto no art. 44-A da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965- Código 

Florestal. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente promoverá vistoria prévia na área 

destinada à compensação para avaliar e atestar que as características ecológicas e a 

extensão da área são equivalentes àquelas da área desmatada.” 

 Compensação Ambiental no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC 

O artigo 36 da Lei 9.985/00 - SNUC resolve que “nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 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 do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto 

neste artigo e no regulamento desta Lei”. Nos termos do §3º deste artigo, as UCs do grupo de uso 

sustentável também poderão ser beneficiárias da compensação ambiental. 

O Decreto 4.340/02, com as alterações e acréscimos dos Decretos 6.848/09 e 5.566/05, e a 

Instrução Normativa IBAMA 08/11, regulamenta a compensação ambiental estabelecida no 

artigo 36 do SNUC. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para o fim de 

compensação ambiental será calculado através do produto do grau de impacto ambiental (GI) 

pelo valor de referência do empreendimento (VR). O Decreto 6.848/09 e a Instrução Normativa 

IBAMA08/11 estabelecem que o IBAMA ou CETESB defina o GI, a partir do diagnóstico 

apresentado. 

Nestes termos, o empreendedor cumprirá o aporte financeiro em Unidades de Conservação, 

conforme o que venha a ser determinado pelo órgão competente. Cabe também ao IBAMA e à 

SMA (Resolução SMA 10/12), junto à Câmara de Compensação Ambiental, avaliar as Unidades 

de Conservação propostas para beneficiamento pela compensação ambiental a partir das 

informações apresentadas. 

A Resolução CONAMA 371/06 estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 

cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos de compensação ambiental 

decorrente dos impactos causados pela implantação de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 

Estudos de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conforme o 

artigo 36 da Lei 9.985/00 e o art. 31 do Decreto 4.340/02. 
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 Compensação pela Intervenção em Área de Preservação Permanente - 
APP 

Nas hipóteses de utilidade pública ou interesse social, a intervenção em APP necessita de 

compensação. Em função da obrigatoriedade da adoção de medidas compensatórias, a Resolução 

CONAMA 369/06 estabeleceu em seu artigo 5º, §2º: 

“As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na efetiva 

recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia 

hidrográfica, e prioritariamente: 

I - Na área de influência do empreendimento, ou 

II - Nas cabeceiras dos rios.” 

 Compensação Ambiental no Estado de São Paulo 

Considerando o disposto no artigo 31 do Decreto Federal 4.340/02, alterado pelo Decreto 

Federal 5.566/05, onde, para fins de fixação da compensação ambiental, o órgão ambiental 

licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento ambiental. 

A Resolução SMA 086/09 dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental 

de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa em áreas rurais no 

estado de São Paulo. Esta resolução resolve que: 

“Artigo 1º - A análise dos pedidos de supressão de vegetação nativa no Estado de 

São Paulo deverá obedecer ao que determina a legislação vigente, em especial a Lei 

Federal 4.771/65, a Lei Federal 11.428/06, e o Decreto Federal 6.660/08.” 

De acordo com o Artigo 9 “o disposto nesta Resolução não se aplica para supressão de vegetação nativa 

em estágio pioneiro ou árvores isoladas, e para as obras de interesse público na forma definida pela Resolução 

SMA 13/08”. Entretanto vale salientar que a Resolução SMA 13/08 foi revogada pela Resolução 

SMA 48/10. 

A Resolução SMA 10/12 define os procedimentos para destinação dos valores referentes à 

compensação ambiental no estado de São Paulo definidos nos Termos de Compromisso de 

Compensação Ambiental – TCCAs firmados pela CETESB. Resolve que: 

“Artigo 1º - A destinação dos valores referentes à compensação ambiental percebida 

por meio de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA será 

deliberada pela Câmara de Compensação Ambiental no prazo máximo de 90 

(noventa) dias depois de firmado o respectivo instrumento.” 
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5.7. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

A Constituição de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico os conceitos internacionais 

de patrimônio cultural. O seu artigo 216 constituiu a espinha dorsal do sistema de identificação e 

de preservação dos valores culturais brasileiros: 

“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos.”  

O artigo 20, inciso X da Constituição Federal determinou que são bens da União “as cavidades 

naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos”. Mesmo os sítios arqueológicos sendo de 

propriedade da União, o constituinte atribuiu, por meio dos seus artigos 23, incisos III e IV e 24, 

incisos VII e VIII, aos diversos entes estatais competências para atuar no campo da preservação 

do patrimônio cultural, tanto na proteção (competência comum) quanto na elaboração de 

normas. 

Com a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a 

conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional, foi 

promulgada a Lei Federal 378/37 e editado o Decreto-Lei 25/37, que veio a organizar a proteção 

desses bens. A Lei Federal 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-

históricos, considera esses como sendo: 

Página: 116



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

77 
 

▪ As jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de 

cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, 

poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, 

mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente; 

▪ Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios 

tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

▪ Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de 

aldeamento, ‘estações’ e ‘cerâmicos’, nos quais se encontram vestígios humanos de 

interesse arqueológico ou paleoetnográfico; 

▪ As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros 

vestígios de atividade de paleoameríndios. 

Note-se que a Lei 3.924/61 proíbe, em todo o território nacional, o aproveitamento 

econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-

históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem 

assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo 2º do referido 

diploma legal, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e 

não caducas. 

Em caso de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-

histórico, histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada ao Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo 

autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido (artigo 18 da Lei 3.924/61). 

Visando a compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais, com os 

empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional editou a Instrução Normativa 01/15, a qual estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento 

ambiental dos quais participa. 

Conforme disposto no artigo 3º da referida Instrução Normativa, o IPHAN se manifestará 

nos processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental 

licenciador. Tal manifestação terá como base a Ficha de Caracterização da Atividade – FCA ou 

documento equivalente, o qual deverá conter as seguintes informações: 

▪ Área do empreendimento em formato shapefile; 

▪ Existência de bens culturais acautelados na AID do empreendimento a partir de consulta 

ao sítio eletrônico do IPHAN; 

▪ Existência de estudos anteriormente realizados relativos aos bens culturais acautelados; e 
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▪ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou documento equivalente, na forma da 

legislação vigente. 

Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar, o IPHAN determinará a abertura de 

processo administrativo, ocasião em que será definido o enquadramento do empreendimento 

quanto ao componente arqueológico, conforme previstos no art. 11 e a definição do Termo de 

Referência Específico – TRE aplicável ao empreendimento (artigo 9º, incisos II e IV). 

De acordo com o artigo 11, o TRE indicará a elaboração dos seguintes documentos: 

“I - para todos os bens acautelados de que trata esta Instrução Normativa, excluídos 

os arqueológicos, deverá ser elaborado o Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens 

Culturais Tombados, Valorados e Registrados; 

II - para o patrimônio arqueológico passível de identificação fora de áreas tombadas e 

de seus entornos deverão ser observados os procedimentos descritos na tabela constante 

do Anexo I desta Instrução Normativa; e 

III - nos casos em que o empreendimento se localizar em áreas tombadas pelo Decreto 

Lei nº 25, de 1937, a aplicação da presente normativa e a classificação prevista no 

Anexo II deverão considerar a preservação dos valores protegidos, assim como a 

eventual necessidade de aprofundamento das pesquisas arqueológicas. 

§ 1º A relação dos empreendimentos passíveis de enquadramento nos Níveis I a IV 

da tabela constante do Anexo I é a constante do Anexo II. 

§ 2º A relação constante do Anexo II é indicativa e não exaustiva, cabendo ao 

IPHAN, com base nos critérios descritos na tabela do Anexo I, estabelecer, quando 

da elaboração do TRE, as correlações necessárias a respeito da necessidade de 

enquadramento de empreendimentos cuja descrição não esteja explicitamente 

contemplada. 

§ 3º Nos casos expressamente previstos nesta Instrução Normativa, os Níveis I a IV 

da tabela constante do Anexo I poderão ser utilizados pelo IPHAN como parâmetro 

para orientar a avaliação de impacto aos bens culturais tombados, valorados e 

registrados. 

§ 4º Empreendimentos que incluam, além da intervenção principal, outras 

intervenções de caráter secundário, permanentes ou temporárias, tais como: canteiros de 

obras, vias de acessos, obras de arte, áreas de jazidas, bota-foras, podem ser 

enquadrados em mais de um Nível.” 

Analisando as tipologias dispostas no Anexo II da IN 01/15, o empreendimento objeto deste 

licenciamento se enquadra no tipo de n° 55 – Infraestrutura Urbana, correspondendo a áreas de 

destinação de resíduos sólidos com área superior a 10.000m², conferindo classificação de Nível I. 

Ressalte-se que a URE será implantada em área já construída. Segundo o Anexo I da referida 

instrução normativa, esta classificação corresponde aos empreendimentos “de baixa interferência 
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sobre as condições vigentes do solo, localizados em áreas alteradas, não coincidentes com sítios arqueológicos 

cadastrados”.  

Conforme definido no artigo 15 desta IN, para os empreendimentos classificados como Nível 

I, será exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do Empreendedor – TCE, onde este se 

responsabiliza pela conservação provisória de bens arqueológicos eventualmente descobertos e 

por suspender as obras no local, informar ao IPHAN, aguardar a liberação do IPHAN, e pelos 

custos de gestão do material arqueológico (Anexo III da IN 01/15). 

O Anexo 5.7-1 contém a Ficha de Caracterização da Atividade – FCA relativa à URE Mauá, 

protocolada no IPHAN, e o Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE. 

5.8. ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO 

A Lei Federal 10.257/01 (Estatuto da Cidade) estabelece as diretrizes gerais da política urbana 

a fim de contribuir para o processo de ordenação e pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. Para isso, define diferentes instrumentos de “intervenção”, 

podendo estes ser elaborados e geridos no âmbito nacional, regional, estadual e municipal. 

Dentre os instrumentos da política urbana (Capítulo II), destaca, no âmbito municipal, o 

Plano Diretor (inciso III do art. 4º) enquanto plano de ordenação territorial que visa orientar o 

desenvolvimento econômico e social das cidades. Ainda segundo esta Lei, a elaboração e 

execução do Plano Diretor é obrigatória para, dentre outros pontos, os municípios com mais de 

vinte mil habitantes (inciso I do artigo 41), devendo ser revisto pelo menos a cada 10 anos 

(parágrafo 3º do art. 40).  

Todos os municípios inseridos na área de estudo possuem Plano Diretor vigente, conforme 

indicado na Tabela 5.8-1. 

 

Tabela 5.8-1: Planos Diretores vigentes na área de estudo 

Município Plano Diretor (Lei/Ano) 

Diadema 273/08 

Mauá 4.153/07 

Ribeirão Pires 5.907/14 

Rio Grande da Serra 1.635/06 

Santo André 9.394/12 

São Bernardo do Campo 6.184/11 

São Caetano do Sul 4.438/06 

 

A área de propriedade do Aterro Lara incide sobre o território de três municípios, a saber: 

Mauá, Ribeirão Pires e Santo André (Figura 5.8-1), no entanto, a Unidade de Recuperação 

Energética – URE proposta será implantada em área integralmente inserida no município de 

Mauá. 
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Figura 5.8-1: Localização da ADA segundo classificação dos Planos Diretores Municipais.  

 

Cabe ressaltar, no presente caso, o ordenamento territorial relativo ao território da RMSP, 

destacando que a área onde se encontra a LARA Central de tratamento de Resíduos é definida 

como Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI 1), conforme definida pela Lei 

Estadual 1.817/78 e acrescentada pela Lei Estadual 11.817/05. Não incide sobre a área 

diretamente afetada, a legislação relativa à proteção dos mananciais, especificamente da bacia da 

Billings. 

Na sequência, são apresentadas informações sobre o zoneamento incidente sobre a 

propriedade do Aterro Lara. 

 Município de Mauá 

Em Mauá, a legislação que disciplina o ordenamento territorial compreende o Plano Diretor e 

a Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo. 

O Plano Diretor é instituído pela Lei 4.153/07 e definido como “instrumento básico da política de 

desenvolvimento urbano, econômico e social e de disciplina da expansão urbana da cidade de Mauá” (art. 1º). As 

diretrizes e normas contidas no Plano Diretor visam orientar o desenvolvimento do município, 

consolidar as funções sociais da cidade e da propriedade, incentivando um desenvolvimento 

econômico e territorial socialmente justo e ambientalmente equilibrado, assim garantindo o bem-

estar das gerações futuras (art. 2º). 
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Dentre as diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico e Social (Capítulo II) pode-se 

destacar o inciso VIII: “dar adequada destinação aos resíduos sólidos e líquidos produzidos de forma a não 

comprometer as condições de saúde, higiene e limpeza urbana”. 

De acordo com o Plano Diretor, o município de Mauá é considerado integralmente como área 

urbana, sendo esta subdividida para fins de planejamento territorial em macrozonas, zonas de uso 

e zonas especiais (art. 21). O artigo 23 da referida Lei, divide o município em Macrozona 

Adensável (MZA) e Macrozona Não Adensável (MZNA), sendo ambas as áreas propícias à 

requalificação, ordenamento e direcionamento da urbanização do território. A Macrozona 

Adensável corresponde às porções do território dotadas de infraestrutura consolidada e cujo 

território suporta maior adensamento, ao passo que a Macrozona Não Adensável corresponde a 

áreas com carência de infraestrutura. 

O uso, ocupação e urbanização do solo são disciplinados pela Lei 4.968/14 (alterada pelas Leis 

5167/16, 5205/17 e 5292/17). As zonas de uso e ocupação dividem-se conforme as macrozonas 

estabelecidas pelo Plano Diretor. Na Macrozona Adensável estão a Zona de Uso Diversificado 1 

(ZUD 1), que são áreas com infraestrutura satisfatória para o adensamento populacional; a Zona 

de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE 1), em que o potencial de atividade é preferencialmente 

industrial e suas operações correlatas e de suporte, incluindo atividades como os serviços de 

coleta, tratamento e disposição de resíduos; e a Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE 

2), com potencialidade para concentração de atividades econômicas voltadas para a operação 

logística. Na Macrozona Não Adensável estão a Zona de Uso Diversificado 2 (ZUD 2), áreas 

com condições geotécnicas consideradas desfavoráveis ao adensamento populacional; e Zona de 

Desenvolvimento Econômico 3 (ZDE 3), contida na APRM, onde a ocupação deve ser dirigida 

às atividades econômicas de baixo impacto (Inciso II). 

A área destinada à implantação da URE Mauá encontra-se na Macrozona Adensável, na Zona 

de Desenvolvimento Econômico 1 – ZDE 1A, onde se permite o desenvolvimento da atividade 

proposta, conforme atestado pela Certidão de Uso do Solo, emitida pela Prefeitura Municipal 

(Anexo 5.8-1).  

 Município de Ribeirão Pires 

O Plano Diretor vigente no município de Ribeirão Pires foi aprovado pela Lei Municipal 

5.907/14, sendo esta elaborada em compatibilização com a Lei Estadual 13.579/09 (Lei 

Específica da Billings) que estabelece as orientações gerais de ocupação da Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B.  

De acordo com o Plano Diretor, o município de Ribeirão Pires é dividido em três macrozonas 

(artigo 54), correspondendo às bacias hidrográficas da Billings (MZPRA-B), Guaió (MZPRA-G) 

e Taiaçupeba (MZPRA-T). 

A parcela da propriedade do Aterro Lara inserida no município de Ribeirão Pires, encontra-se 

na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental Billings (MZPRA-B), em Área de 
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Recuperação Ambiental tipo 2, cujo objetivo principal é recuperar áreas cujas funções são 

proteger as características ambientais existentes.  

Ressalte-se mais uma vez que a URE não será implantada no território de Ribeirão Pires. 

 Município de Santo André 

A Lei 8.696, de 17 de dezembro de 2004 (atualizada pela Lei 9.394/12), divide o município de 

Santo André em duas macrozonas complementares: a Macrozona Urbana e a Macrozona de 

Proteção Ambiental.  

A parcela da propriedade do Aterro Lara inserida em Santo André está na Macrozona de 

Proteção Ambiental, que corresponde às áreas de proteção do ambiente natural, compreendendo 

as bacias dos Rios Grande e Pequeno (APRM) e a Bacia do Rio Mogi. Mais especificamente, 

insere-se na Zona de Recuperação Ambiental, que se caracteriza pela existência de ocupações 

desordenadas e ambientalmente inadequadas, possuindo elevada densidade populacional e 

deficiência de equipamentos públicos e infraestrutura urbana básica.  

A URE não será implantada nesta porção da propriedade. 
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CAPÍTULO 6  

COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

Neste capítulo é avaliada a compatibilidade da futura URE Mauá com os planos e programas 

governamentais nas esferas municipal, estadual e federal, bem como com os projetos públicos e 

privados projetados e em implantação em sua área de influência. Os planos, programas e projetos 

colocalizados ao empreendimento foram levantados, descritos e espacializados conforme 

estabelecido no artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86, e compreendem: 

▪ Políticas Públicas relacionadas ao empreendimento; 

▪ Planos e Programas de Ordenamento Territorial e Ambiental – Planejamento 

Macrorregional, Uso e Ocupação do Solo dos Municípios, Unidades de Conservação, 

Área de Proteção de Mananciais, Planos Diretores etc.; 

▪ Projetos Regionais e Municipais; 

▪ Plano de Bacia Hidrográfica; 

▪ Outros empreendimentos a serem implantados na região. 

Além da compatibilidade, são analisados os eventuais conflitos entre o empreendimento e os 

planos, programas e projetos identificados, assim como as alternativas para solucioná-los, se 

possível. 
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Em atendimento ao Termo de Referência nº 078/15/IPSR, emitido pela CETESB, 

contempla-se ainda o atendimento ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos no Município de Mauá. 

6.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Neste item são apresentadas as Políticas Públicas Ambientais, bem como aquelas que tenham 

interface com o empreendimento, como a Política Energética Nacional, avaliando-se a 

compatibilidade entre a URE Mauá e as diretrizes estabelecidas no âmbito das políticas públicas 

governamentais. 

6.1.1. Política Energética Nacional 

A política energética nacional foi instituída através da Lei Federal 9.478/97, que dispõe sobre a 

política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, cria o Conselho 

Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.  

Dentre os objetivos das políticas nacionais para aproveitamento racional das fontes de energia, 

destaca-se o uso de fontes alternativas de energia, mediante aproveitamento econômico dos 

insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis (art. 1º, inciso VIII). Outro objetivo que se 

destaca é o fomento à pesquisa e ao desenvolvimento, relacionados à energia renovável (inciso 

XVII, incluído pela Lei 12.490/2011). 

Nesse contexto, em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL publicou a 

Chamada n° 014/2012 – “Arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia elétrica a partir 

de biogás oriundo de resíduos e efluentes líquidos na matriz energética brasileira”, tendo como objetivo a 

proposição de arranjos técnicos e comerciais para projetos de geração de energia elétrica a partir 

do biogás de resíduos/efluentes líquidos, de forma integrada e sustentável, criando condições 

para o desenvolvimento de base tecnológica e infraestrutura técnica e tecnológica para inclusão 

da geração utilizando biogás na matriz energética nacional. De acordo com o documento, há 

grande potencial no setor de saneamento para o desenvolvimento de novas opções de valorização 

dos resíduos e efluentes, com maior rendimento do ponto de vista ambiental, social e energético. 

Dessa forma, a proposição de arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia 

elétrica a partir de biogás oriundo de resíduos e efluentes líquidos na matriz energética brasileira 

constitui questão de grande relevância para a ANEEL. 

Em 2014, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE publicou dois estudos sobre 

aproveitamento energético de RSU: Nota Técnica DEA 16/14 (Economicidade e 

Competitividade do Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos) e Nota Técnica 

18/14 (Inventário Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos). Nestes estudos, a EPE buscou 

analisar as possibilidades de aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos. 

Em 2017, foi publicada a Resolução ANP 685, que estabelece as regras para aprovação do 

controle da qualidade e a especificação do biometano oriundo de aterros sanitários e de estações 
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de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular e às instalações residenciais, industriais e 

comerciais a ser comercializado em todo o território nacional. 

Em 2018, a EPE lançou o Plano Nacional de Energia – PNE 20501, em parceria com o 

Ministério de Minas e Energia, sendo esse o segundo estudo de longo prazo (o primeiro foi o 

PNE 2030, publicado em 2007). O PNE 2050 avalia tendências na produção e no uso da energia 

e baliza as estratégias alternativas para expansão da oferta de energia nas próximas décadas. O 

PNE tem como objetivo o planejamento de longo prazo do setor energético do país, orientando 

tendências e balizando as alternativas de expansão nas próximas décadas. É composto por 

estudos que buscam fornecer insumos para a formulação de políticas energéticas, dentre os quais 

está o Potencial dos Recursos Energéticos no Horizonte 2050. O inventário de recursos 

possibilita a identificação de seus potenciais físicos e facilidades de obtenção. 

Os RSU foram tratados dentre os tipos de biomassa, que incluem os da base florestal, da cana-

de-açúcar, óleos e gorduras, resíduos rurais e urbanos. As biomassas são empregadas para geração 

elétrica e para a produção de biocombustíveis, desempenhando importante papel na matriz 

energética brasileira. Para o horizonte de 2050, a disponibilidade de biomassa esperada será de 

530 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, sendo os resíduos agrícolas (exceto cana) e a 

cana-de-açúcar, as principais fontes. 

De acordo com o PNE 2050, em 2014, a produção de biomassa residual urbana foi de 1,8 

milhão de tep (toneladas equivalentes de petróleo), cerca de 0,7% do consumo final de energia do 

país naquele ano. Para o ano de 2050, estima-se que a produção de biomassa residual urbana 

atinja 2,3 milhões de tep, um aumento de 28%. Segundo a EPE, a vantagem da “biomassa 

residual” está no aumento da produtividade econômica, uma vez que há geração de valor a partir 

dos resíduos, bem como a mitigação de impactos ambientais locais e regionais. 

6.1.2. Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC 

A Lei 12.187/09 instituiu a Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC), cuja 

execução é de responsabilidade da administração pública, e deverá observar os princípios da 

precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e das 

responsabilidades comuns (art. 3º).  

De acordo com o artigo 4º, a PNMC visará compatibilizar desenvolvimento econômico social 

com proteção do sistema climático, reduzir as emissões antrópicas de gases de efeito estufa 

(GEE), fortalecer as remoções antrópicas por sumidouros de GEE, implementar medidas para 

promover a adaptação à mudança do clima nas 3 esferas do governo e com participação dos 

agentes econômicos e sociais, preservar/conservar/recuperar os recursos ambientais, consolidar 

e expandir as áreas legalmente protegidas e incentivar a recomposição florestal em áreas 

 
1 Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Plano Nacional de Energia, 2050. Disponível em: 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050. Acesso 
em 01/03/2019 
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degradadas, e estimular o desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões 

(MBRE). O parágrafo único define que os objetivos da PNMC estarão em consonância com o 

desenvolvimento sustentável a fim de buscar crescimento econômico, erradicação da pobreza e 

redução das desigualdades sociais. 

Dentre os instrumentos da PNMC (art. 6º), além do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, 

das linhas de crédito e financiamento, do desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de 

fomento, e, considerando o empreendimento proposto, destacam-se as medidas que estimulem o 

desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução de emissões e 

remoção de GEE, bem como para a adaptação, dentre as quais, o estabelecimento de critérios de 

preferência nas licitações e concorrências públicas (inclusive parcerias público-privadas), além de 

autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos 

naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos 

naturais e redução de GEE e de resíduos. 

Os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos dos quais vier a ser 

signatário, fazem parte das diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima (art. 5º). 

Nesse contexto, o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU 

(IPCC) recomenda como uma das medidas para gestão do lixo urbano, a incineração de resíduos 

com recuperação de energia. Outras medidas recomendadas são o estímulo ao reuso e reciclagem 

e a captação/queima do biogás de aterros para diminuir as emissões diretas de gás metano para a 

atmosfera. 

6.1.2.1. Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC 

A Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC foi instituída pela Lei 13.798/09, em 

acordo com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, sendo regulamentada pelo Decreto 

55.947/10. 

O objetivo geral da PEMC é, segundo o artigo 2º, o estabelecimento do compromisso do 

Estado frente ao desafio das mudanças climáticas globais e as adaptações necessárias aos seus 

impactos, contribuindo para redução/estabilização da concentração de GEE na atmosfera. Já os 

objetivos específicos são definidos no artigo 5º, dentre os quais: assegurar a compatibilização do 

desenvolvimento econômico com a proteção do sistema climático (Inciso I) e, considerando o 

empreendimento URE Mauá, destaca-se a realização de ações para aumentar a parcela das fontes 

renováveis de energia na matriz energética (Inciso IV). 

O art. 18 (Seção III, Do Gerenciamento de Recursos Hídricos, Resíduos e Efluentes) define 

que o Plano Diretor de Resíduos Sólidos e as ações da Política Estadual de Resíduos Sólidos 

devem contemplar as mudanças climáticas, a definição de áreas de maior vulnerabilidade e as 

ações de prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, 

reciclagem e recuperação do conteúdo energético dos resíduos. 
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O Decreto 55.947/10, no artigo 50, estabelece que dentre as ações e planos específicos de 

enfrentamento dos efeitos das alterações do clima serão prioritariamente financiados pelo 

FECOP (Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição) está o aproveitamento 

energético de resíduos (inciso I). 

6.1.3. Política Nacional de Saneamento Básico 

A Política Nacional de Saneamento Básico, estabelecida pela Lei Federal 11.445/07, estabelece 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento (art. 1º). 

Os princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico, definidos no art. 3º 

da Lei 11.445/07 incluem, dentre outros, a universalização do acesso e a integralidade, de acordo 

com as necessidades da população, além da prestação de serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, adequada à saúde pública e 

à proteção do meio ambiente.  

Conforme estabelecido no artigo 29, os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 

pela cobrança dos serviços. 

O empreendimento proposto – Unidade de Recuperação Energética (URE) – encontra-se 

consonante à legislação que trata da Política Nacional de Saneamento Básico. 

6.1.3.1. Política Estadual de Saneamento Básico 

No estado de São Paulo a Política Estadual de Saneamento Básico foi instituída pela Lei 

7.750/92, com a finalidade disciplinar o planejamento e as ações, obras e serviços de saneamento 

no Estado de São Paulo. 

O artigo 4º apresenta os princípios que orientam a Política Estadual de Saneamento: a garantia 

de um ambiente salubre, a prevenção de doenças, a ação articulada/integrada/cooperativa entre 

os órgãos públicos, e a permanente busca da máxima produtividade e melhoria da qualidade. 

Dentre estes princípios, define que “as obras e as instalações públicas de infraestrutura sanitária constituem 

patrimônio de alto valor econômico e social e como tal devem ser consideradas nas ações de planejamento, 

construção, operação, manutenção e administração, de modo a assegurar a máxima produtividade na sua 

utilização” (inciso III). 

Cabe aos Municípios, conforme estabelecido no artigo 14, inciso II, o gerenciamento das 

instalações e os serviços de saneamento essencialmente municipais (de natureza tipicamente 

local), dentre os quais a disposição de resíduos. Mecanismos institucionais e financeiros 

permitirão a ação articulada e integrada entre os Municípios e o Estado. 

6.1.3.2. Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Mauá, aprovado pela Lei 

4.901/13, é constituído pelos seguintes documentos: Plano Municipal de Abastecimento de Água 
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(PMAA), Plano Municipal de Esgotamento Sanitário (PMES), Plano Municipal de Drenagem 

Urbana (PMDU) e Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS).  

O planejamento dos serviços de saneamento constante no Plano Municipal de Saneamento 

Básico visa a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos ambientais no município, 

num processo de discussão permanente, participativo e democrático. 

6.1.4. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída através da Lei Federal 12.305/10, 

instituindo diretrizes relativas: à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos; às responsabilidades dos geradores e do poder público; e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis (art. 1º). Esta Política “reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, 

Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamen 

 

to ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (art. 4º). 

Dentre os princípios da PNRS (art. 6º), destacam-se o desenvolvimento sustentável; a 

ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 

serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a 

redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 

equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 

promotor de cidadania. 

Os objetivos da PNRS (art. 7º) abrangem a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental; a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; o incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis; e o incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 

processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

aproveitamento energético. 

Dentre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art.8º), ressalta-se a 

cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 

pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, 

reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. O 

parágrafo 1º do artigo 9º estabelece a possibilidade de utilização de tecnologias que visem à 

recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que sua viabilidade técnica e 

ambiental tenha sido comprovada e com a implantação de programa de monitoramento de 

emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 
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Importante destacar que a Lei que institui a PNRS inclui a recuperação e o aproveitamento 

energético dentre as formas de destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, Inciso VII). 

Deste modo, considerando o disposto na Lei, o empreendimento proposto está consonante à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, possibilitando, no âmbito de sua abrangência regional 

(incluindo o município de Mauá e os demais que serão beneficiados com a implantação da URE), 

que os objetivos estabelecidos na Lei sejam alcançados. 

6.1.4.1. Política Estadual de Resíduos Sólidos 

A Lei Estadual 12.300/06 institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e 

diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, 

com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do 

meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 

ambientais no estado de São Paulo (art. 1º). 

A gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre Poder 

Público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil faz parte dos princípios desta 

política (inciso II, art. 2º). 

O incentivo à pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas tecnologias de 

reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, inclusive de prevenção à poluição é 

necessário para que sejam alcançados os objetivos da PERS (art. 3º, parágrafo único). 

Destacam-se, dentre os instrumentos desta política o planejamento integrado e compartilhado 

do gerenciamento dos resíduos sólidos; e o incentivo a pesquisa e a implementação de processos 

que utilizem as tecnologias limpas (art. 4º). 

Conforme artigo 12, os governos estaduais e municipais, consideradas as suas particularidades, 

deverão incentivar e promover ações que visem a reduzir a poluição difusa por resíduos sólidos. 

Considerando as diretrizes, princípios e instrumentos da PERS, o empreendimento proposto 

– URE Mauá está em consonância com a legislação, ao compatibilizar o tratamento e a 

disposição final através da adoção de tecnologia limpa, reduzindo os impactos dos resíduos 

sólidos no ambiente e, consequentemente, prevenindo a poluição. 

A Política Estadual não trata especificamente do reaproveitamento energético dos resíduos 

sólidos urbanos, entretanto, considerando seus princípios, objetivos e diretrizes, o 

empreendimento está consonante ao disposto legalmente. 

6.1.4.2. Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos é um dos documentos do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Mauá. Aprovado pelo Decreto 7.796/13, o Plano Municipal 

de Resíduos Sólidos estabelece Programas de Redução e Minimização de Resíduos, abrangendo o 

Programa de Coleta Seletiva e o Projeto Usina de Aproveitamento de Resíduos de Construção 

Civil (RCC). 
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Em Mauá, a coleta seletiva foi instituída legalmente na década de 1990 através do Programa de 

Coleta Seletiva de Lixo (Lei Municipal 2.502/93) e do Programa Mauá Recicla (Decreto 

Municipal 5.972/99). A partir de 2009 foi lançado o Programa de Coleta Seletiva atualmente em 

vigor, que faz parte das diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Resíduos Sólidos para o 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Mauá. Para atendimento 

dessa diretriz são propostos projetos, ações e metas, tais como a reformulação do programa de 

coleta seletiva, a construção e implantação de central de triagem em Capuava, a implantação de 

novas centrais de triagem com metas de 6%, 12% e 20% de recuperação de materiais para o 

programa, organização de catadores para coleta porta a porta, levantamento/cadastro/incubação 

de catadores e criação/formalização de cooperativas, expandir e fortalecer a cadeia produtiva da 

reciclagem dentre outras. 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos, com base nas diretrizes e metas estabelecidas para o 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, projetou os custos operacionais e de 

investimentos para a prestação de serviços de limpeza urbana e sua reformulação, bem como 

novos serviços a implantar, incluindo a Unidade de Recuperação de Energia (URE) como forma 

de tratamento. 

A composição dos custos para tratamento na URE incluiu: resíduos domiciliares, subtraídos 

os materiais recuperados pela Coleta Seletiva e a fração orgânica enviada para compostagem 

(1,5% do total de RSU); e rejeitos das Centrais de triagem (15% do total de RSU) e Ecopontos 

(15% do total de RSU), considerando-se o tratamento de aproximadamente 3,2 milhões de 

toneladas para o período de 30 anos. 

Através da comparação dos dados dos escopos organizados para apresentação dos custos dos 

serviços, é verificada uma redução de 97,3% de resíduos enviados ao aterro sanitário utilizando-se 

a URE como alternativa de tratamento dos RSU. 

6.2. PLANOS E PROGRAMAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL 

6.2.1. Plano Diretor de Mauá e Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo 

Em Mauá, a legislação que disciplina o ordenamento territorial compreende o Plano Diretor e 

a Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo (Lei 4.968/14) 

O Plano Diretor é instituído pela Lei 4.153/07, e definido como “instrumento básico da política de 

desenvolvimento urbano, econômico e social e de disciplina da expansão urbana da cidade de Mauá” (art. 1º). As 

diretrizes e normas contidas no Plano Diretor visam orientar o desenvolvimento do município, 

consolidar as funções sociais da cidade e da propriedade, incentivando um desenvolvimento 

econômico e territorial socialmente justo e ambientalmente equilibrado, assim garantindo o bem-

estar das gerações futuras (art. 2º). 

Dentre as diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico e Social (Capítulo II) pode-se 

destacar o inciso VIII: “dar adequada destinação aos resíduos sólidos e líquidos produzidos de forma a não 

comprometer as condições de saúde, higiene e limpeza urbana”. 
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Conforme já mencionado no capítulo relativo à legislação, a área destinada à implantação da 

URE Mauá insere-se na Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE 1A, onde se permite o 

desenvolvimento da atividade proposta. 

6.2.2. Parque Natural Municipal do Pedroso (Santo André) 

O Decreto 16.878/16, do município de Santo André, estabelece o perímetro do Parque 

Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo”, instituído desde 1944 para a proteção 

do manancial da Bacia do Pedroso, perfazendo uma área total de 8.150.725 m².  

O referido decreto institui o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Pedroso 

“Prefeito Lincoln Grillo”, que definiu o zoneamento interno do PNMP e sua Zona de 

Amortecimento. Embora o PNMP esteja integralmente inserido no município de Santo André, 

junto ao limite com o município de Mauá, sua Zona de Amortecimento ultrapassa os limites do 

município, abrangendo a área destinada à implantação da URE Mauá. 

No artigo 5°, o Decreto estabelece que “ficam disciplinadas como medidas necessárias de planejamento e 

controle ambiental o estabelecimento das Zonas de Amortecimento, possuindo os limites confrontantes no município 

de Santo André e na interação com os municípios de São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires”.  

O Plano de Manejo2 define duas categorias de Zona de Amortecimento: ZA – classe 1, 

delimitada no entorno do PNMP mas restrita ao território do município de Santo André; e ZA – 

classe 2, que extrapola o município e foi definida em colaboração com os municípios vizinhos, 

levando em consideração ainda a Lei Específica da Billings. São indicadas diretrizes para a Zona 

de Amortecimento – classe 2, destacando-se, para o presente caso, “cumprir as disposições do artigo 

36 da Lei 9985/2000 (SNUC), de autorizar o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental e ser beneficiária dos recursos de compensação ambiental que delas advirem”. 

6.3. PROJETOS REGIONAIS E MUNICIPAIS 

6.3.1. Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande 
ABC 

O Município de Mauá compõe o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, junto aos 

municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra. O Consórcio foi fundando em 1990 para promover o planejamento 

e a articulação de ações de caráter regional. Criada em 1990, a entidade passou a ser o primeiro 

consórcio multi-setorial de direito público e natureza autárquica do país, em fevereiro de 2010.3 

O objetivo foi se adequar às exigências da Lei Federal 11.107/2005, passando a integrar a 

administração indireta dos municípios consorciados, com legitimidade para planejar e executar 

ações de políticas públicas de âmbito regional. Dentre os programas desenvolvidos pelo 

 
2  Plano de Manejo do PNMP. Disponível em: http://www.semasa.sp.gov.br/meio-ambiente/pq-municipal-

natural-do-pedroso/plano-de-manejo/. Acesso em 24/07/2019 
3 Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Institucional. Disponível em: <http://consorcioabc.sp.gov.br/o-

consorcio>. Acesso em 07/03/2019. 

Página: 131



 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética - URE Mauá 

92 
 

Consórcio destaca-se o Programa de Resíduos Sólidos, no âmbito do qual foi elaborado o Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC4, em 2016.  

Com exceção de Santo André, os demais municípios que integram o Consórcio têm como 

destino final de RSU o aterro da Lara Central de Tratamento de Resíduos, em Mauá. 

Segundo consta no Plano, um dos desafios a ser enfrentado é a indisponibilidade de novas 

áreas para implantação de unidades de disposição final na região devido à presença de Áreas de 

Proteção Ambiental, Áreas de Segurança Aeroportuária e à urbanização e ocupação intensas dos 

territórios.  

Assim, considerando os desafios identificados e o contexto dos municípios que compõem o 

Consórcio, a elaboração deste Plano tem como um de seus principais objetivos a proposição de 

programas e sistemas de tratamento de forma integrada, conjunta e consorciada dos municípios 

do Grande ABC, a fim de atender com eficiência à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O Plano apresenta os programas regionais para a gestão integrada, em consonância ao 

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, referente à prioridade no acesso aos 

recursos da União no caso de municípios que optem por soluções consorciadas para a gestão dos 

resíduos sólidos, incluídas a elaboração e implementação de plano regional. Os programas são: 

Programa Regional de Coleta Seletiva; Programa Regional de Gestão Integrada de Resíduos da 

Construção Civil; e Programa Regional de Comunicação e Educação Ambiental. 

Para cada um dos programas foram traçadas estratégias de ação e metas por períodos: 

emergencial, curto (até 4 anos), médio (até 8 anos) e longo (de 9 a 20 anos) prazos. 

Com relação ao tratamento dos resíduos, o Plano Regional apresenta o “Sistema Regional de 

Tratamento”, considerando as diretrizes traçadas em cada um dos municípios do Consórcio, os 

programas já propostos nos Planos Municipais e os programas de aproveitamento e redução de 

resíduos para tratamento e disposição final. Para tanto foram desenvolvidas premissas técnicas 

que nortearam a proposição desse sistema, quais sejam:  

▪ atendimento à ordem de prioridade na gestão de resíduos, conforme estabelecida no 

artigo 9º da PNRS;  

▪ implementação de programa regional de coleta seletiva;  

▪ composição gravimétrica dos resíduos da região, uma vez que para a concepção de 

qualquer sistema de tratamento cabe considerar a composição gravimétrica dos 

resíduos, de modo a embasar a tomada de decisão sobre a rota tecnológica mais 

adequada;  

▪ balanço de massa de resíduos, com base nos quantitativos de geração de resíduos 

projetados no horizonte temporal de 20 anos. 

 
4  Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Planos Regionais. Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Grande ABC. Disponível em: 
<http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/noticia/Plano%20Regional%20de%20Gestao%20Integrada%20de%2
0Residuos%20Solidos%20do%20Grande%20ABC_completo%20para%20site.pdf>. Aceso em 08/03/2019 
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Assim, foram estudados dois contextos de rotas tecnológicas, considerando na primeira 

situação a existência de aterros sanitários em operação na região; e na segunda, o esgotamento 

dessas áreas em médio e longo prazos, obrigando a exportação de resíduos para outras regiões. 

Em ambos os casos foi avaliada a incorporação gradual de processos de tratamento. 

▪ Contexto 1: Implantação de sistemas de tratamento e existência de aterros sanitários em 

operação na Região do Grande ABC – está prevista a implantação de sistemas de 

tratamento com vistas a reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para disposição 

final em aterros sanitários existentes na Região do Grande ABC. Nesse contexto é 

considerada a recuperação energética de resíduos na URE SBC. O conjunto de sistemas 

regionais de tratamento proposto para o Grande ABC, nesse Contexto, compreenderá a 

geração dos seguintes produtos: materiais recicláveis, composto, combustível derivado de 

resíduo (CDR), energia por Biogás e energia por combustão (recuperação energética); 

▪ Contexto 2: Implantação de sistemas de tratamento e transbordos compartilhados e 

aterro externo à Região do Grande ABC – foi considerado o esgotamento dos aterros da 

região, propondo-se os mesmos sistemas de tratamento apresentados no Contexto 1, com 

a adoção de transbordos regionais compartilhados para viabilizar o transporte de resíduos 

para a destinação em outras regiões. Nesse contexto, o esgotamento dos aterros da região 

colocará o Grande ABC em uma situação de dependência de aterros externos, devendo 

ser considerada ainda a provável escassez de aterros atualmente em operação na RMSP. 

Para a efetivação da estratégia que visa a gestão integrada de resíduos sólidos na Região do 

Grande ABC, é preciso considerar os programas propostos para o conjunto dos Municípios, 

cabendo ao Consórcio Intermunicipal a função regional de planejar, estruturar e acompanhar as 

ações e apoiar a busca de financiamento para a implementação desses programas. 

Nesse contexto, o empreendimento proposto URE Mauá, como nova alternativa tecnológica 

poderá contribuir para ampliar o sistema de tratamento de resíduos a ser implementado na região. 

É importante considerar que atualmente o aterro Lara Central de Tratamento de Resíduos já 

recebe a quase totalidade dos resíduos gerados no Grande ABC, à exceção dos resíduos gerados 

no município de Santo André, não havendo assim grandes alterações logísticas para destinação de 

RSU para a URE proposta, cuja área de implantação é ao lado do referido aterro. 

6.3.2. Plano Plurianual do Grande ABC (2019-2021) 

O Plano Plurianual do Grande ABC – PPA 2019/20215 é uma ferramenta de planejamento 

que promove o fortalecimento e transparência do Consórcio Intermunicipal diante da efetivação 

 
5  Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Documentação e Memória. Plano Plurianual do Grande ABC (2019-

2021). Disponível em: 
<http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/noticia/Revista%20PPA%202019%202021.pdf>. Acesso em 
08/03/2019. 
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de políticas que beneficiem a região do ABC. O PPA foi elaborado por cerca de 200 servidores 

públicos (técnicos e gestores), comprometidos em pensar políticas públicas regionais para o 

período 2019-2021, contando ainda com a contribuição da sociedade civil, por meio de consulta 

pública na qual a população pôde priorizar e sugerir suas demandas. 

Assim, o PPA (2019-2021) é composto por políticas públicas regionais efetivas para o período 

2019 a 2021 para diversos temas, como planejamento urbano, educação, saúde, mobilidade 

urbana, habitação, gestão integrada de resíduos sólidos e outras. No eixo temático referente à 

gestão de resíduos sólidos, o PPA busca adotar soluções regionais compartilhadas, com 

tecnologias ambientalmente adequadas para tratamento e disposição final, promover a educação 

ambiental e apoiar a implantação da coleta seletiva. Assim são apresentadas as seguintes ações e 

desafios para o período: 

▪ Desafio 1 – Logística Reversa; 

▪ Desafio 2 – Novas Alternativas para Destinação de Resíduos; 

▪ Desafio 3 – Gestão; 

▪ Desafio 4 – Resíduos da Construção Civil; 

▪ Desafio 5 – Educação/Fiscalização Ambiental. 

Considerando o Desafio 2: Novas Alternativas para Destinação de Resíduos, o PPA define as 

seguintes ações: incentivar e apoiar as melhorias nas cooperativas; desenvolver e contratar 

tratamento para Resíduos Sólidos Urbanos do ABC; trazer para discussão no Grupo de Trabalho 

as novas alternativas e tecnologias; e contratar estudo de viabilidade para novos formatos de 

destinação. 

Assim, considerando os desafios e ações do PPA 2019-2021 para o eixo temático de gestão de 

resíduos sólidos, o empreendimento proposto é compatível com o planejamento e políticas 

públicas definidas para beneficiar a região do Grande ABC. 

6.3.3. Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande 
ABC 

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC aderiu ao movimento global de engajamento 

local pelo clima, demonstrando a preocupação com os impactos das mudanças climáticas na 

população dos municípios consorciados, que devem desenvolver em 3 anos, um inventário de 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), utilizando o Protocolo Global para Inventários de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa em Escala de Comunidades (GPC). Devem desenvolver 

ainda um plano de ação para mitigação e metas de redução, e de um plano de ação de adaptação 

aos perigos climáticos. 

A meta do Brasil, signatário do Acordo do Clima, assumida em setembro/2015, era reduzir as 

emissões de GEE em até 37% até 2025, com vistas a atingir 43% até 2030, tendo 2005 como ano 

base do cálculo. As principais medidas da NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas) 

brasileira até 2030 incluem o aumento da participação das energias renováveis na composição da 
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matriz energética, através da expansão de fontes renováveis no uso doméstico de 28% a 33% da 

matriz; aumento de renováveis no fornecimento de eletricidade e alcance de 10% de ganhos de 

eficiência no setor elétrico. 

Em 2016, foi feito um inventário que contou com a participação dos municípios que 

compõem o Consórcio, identificando-se as emissões geradas pela ação humana e suas fontes nos 

municípios do Grande ABC, adotando-se a metodologia GPC (Protocolo Global para 

Inventários de Emissões de GEE na Escala de Comunidade)6. A metodologia GPC desagrega os 

dados de emissões para que se possa identificar as principais fontes de GEE numa cidade, 

determinando os setores nos quais as atividades emissoras identificadas possam ser alocadas: 

Energia estacionária (consumo de energia de fontes não-móveis, geração de energia e fugas 

emissivas); Transportes; Resíduos (Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos); Processos Industriais 

e Uso de Produtos (IPPU); Agricultura, floresta e outros usos do solo (AFOLU); Outras 

emissões indiretas. O setor de Transportes respondeu por 60% das emissões de CO2, enquanto 

27% das emissões tiveram como fontes Energia estacionária e os demais 13% foram emitidas por 

Resíduos. 

Com relação aos Resíduos, a região do Grande ABC conta com dois aterros sanitários (Mauá e 

Santo André) e com duas unidades de tratamento por incineração. Para cálculo das emissões 

geradas na disposição final de resíduos foi utilizada a metodologia Compromisso de Metano, a 

qual avalia o volume de resíduos sólidos enviados a aterros sanitários e a composição 

gravimétrica dos RSU em 2016. Foi diagnosticado que os desafios e impactos relacionados aos 

resíduos na região são: esgotamento dos aterros sanitários públicos; aterros em operação em fase 

final de vida útil; indisponibilidade de áreas para implantação de novos aterros; exportação de 

resíduos entre municípios; custos elevados de transporte e disposição de resíduos. 

O Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC7 visa promover 

a minimização dos resíduos sólidos e rejeitos enviados para disposição em aterro sanitário, por 

meio de gestão integrada de resíduos sólidos que tenha como ordem de prioridade: não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. 

Os Cenários de Redução das Emissões consideraram a implantação da SPAR-URE (Sistema 

de Processamento e Aproveitamento de Resíduos – Usina de Recuperação de Energia) em São 

Bernardo do Campo até 2020. A URE terá capacidade de 276.670 t/ano e será composta de uma 

unidade de compostagem da matéria orgânica, de uma unidade de triagem de materiais recicláveis 

e de uma unidade de tratamento térmico dos resíduos, com a recuperação do poder calorífico 

 
6  Criada em 2014 pelo ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), WRI (World Resources Institute) e Cities 

Climate Leadership Group (C40), tendo como base os Manuais para Inventários de GEE Nacionais de 2006, 
publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

7  Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Planos Regionais. Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças 
Climáticas do Grande ABC. Disponível em: 
<http://consorcioabc.sp.gov.br/imagens/noticia/Plano%20de%20Acao%20de%20Enfrentamento%20as%20M
udancas%20Climaticas%20do%20Grande%20ABC.pdf>. Acesso em 08/03/2019. 
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para a geração de energia elétrica. Foi estabelecido um fator de 0,5 para recuperação de biogás na 

SPAR-URE, sendo o impacto de mitigação dessa estratégia estimado em 141 mil tCO2/ano 

O empreendimento ora proposto (URE Mauá) está compatível com as políticas para 

enfrentamento às mudanças climáticas tanto no que se refere ao setor de energia, considerando a 

diretriz “geração e promoção do uso de energias a partir de fontes limpas e renováveis”, quanto 

com relação à gestão de resíduos sólidos. Um dos cenários para redução das emissões considera a 

implantação de empreendimento similar no município de São Bernardo do Campo, assim, o 

empreendimento é viável e passível de contribuir com a redução de emissões de GEE por 

disposição final de resíduos em aterros. 

6.3.4. Plano de Mobilidade Urbana de Mauá 

O Plano de Mobilidade Urbana de Mauá8 foi desenvolvido de forma a orientar a política 

pública de mobilidade urbana, um dos principais componentes da qualidade de vida nas médias e 

grandes cidades brasileiras e importante elemento para a economia local e o meio ambiente. O 

PlanMob foi aprovado pela Lei 5.250/17, tendo sido desenvolvido em consonância com o Plano 

Diretor (Lei 4.153/07).  

No Plano é apresentado um conjunto de propostas para a melhoria das condições de 

mobilidade no município, divididas por subtemas: ampliação e reorganização do sistema viário 

estrutural; reestruturação da rede municipal de transporte coletivo; implantação de uma política 

voltada para o transporte cicloviário; e mobilidade a pé. 

O bairro Sertãozinho, onde está localizada a área destinada à implantação da URE Mauá 

abriga um Polo Industrial, e encontra-se na Região de Planejamento 2 (RP 2), que, no PlanMob 

foi incorporado ao Quadrante Oeste do município, delimitado pelo eixo das avenidas Papa João 

XXIII e Jacu Pêssego. As principais vias de acesso à área são a Avenida Papa João XXIII e a 

Estrada de Guaraciaba. 

A Av. Papa João XXIII é o prolongamento da Av. Ayrton Senna que liga o complexo Viário 

Jacu Pêssego à cidade, e oferece acesso à Rodovia SPA 086/21 e ao Rodoanel Mario Covas. A via 

atende o Polo Industrial de Sertãozinho, em suas ligações rodoviárias e ao centro da cidade, em 

conjunto com a SPA 086/21 e ultrapassa os limites do município adentrando no Sul de Santo 

André, até a Estrada do Pedroso. 

As propostas do Plano de Mobilidade têm como ponto de partida as proposições apresentadas 

no Plano de Mobilidade Regional do Grande ABC9, e foram agrupadas em 5 programas: 

 
8  Plano de Mobilidade Urbana de Mauá. Disponível em: 

<https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro1283535/5250%20%20anexo.pdf>. 
Acesso em 12/03/2019. 

9  O Plano foi elaborado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em 2013, tendo como principal produto a 
proposta de reestruturação dos serviços de transporte coletivo, reorganizando as redes municipais e 
metropolitana de modo integrado. Para viabilizar as intervenções são propostas ampliações do sistema viário 
estrutural regional, visando melhorar a conectividade e acessibilidade intra-regional e implantar tratamento 
preferencial ao transporte coletivo nos principais eixos viários regionais. 
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Programa de ampliação do sistema viário estrutural de interesse regional; Programa de 

estruturação do sistema viário estrutural complementar; Programa de melhorias do sistema viário 

local; Programa permanente de segurança viária; Programa de melhoria da gestão municipal do 

trânsito.  

Destaca-se, por sua localização, a proposta elaborada no âmbito do Programa de ampliação do 

sistema viário estrutural de interesse regional: o Eixo São Bernardo do Campo – Rodoanel, via 

Sertãozinho. De acordo com o PlanMob, este é um eixo secundário para o município de Mauá, 

mas que facilitará o acesso para o Rodoanel a partir das regiões ao sul dos municípios de Santo 

André e São Bernardo do Campo. Em Mauá as intervenções previstas para este eixo são: 

duplicação da Estrada do Guaraciaba, entre a Rua Gregório de Matos e a Av. Papa João XXIII 

(ligação da Av. Valentim Magalhães, em Santo André, com o Rodoanel); Adequação geométrica 

do acesso da Av. Papa João XXIII para a Estrada de Guaraciaba. 

Considerando que as vias objeto de intervenção são bastante utilizadas para transporte dos 

resíduos destinados ao Aterro Sanitário Lara, entende-se que existe compatibilidade dos 

empreendimentos, uma vez que as intervenções previstas para esse eixo poderão impactar 

positivamente no transporte de resíduos para a URE Mauá.  

6.4. PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA 

O município de Mauá faz parte da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, especificamente na Sub-

região Billings-Tamanduateí. 

Em 2017, foi elaborado o Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PBH-AT), com 

horizonte de planejamento para o ano de 2045. O Plano de Ação, entretanto, consolida os 

investimentos previstos para o período 2016-2019 e para os demais períodos, apresenta propostas 

de intervenção, considerando as criticidades verificadas na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

durante a elaboração do Plano. 

As ações propostas no Plano foram divididas em: Ações FEHIDRO (aquelas que podem ser 

implementadas com recursos do FEHIDRO); Ações Setoriais (aquelas propostas em estudos 

intersetoriais vigentes na Bacia e que possuem orçamento próprio ou superiores à capacidade de 

investimentos do FEHIDRO); e Ações Recomendadas (baseadas em documentos mais recentes 

ou de cunho institucional). 

Para subsidiar as ações propostas no Plano de Bacia foram feitos estudos de diagnóstico e 

prognóstico, no qual foram identificadas as áreas críticas para qualidade das águas e que devem 

ser priorizadas para implementação de ações. O município de Mauá encontra-se assim em áreas 

críticas tanto no caso das águas superficiais quanto das águas subterrâneas. 

O PBH-AT apresenta ações estruturadas por Programa de Duração Continuada (PDC) e por 

Sub-PDC. Os Programas de Duração Continuada (PDC) tiveram sua revisão aprovada pela 

Deliberação CRH 190/2016. No total são oito programas voltados para a gestão dos recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica. 
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No caso de Mauá, está prevista para o quadriênio 2016-2019 a “execução de ações estruturais para 

redução de perdas no Sistema de Abastecimento Público, prioritariamente nos municípios com maiores índices: 

Caieiras, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecerica da Serra, 

Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santana de Parnaíba, São 

Roque e Suzano”. Essa é uma ação de alta prioridade a ser executada pelas Operadoras de 

Saneamento que atuam nos municípios. Esta ação faz parte do PDC 5 – Gestão da Demanda de 

Água (GDA). 

6.5. EMPREENDIMENTOS PROJETADOS E EM IMPLANTAÇÃO NA REGIÃO 

6.5.1. Expansão do Aterro Sanitário LARA Central de Tratamento de 
Resíduos 

O Aterro Sanitário Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. está localizado no bairro 

Sertãozinho, em área industrial do município de Mauá. O aterro, de natureza privada, ocupa áreas 

anteriormente destinadas à exploração mineral (areia), e teve as atividades de disposição de 

resíduos iniciadas ainda na década de 1980, encontrando-se devidamente licenciado junto à 

CETESB. 

Encontra-se atualmente em processo de licenciamento ambiental (Processo nº 

01/00038/2017) a ampliação para duas novas áreas contíguas ao atual aterro, uma situada na 

divisa sudeste e outra na divisa oeste. A ampliação possibilitará a continuidade da disposição final 

adequada de resíduos sólidos domiciliares e industriais classe II A por mais 11 anos, 

considerando o recebimento diário de 3 mil toneladas. 

6.5.2. Unidade de Recuperação de Energia – URE São Bernardo do Campo 

De acordo com o Plano de Resíduos Sólidos do município de São Bernardo do Campo, em 

etapa de consulta pública, considerando a dificuldade de áreas na região para implantação de 

novos aterros sanitários, é proposto um sistema de processamento e aproveitamento de resíduo 

com base na valorização por meio da recuperação, reciclagem e aproveitamento energético. 

Assim o Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de Recuperação de 

Energia (SPAR-URE-SBC) é integrado e articulado com o Programa de Coleta Seletiva municipal 

e demais políticas de minimização, devendo processar somente os resíduos não separados na 

origem, e não recolhidos pelo sistema de coleta seletiva, ou seja, somente resíduos misturados. 

O SPAR-URE-SBC será composto por: sistemas de triagem e beneficiamento de resíduos não 

recolhidos pelo programa de coleta seletiva; sistema de valorização da fração orgânica com 

tratamento por meio de processo de compostagem; unidade de recuperação de energia (URE) a 

partir da incineração de rejeitos. 

Após implantação do SPAR-URE, o novo modelo de coleta e destinação final terá como 

destino dos resíduos sólidos urbanos (residências, comércios e varrição) a SPAR-URE, com 

Página: 138



 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética - URE Mauá 

99 
 

disposição dos rejeitos do processo em aterro. Atualmente os resíduos coletados em SBC são 

destinados diretamente no Aterro Sanitário Lara. 

O SPAR-URE-SBC deverá ser implantado em área antigamente ocupada pelo Lixão do 

Alvarenga, que antes deverá passar por processo de remediação. 
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CAPÍTULO 7  

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização de todas as unidades que compõem a Unidade de 

Recuperação Energética – URE Mauá, a ser implantada em área de 72.025 m², incluindo seus 

sistemas auxiliares e infraestrutura associada, considerando as fases de implantação e operação do 

empreendimento. Para a elaboração desse capítulo foram utilizados os dados e informações dos 

estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, bem como todos os projetos conceituais 

fornecidos pelo empreendedor e empresas de engenharia associadas, com amplo conhecimento 

sobre esse tipo de projeto (JFE Engineering Group, Standardtkessel Baugarte e Eggermann). 

7.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

7.1.1. Localização 

A URE Mauá será implantada dentro de área já licenciada para a disposição final 

ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), onde opera o Aterro Sanitário 

Lara, localizado à Av. Guaraciaba n° 430, Bairro Sertãozinho, Mauá – SP, Coordenadas UTM: 

349.660 m E, 7.377.590 m N. A área reservada à implantação da URE Mauá é atualmente 

ocupada por instalações de apoio à operação do aterro sanitário, compreendendo áreas 

administrativas, galpões e estacionamento de máquinas, entre outras áreas que serão detalhadas 

na presente caracterização do empreendimento, que contempla inclusive, a desmobilização das 

estruturas existentes no local, anteriormente à implantação do empreendimento em questão. O 

Desenho 23201627LOCA3 apresentado a seguir ilustra a localização regional da área prevista a 

implantação do empreendimento.  
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7.1.2. Acessos 

A URE Mauá será implantada em área de propriedade da empresa Lara Central de Tratamento 

de Resíduos Ltda., localizada no bairro Sertãozinho no município de Mauá, cujo principal acesso 

local é feito pela Avenida Papa João XXIII, que interliga o bairro Sertãozinho às áreas centrais do 

município, dando ainda acesso a outras importantes vias, tais como, a Avenida do Estado, que 

interliga Mauá até São Paulo, passando pelos municípios de Santo André e São Caetano. 

Seguindo-se pela Av. Papa João XXIII, o acesso a área do empreendimento é feito pela Rua 

Ruzzi, que dá acesso a Estrada do Guaraciaba.  

A partir da Av. Papa João XXIII, também é possível acessar a alça SPA-086/21 que dá acesso 

ao Rodoanel Mario Covas (SP-021), que interliga as principais vias da malha rodoviária, 

possibilitando o acesso ao litoral por meio das rodovias dos Imigrantes (SP-160) e Anchieta (SP-

150), ao Vale do Paraíba por meio das rodovias Ayrton Senna (SP-070) e Dutra (BR-116/SP-60) 

e ao interior do estado via Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), Anhanguera (SP-33), Castelo 

Branco (SP-280), entre outras importantes rodovias do estado de São Paulo.  

 

Figura 7.1.2-1: Localização do empreendimento e principais rotas de acesso.  

 

7.2. APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJETO DA URE MAUÁ 

A Unidade de Recuperação Energética (URE) terá capacidade para o tratamento térmico de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da ordem de 3.000 t/dia, com operação contínua de 24h (3 

turnos de 8h), por 340 dias por ano e potência instalada de 77 MW, por meio de duas linhas da 

caldeira e estruturas associadas, a serem implantadas dentro de área já licenciada para o 
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recebimento e disposição final ambientalmente adequada de RSU, atual área de apoio operacional 

do Aterro Sanitário Lara, no município de Mauá.  

A área pleiteada para a implantação da URE Mauá é atualmente utilizada como área de apoio à 

operação do aterro sanitário Lara, onde as seguintes estruturas encontram-se implantadas:  

▪ Manutenção e almoxarifado; 

▪ Manutenção de máquinas e equipamentos; 

▪ Área de lavagem de máquinas e equipamentos;  

▪ Autoclave de resíduos de serviço de saúde (RSS);  

▪ Balanças; 

▪ Portaria e área administrativa;  

▪ Enfermaria;  

▪ Galpões desocupados e atualmente sem usos definidos;  

▪ Galpões com atividades diversas.  

Todas as estruturas serão devidamente demolidas e seus equipamentos desmobilizados para 

posterior uso quando da transferência do local, de forma que o aterro sanitário mantenha sua 

operação normalmente, concomitante à implantação da planta de recuperação de energia. 

Os detalhes da desmobilização e demolição das estruturas, bem como as atividades associadas 

encontram-se descritas no item 7.4.1.  

Os requisitos a serem atendidos por um projeto desta tipologia, para o tratamento térmico de 

RSU, variam de um projeto para o outro, considerando particularidades e aspectos relacionados à 

legislação ambiental pertinente, condições econômicas, desenvolvimento tecnológico, requisitos 

específicos do cliente, características dos resíduos, entre outros fatores descritos ao longo da 

presente caracterização.  

Neste sentido, diversos estudos de projetos conceituais foram avaliados pelo empreendedor 

com o intuito de melhorar a eficiência e aproveitar a infraestrutura existente do aterro como o 

biogás e sua área de implantação. Com estes estudos se conseguiu aumentar a eficiência 

energética comparada às unidades existentes e reduzir o investimento e gastos de operação, bem 

como manter o tratamento do volume de RSU determinado como premissa (3.000 t/dia). A 

Figura 7.2-1 apresenta as fases do estudo conceitual do projeto da URE de Mauá. 
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Figura 7.2-1: Fases do estudo conceitual do projeto da URE Mauá.  

 

Dentre os ganhos de eficiência energética mencionados pode-se destacar os principais a seguir:  

▪ O uso do biogás permitiu o uso de um superaquecedor de vapor externo à caldeira, 

possibilitando pressões e temperaturas maiores em comparação ao modo tradicional, 

que apresenta limitações devido à corrosão nos tubos dos superaquecedores da 

caldeira (internos) e, além disso, diminui o tempo de paradas e/ou frequências de 

inspeções da caldeira; 

▪ A implantação junto à área do aterro possibilitou acrescer um processo de tratamento 

mecânico biológico com a premissa de reduzir a umidade do RSU em até 30%. Esta 

ação permitiu reduzir um módulo completo, ou seja, reduzir uma caldeira, um 

tratamento de gases e seus acessórios, diminuindo sensivelmente o investimento total 

do projeto, além do consumo de insumos como cal, carvão e ureia usados no 

tratamento dos gases. 

O projeto básico da URE Mauá foi desenvolvido sob responsabilidade do empreendedor, 

juntamente com as empresas alemãs especializadas na operação de unidades de geração de 

energia a partir de resíduos sólidos urbanos e fabricantes dos principais equipamentos deste 

projeto (JFE Engineering Group, Standardtkessel Baugarte e Eggermann), tendo como premissas 

os levantamentos e estudos básicos realizados na área de inserção do empreendimento, dentre os 

quais se destacam o estudo de viabilidade técnico-econômica e o levantamento de infraestrutura 

básica.  

Todas as informações relativas aos dados técnicos e econômicos relativos ao projeto 

conceitual do empreendimento, bem como a definição dos sistemas operacionais da URE são de 

responsabilidade do empreendedor e das empresas JFE Engineering Group, Standardtkessel 

Baugarte e Eggermann. 

A URE Mauá será dotada de instalações equipadas com a tecnologia de fornos do tipo 

“grelhas móveis”, que devem ser preferencialmente adotadas neste tipo de empreendimento, uma 

vez que a excelente operacionalidade das mesmas foi extensivamente comprovada em escala 

industrial. Cada linha de incineração típica possuirá um sistema de alimentação, grelhas móveis 
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refrigeradas, caldeira integrada, tratamento redutivo não catalítico do NOx e limpeza “semi-seca” 

dos gases de combustão, além de outros componentes comuns como turbina, circuito de vapor e 

equipamentos auxiliares.  

Um diferencial da URE Mauá será a utilização de um superaquecedor externo à caldeira, que 

utilizará a energia dos biogases gerados no aterro sanitário, que são atualmente queimados em 

flares, sem que exista qualquer tipo de aproveitamento desta energia. O uso do superaquecedor 

externo, além de aproveitar a energia proveniente do biogás, possibilitará trabalhar no ciclo 

térmico com condições mais adequadas de temperatura e pressão, aumentando ainda, a vida útil 

dos equipamentos, uma vez que este equipamento não sofre com o ataque de corrosão 

decorrente nos superaquecedores internos da caldeira. Cabe ainda salientar, que o 

superaquecedor externo também poderá ser utilizado, em caso de emergência, com gás natural 

como combustível.  

Anteriormente à queima dos resíduos, a URE Mauá realizará um pré-tratamento de todo o 

RSU recebido. Este processamento prévio ocorrerá por meio de um Tratamento Mecânico 

Biológico (TMB) dentro da planta da URE, cuja função será reduzir o nível de água dos resíduos, 

podendo reduzir em até 30% do volume em massa que será tratado pela URE, trazendo um 

ganho de energia e uma melhora operacional em todo o processo da planta, permitindo a redução 

no uso de reagentes e insumos. 

As Figuras 7.2-2 e 7.2-3 apresentadas a seguir ilustram o fluxograma de processos e o 

fluxograma geral da planta URE Mauá, respectivamente. 
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Figura 7.2-2: Fluxograma geral de processos do projeto da URE Mauá.  
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Figura 7.2-3: Fluxograma da planta URE Mauá. Fonte: DDMA, 2018. 
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Salienta-se que a tipologia de empreendimento proposta para a URE Mauá é nova no Brasil, 

porém dezenas de países já comprovaram as vantagens deste processo de gerenciamento de 

resíduos urbanos, com mais de 800 plantas do gênero instaladas no mundo. Cerca de 75% do 

total de resíduos direcionados para sistemas de tratamento térmico são encaminhados para UREs 

de tecnologia “Mass Burning”, sendo que os países que adotaram esta prática e processo, 

melhoraram seus programas de reciclagens, bem como as estratégias de gestão do resíduo sólido, 

além da geração de energia considerada como energia verde e segura. A Figura 7.2-4 apresentada 

a seguir ilustra um comparativo entre alguns países europeus, demonstrando o percentual de 

destinação e disposição final dos resíduos. 

 

 

Figura 7.2-4: Comparativo percentual da destinação e disposição final dos resíduos em países europeus.  
Fonte: Eurostat, 2006. 

 

7.2.1. Quadro resumo da caracterização do empreendimento 

Na Tabela 7.2.1-1 apresentada a seguir, ilustram-se as principais características gerais da URE 

Mauá. 
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Tabela 7.2.1-1: Características da URE Mauá. 

Indicador Projeto Unidade 

Área da gleba (Matrículas nos 34.836, 17.561, 27.384, 
29.785, 33.574 e 349) 

300.641,38 m² 

Área construída 29.311 m² 

Atividades ao ar livre 42.714 m² 

Capacidade total de geração de energia elétrica 77 BRUTO MW 

Capacidade de geração por módulo 38,5 BRUTO MW 

Configurações (ciclos) Rankine - 

Turbina a vapor 2 nº turbinas 

Caldeiras 2 nº de caldeiras 

Pressão de Operação das caldeiras 90 kgf/cm2 

Produção de vapor por caldeira 163 tvap/hora 

Torres de resfriamento ACC / ar/ar 295 m³/h 

Combustível biogás por linha 2000 Nm³/h 

Duto associado N.A. Km 

Diâmetro do duto N.A. mm 

Tensão da Linha 88-138 KV 

Sistema de Água Desmineralizada  5,4 m³/h 

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE (*) 5 m³/h 

Empregos diretos gerados durante a operação 40 - 

Capacidade de recepção de resíduos 3.000 t/dia 

Fornos 2 nº 

Capacidade de tratamento/forno 62,5 t/h 

Temperatura de chama adiabática 1.200 ºC 

Equipamento de Controle Poluição Ar 
SEMI SECO E FILTRO 
MANGA 

UM POR LINHA 

Monitoramento Contínuo 
MP, SOx, HCl, HF, 
HCT,CO, NOx, Oxigênio, 
Temperatura 

Parâmetros SMA 79/09 

(*) ETE já licenciada para volume de 25 m³/h 

 

7.2.2. Layout de Implantação da URE Mauá 

As principais estruturas componentes da planta da Unidade de Recuperação Energética – 

URE Mauá são elencadas a seguir e ilustradas no Desenho 23201979LGA3. Nas Figuras 7.2.2-1 a 

3 são apresentadas as vistas esquemáticas do layout de uma URE.  

As principais áreas e instalações que constituirão a URE Mauá são as seguintes: 

▪ Portarias e Balanças; 

▪ Pátio de manobra de caminhões compactadores e baias de descarregamento; 

▪ Área de caracterização periódica dos RSU; 

▪ Fosso de recebimento de RSU (bunker); 
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▪ Funil de alimentação do forno; 

▪ Unidade de tratamento mecânica e secagem biológica; 

▪ Forno; 

▪ Caldeiras; 

▪ Turbogerador; 

▪ Transformador; 

▪ Torre de Resfriamento (Condensado a ar); 

▪ Sistema de Tratamento de Gases; 

▪ Chaminé; 

▪ Silos de cal, carvão ativado e ureia; 

▪ Oficina e Almoxarifado; 

▪ Sistema de Desmineralização; 

▪ Casa de bombas de água; 

▪ Sistema de transporte, manuseio e destinação de cinzas e escórias; 

▪ Pátio de estocagem intermediário de escórias; 

▪ Silo de estocagem intermediário de cinzas; 

▪ Pátio de Resíduos Ferrosos;  

▪ Pátio de Resíduos Não-ferrosos; e 

▪ Estação de Tratamento de Efluente (ETE) – (licenciada para o aterro sanitário). 

O Anexo 7.2.2-1 apresenta as plantas do empreendimento. 
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Figura 7.2.2–1: Layout geral esquemático de uma URE. 
 

 

Figura 7.2.2-2: Vista lateral esquemática do layout de uma URE. 
 

 

Figura 7.2.2-3: Vista de topo esquemática de uma URE.  
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7.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DA URE MAUÁ 

7.3.1. Conceitos Gerais da URE 

A Unidade de Recuperação Energética (URE) e seus processos auxiliares foram concebidos 

para produzir um mínimo de poluição ambiental sob todas as condições operacionais, com 

cumprimento de toda a legislação e regulamentos em vigor no Brasil, incluindo Resoluções 

Estaduais e Federais. 

A fim de ter uma taxa de destruição eficiente de todo o material orgânico, o tempo de 

residência dos gases de combustão na fornalha será de no mínimo 2 segundos, a uma temperatura 

acima 850°C após a injeção do ar secundário e, se necessário, o uso dos queimadores auxiliares. 

O fluxograma simplificado da Figura 7.3.1–1 mostra os principais fluxos dentro da Unidade 

de Recuperação Energética em um sistema tradicional. A Figura 7.3.1–2 mostra os fluxos de 

ganho de eficiência com o uso de um sistema contendo um superaquecedor externo, com uso de 

biogás proveniente do aterro ou, caso este não seja suficiente, com gás natural adquirido 

externamente. Este equipamento, além de aumentar a eficiência do sistema, permite que a 

caldeira trabalhe em condições de pressão e temperatura em valores inferiores àqueles em que 

ocorre o ataque de corrosão se fosse instalado um superaquecedor interno a caldeira, 

aumentando a vida útil dos equipamentos. 

Anteriormente à queima, os RSU passam pela planta de Tratamento Mecânico Biológico 

(TMB), que visa reduzir o nível de água dos resíduos, podendo reduzir em até 30% do volume 

em massa que será tratado pela URE, proporcionando um ganho de energia e uma melhoraria em 

todo o processo da planta, permitindo reduzir o uso de reagentes e insumos. A Tabela 7.3.1-1 a 

seguir apresenta o quadro resumo das características da operação da URE.  

 

Tabela 7.3.1-1: Quadro resumo das características da operação da URE.  

Indicador Projeto Unidade 

Consumo de Combustível (RSU) 3.000 ton/dia 

Consumo total de água 5,4 m³/h 

Efluentes 5,0 m³/h 

Geração de resíduos sólidos (Classe I e II) 15.415 t/mês 

Emissão de NOx 200 mg/Nm³ 

Emissão de MP 10 mg/Nm³ 

Emissão de HCT 10 mg/Nm³ 

Emissão de SOx 50 mg/Nm³ 

Emissão de CO 50 mg/Nm³ 

Tráfego gerado de veículos 262 viagens/dia 

Temperatura da queima (mínimo) 850 ºC 

Horas trabalhadas 8.160 h/ano 

Emissão de HCl 10 mg/Nm³ 

Emissão de HF 1 mg/Nm³ 

Emissão dioxinas e furanos 0,1 ng/Nm³ 

Cargas de cinzas (Classe I) 126,50 t/dia 
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Figura 7.3.1-1: Fluxos de materiais e energia em uma URE tradicional. Fonte: DDMA (2012). 

 

 

 

Figura 7.3.1-2: Fluxos de materiais e energia em uma URE com o superaquecedor externo. Fonte: DDMA 
(2013). 
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7.3.2. Classificação quantitativa e qualitativa dos resíduos 

Atualmente, o aterro sanitário Lara recebe em média 3.000 t/dia de resíduos sólidos urbanos 

(RSU), provenientes principalmente das prefeituras que encaminham os resíduos da coleta regular 

ao aterro, além de geradores particulares, de modo que todo o RSU recebido será direcionado 

para tratamento térmico na URE Mauá. Desta forma, é importante salientar que não se espera 

um aumento no recebimento de resíduos, e sim que os resíduos recebidos atualmente, deixarão 

de ser dispostos no aterro sem prévio tratamento. Apenas os rejeitos provenientes do tratamento 

térmico junto a URE serão encaminhados para disposição final no aterro. A URE Mauá prevê a 

operação contínua ao longo de 340 dias por ano, com paradas para a manutenção do sistema 

durante cerca de 20 a 25 dias, de modo que ao longo deste período os RSU recebidos serão 

dispostos diretamente no Aterro Sanitário Lara.  

Durante a operação da URE Mauá estima-se um fluxo médio diário de carretas e caminhões 

compactadores semelhantes à atualmente existente, conforme melhor detalhado no Relatório de 

Impacto de Tráfego – RIT apresentado no Anexo 7.3.2-1. 

Atualmente, nove municípios encaminham os resíduos provenientes da coleta regular de RSU 

ao Aterro Sanitário Lara, que poderão ser encaminhados diretamente à URE, assim como, os 

resíduos Classe II-B (NBR 10.004/04) provenientes de geradores particulares e que dispõem seus 

resíduos no aterro.  

A Tabela 7.3.2-1, a seguir, apresenta os municípios, e suas respectivas gerações de RSU diárias, 

que dispõem seus resíduos no Aterro Lara, conforme os dados do Inventário de Resíduos Sólidos 

(CETESB, 2018). 

 

Tabela 7.3.2-1: Geração de RSU por município. 

Município RSU (t/dia) 

Diadema 378,84 

Ferraz de Vasconcelos 165,04 

Itanhaém 79,64 

Juquiá 8,35 

Mauá 421,33 

Ribeirão Pires 110,35 

Rio Grande da Serra 40,19 

São Bernardo do Campo 901,23 

São Caetano do Sul 144,25 

Total 2.249,22 

Fonte Inventário de Resíduos Sólidos (CETESB, 2018). 

 

A Tabela 7.3.2–1 mostra um resumo dos dados gerais de caracterização dos resíduos do 

Aterro Sanitário Lara. 
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Tabela 7.3.2–1: Resumo dos dados gerais de caracterização dos resíduos. 

Parâmetros Unidade Resultados Médios 

Umidade % (m/m) 50,0% 

Poder Calorífico Inferior (PCI) MJ/kg 8,0 

Análise Elementar   

Cinzas % (m/m) 8,3 

Carbono % (m/m) 26,0 

Hidrogênio % (m/m) 4,1 

Nitrogênio % (m/m) 0,11 

Fósforo % (m/m) 0,51 

Enxofre % (m/m) 0,06 

Cloro Elementar % (m/m) 0,33 

Flúor Elementar % (m/m) 0,03 

Metais   

Antimônio mg/kg 0,4 

Arsênio mg/kg 0,4 

Berílio mg/kg 0,4 

Cádmio mg/kg 0,1 

Cromo mg/kg 1,7 

Chumbo mg/kg 3,1 

Cobalto mg/kg 0,4 

Cobre mg/kg 7,1 

Estanho mg/kg 0,7 

Manganês mg/kg 13,8 

Mercúrio mg/kg 0,0 

Níquel mg/kg 0,6 

Selênio mg/kg 0,4 

Tálio mg/kg 0,4 

Telúrio mg/kg 0,3 

Vanádio mg/kg 0,9 

Zinco mg/kg 64,3 

 

Periodicamente, os RSU serão analisados para verificação de suas características, objetivando 

revalidar o poder calorífico e a composição dos mesmos. Esta caracterização será realizada após a 

pesagem e descarregamento dos caminhões transportadores de resíduos na entrada da URE, cuja 

área consiste de uma baia pavimentada, contida e com capacidade para receber o conteúdo de um 

caminhão de resíduos. 

7.3.3. Sistema de descarga de resíduos 

Os resíduos serão entregues no local por caminhões, os mesmos que já atendem ao transporte 

para disposição no Aterro Sanitário Lara. Antes de entrar na planta, cada caminhão será 

registrado e pesado (entrada e saída), em balanças rodoviárias de 60 toneladas de capacidade, a 

serem implantadas na entrada do site. Um leitor de cartão magnético e um cartão exclusivo de 
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cada veículo de transporte serão usados para correlacionar o número de registro do veículo ao 

peso deste na entrada e na saída, a tara, o produto transportado e a hora da entrega. 

Todas as transações serão gravadas no computador de armazenamento de dados da pesagem. 

Para veículos de transporte avulsos ou veículos de remoção de resíduos que não possuam um 

cartão magnético, será necessária a incorporação manual dos detalhes da transação, devendo 

esses dados serem gravados e correlacionados de maneira similar à descrita anteriormente. 

Alternativamente, um intercomunicador conectará a pesagem à sala de controle, para que os 

detalhes da transação sejam incorporados ao computador de armazenamento de dados pelo 

operador, sendo um bilhete impresso na saída da pesagem com todos os detalhes da transação. 

Após a finalização da descarga dos resíduos, o caminhão será pesado novamente, e as 

informações de identificação do caminhão e carga de resíduos serão devidamente transferidas e 

arquivadas nos sistemas de controle. A Figura 7.3.3-1 a seguir apresentar um exemplo de descarga 

dos resíduos junto ao funil de alimentação da URE.  

 

 

Figura 7.3.3-1: Exemplo de portas de descarga de resíduos sólidos em uma URE. Fonte: DDMA, 2013. 

 

Após a pesagem, quando ao menos uma das baias de descida estiver desocupada, o portão 

abre e o caminhão pode acessar o local de descarga. Os semáforos vermelhos ou verdes indicarão 

se o compartimento de inclinação está fechado ou pronto para operação.  

Os resíduos entregues pelos veículos são descarregados nos quatro funis de alimentação ou, 

caso os funis estiverem ocupados, a descarga será realizada diretamente nos fossos de 

recebimento, conforme mostra a Figura 7.3.3-2 a seguir. As baias de descarregamento dos 

resíduos poderão realizar o recebimento concomitante de até 12 caminhões (um por baia), onde 
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se estima que esta operação demore em torno de dois a cinco minutos, de acordo com 

levantamentos realizados em unidades similares. 

 

 

Figura 7.3.3-2: Bunker de recebimento, funis de alimentação e tambor de triagem. Fonte: DDMA, 2018. 

 

Salienta-se que as áreas de manobra e os pátios serão de concreto ou asfalto dimensionado 

para as operações de veículos pesados e serão delimitadas por guias de concreto. Apenas os 

resíduos classificados em conformidade ao descrito no item 7.3.2 poderão ser encaminhados para 

tratamento na URE, visando prevenir a entrada de resíduos incompatíveis com as especificações 

previamente prescritas. Haverá um sistema de prevenção composto por:  

▪ Cadastro de caminhões coletores; 

▪ Pesagem das cargas; e  

▪ Inspeção visual da frente de descarga. 

No caso de identificação de resíduos inadequados para o processo de queima na URE, antes 

do descarregamento para o fosso, estes serão devolvidos para as respectivas empresas 

transportadoras da origem dos resíduos. 

Após a descarga, uma ponte rolante equipada com uma garra transporta o material do fosso 

de recebimento para o fosso de armazenamento. O fosso de armazenamento também é usado em 

caso de interrupções operacionais, bem como para o armazenamento de material devolvido pelo 

processo de classificação. A ponte rolante, em seguida, carrega os resíduos para os funis de 

alimentação. A capacidade de armazenamento de cada fosso é apresentada na Tabela 7.3.3-1. 
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Tabela 7.3.3-1: Capacidade de armazenamento de cada fosso. 

Descrição Medidas (C x L x A) Volume Aproximado 

Fosso de recebimento 1 35 x 5 x 6 m 1.000 m³ 

Fosso de recebimento 2 35 x 5 x 6 m 1.000 m³ 

Fosso de recebimento 3 35 x 14 x 19 m 9.000 m³ 

Fosso de recebimento 4 35 x 14 x 19 m 9.000 m³ 

Total 20.000 m³ 

 

A área de recebimento dos resíduos foi projetada para armazenar uma quantidade de resíduos 

que garanta o funcionamento por alguns dias, mantendo assim um “buffer” operacional de 

precaução, equacionando a quantidade de resíduo encaminhada ao tratamento térmico e 

garantindo o permanente funcionamento dos queimadores em condições ótimas operacionais. 

Depois de descarregar os resíduos na área de inclinação do bunker de resíduos, o guindaste de 

destruição limpará a área de inclinação, deslocando os resíduos para a área de armazenamento do 

bunker de resíduos, para garantir um certo grau de mistura dos resíduos entregues. Durante a 

operação do guindaste no compartimento de inclinação, o compartimento será bloqueado para 

descarga de resíduos.  

O bunker de resíduos será dividido na inclinação e na área de armazenamento, por uma 

parede de concreto e o edifício do bunker será fechado para evitar emissões de material 

particulado e odores no ambiente externo. 

A URE Mauá terá dois guindastes de resíduos, sendo cada um deles projetado para garantir a 

limpeza da área de inclinação, misturando os resíduos de alimentação para os trilhos das duas 

linhas da caldeira. Caso seja necessário, ambos os guindastes podem ser operados 

simultaneamente, sem risco de colisão. Os guindastes podem ser operados manualmente, bem 

como em modo semiautomático e automático. Para o lado esquerdo e direito do bunker no nível 

do funil, serão instaladas posições de estacionamento do guindaste. As gruas serão estacionadas 

em caso de não funcionamento ou quando for necessária manutenção ou reparo dos mesmos. O 

engate da grua pode ser abaixado através de uma abertura na extremidade dianteira da posição de 

estacionamento em caso de troca de garra, reparo ou manutenção. A área abaixo da abertura é 

acessível para caminhões plataforma de tamanho adequado. 

As tremonhas de alimentação de resíduos estão equipadas com dispositivos de medição de 

nível para sinalizar que a tremonha precisa ser preenchida. Para limpar o bloqueio nas tremonhas, 

uma pequena garra incluindo uma talha elétrica separada será instalada em cada ponte do 

guindaste. 

Os fossos contarão com uma ponte rolante projetada para operações em ambientes 

empoeirados, com capacidade de 10 toneladas. Os trilhos, em aço, da ponte rolante correrão de 

um lado ao outro do edifício, apoiados em consoles que fazem parte de sua estrutura e logo 
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acima das pontes rolantes uma laje de concreto, fechando a área do fosso de alimentação de 

resíduos. 

A disposição dos resíduos sólidos no fosso de armazenamento poderá gerar efluentes líquidos 

oriundos da porção líquida dos resíduos nele depositados (chorume), os quais fluirão para o 

fundo do fosso, que possuirá um desnível, devido às suas laterais mais elevadas que o centro. 

No centro do fosso, haverá um canal coletor de drenagem de todo o efluente gerado no 

processo, o qual será protegido por grelhas para minimizar a entrada de partes sólidas junto à 

fração líquida drenada. 

Os efluentes, após serem drenados do fosso, serão acondicionados em um tanque de 

equalização, a partir do qual serão encaminhados para tratamento na ETE existente e 

devidamente licenciada para o recebimento e tratamento dos lixiviados do Aterro Sanitário Lara. 

A estimativa de vazão de efluente gerado é de aproximadamente de 5 m³/h, devendo a drenagem 

ocorrer durante 24 h/dia, sem previsão de interrupções. A ETE atual do aterro tem capacidade 

para absorver essa vazão de efluentes, sem prejuízo para as suas condições normais de operação 

atual. 

7.3.4. Planta de Tratamento Mecânico Biológico (TMB) 

7.3.4.1. Tratamento mecânico ou preparação mecânica 

Após o recebimento dos resíduos, os mesmos serão encaminhados para o tratamento 

mecânico, onde ocorrerá o processo de separação do material e cominuição do material que 

seguirá para o processo de tratamento biológico que será descrito na sequência. A Figura 7.3.4.1-

1 a seguir mostra um desenho esquemático da planta de tratamento mecânico e secagem 

biológica. 

 

Figura 7.3.4.1-1: Fluxo do resíduo na planta de tratamento mecânico e biológico. Fonte: DDMA, 2018. 
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A figura apresenta as duas fases previstas na Planta de TMB: tratamento mecânico (ou 

preparação mecânica) e secagem biológica. Os parâmetros de projeto para o tratamento mecânico 

são apresentados na Tabela 7.3.4.1-1. 

 

Tabela 7.3.4.1-1: Parâmetros de entrada dos resíduos para a planta de tratamento mecânico.  

Parâmetros 

Massa específica Aprox. 350 kg/m³ 

Tamanho da partícula Aprox. 0 - 800 mm 

Capacidade de entrada 1.000.000 t/ano (3.000 t/dia) 

Número de linhas: 4 linhas de preparação mecânica 

Quantidade por linha 60 - 80 Mg/h 

Tempo de operação da planta: 340 dias/ano; 3 turnos/dia; 8 h/turno 

Composição de Entrada 

Entrada Proporção mássica Teor de água [% em massa] (suposição) 

Biodegradáveis 57% 60% 

Papel 13% 30% 

Metais ferrosos 1% 12% 

Metais não ferrosos 0% 12% 

Vidro e Louça 2% 12% 

Plásticos (alta densidade) 6% 20% 

Folhas 10% 20% 

Inerte (cinza) 9% 30% 

Outros (combustível) 2% 20% 

 

Cada funil de alimentação está localizado acima de uma correia transportadora. Artigos 

grandes e resíduos volumosos permanecem na parte inferior da tremonha e podem ser 

removidos pela ponte rolante. As correias transportadoras encaminham os resíduos aos 

trituradores, onde ocorre o processo de cominuição da maior parte do material até um tamanho 

menor que 300 mm. Após cada triturador, há um tambor de triagem que classifica o material em 

três frações: uma fração fina (< 120 mm), uma fração média (de 120 a 300 mm) e uma fração de 

tamanho igual ou superior a 300 mm.  

A fração de tamanho maior é coletada por uma correia transportadora e retorna ao fosso de 

armazenamento de onde é novamente carregada no funil pela ponte rolante. A fração média 

também é coletada pela correia transportadora, porém é enviada para a separação de materiais 

ferrosos, onde, por meio de indução magnética (ímã localizado em uma linha acima do 

transportador), ocorre a removeção do material ferroso contido na fração média, que será 
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recuperado e transferido para uma correia transportadora diferente que depositará o mesmo em 

caçambas.  

Cada tambor de triagem está equipado com um transportador coletor para a fração fina. Em 

operação normal, os transportadores coletores transferem a fração fina para um transportador 

subsequente que envia o material para a separação de material ferroso, que segue a descrição 

citada acima. O material restante da fração fina é transportado para a planta de secagem biológica. 

Caso necessário, quatro transportadores coletores abaixo dos tambores de triagem podem 

funcionar no modo reverso. 

A Figura 7.3.4.1-2, a seguir, ilustra esquematicamente o processo de separação do RSU. 

 

 

Figura 7.3.4.1-2: Esquemático do processo de separação do RSU na planta de tratamento mecânico 
biológico.  
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Tanto o tambor de triagem quanto o triturador e a área de armazenamento são aspiradas, de 

modo que o sistema de filtragem é configurado para fora do prédio do tratamento mecânico, 

sendo o ar utilizado no sistema de exaustão alimentado na secagem biológica.  

7.3.4.2. Processo de secagem biológica 

O processo de secagem biológica será disposto em uma versão de plataforma de dois níveis, 

conforme pode ser observado na Figura 7.3.4.2-1, onde, por meio de um transportador 

reversível, o material é enviado para um dos níveis inferior ou superior. 

 

 

Figura 7.3.4.2-1: Vista esquemática isométrica 3D do processo de secagem biológica. Fonte: DDMA, 2018. 

 

O material com granulação fina (granulação < 120 mm) é abastecido nas caixas de enchimento 

de forma automática, a partir do tratamento mecânico, conforme ilustrado à Figura 7.3.4.2-2 e 

funciona continuamente durante todo o procedimento. 

 

 

Figura 7.3.4.2-2: Vista esquemática das caixas de enchimento vaziadas e do equipamento Lane Turner 
(LTC).  
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Ao todo serão 50 pistas operadas por vagão de transferência e 3 equipamentos chamados Lane 

Turner BACKHUS LTC, que se movimentarão ao longo das paredes das pistas, revolvendo o 

material, de tal forma que a mistura se torne homogênea, além de manter a mistura aerada. Para 

obter a entrada volumétrica necessária a cada dia, 70 pistas devem ser preenchidas, de modo que 

20 pistas devem ser giradas duas vezes por dia para atender o volume adequado de 70 pistas. Em 

média, a cada 2,5 dias, cada pista deve ser girada duas vezes.  

Na situação de preenchimento de uma pista, a correia transportadora mais baixa preenche a 

primeira parte vazia da pista, o que sempre ocorre após um giro final de uma pista com o 

equipamento Lane Turner. O sistema de preenchimento está diretamente conectado com as 

atividades do equipamento Lane Turner, portanto, nenhuma pista pode ser preenchida e esvaziada 

ao mesmo tempo.  

Na situação de virada (retorno), o equipamento Lane Turner vem do final da pista (onde ocorre 

o esvaziamento de material da pista) até o início com o rotor na posição vertical. O sistema 

automático detecta o final da faixa e interrompe o movimento do equipamento. Quando o 

equipamento Lane Turner interrompe seu movimento, o rotor será levantado. Este movimento é 

feito com a velocidade de rotação muito baixa. A rotação é interrompida antes de o rotor atingir 

sua posição horizontal de estacionamento. Após o recolhimento e bloqueio do rotor (posição 

horizontal do rotor), o equipamento volta a uma posição primária para iniciar novamente o 

movimento. 

Durante a viagem de ida, todo o material na pista será deslocado em aproximadamente 3 m até 

o final da pista onde o material é retirado. Durante o retorno, o rotor permanece na posição 

horizontal, para que não ocorra nenhuma movimentação de material. Devido à movimentação do 

equipamento Lane Turner, o material será remexido a cada ciclo de rotação em uma direção. Este 

efeito é usado com o intuito de criar um fluxo de material do lado do enchimento para o lado de 

descarga da pista. Assim, o preenchimento de material fresco na pista estará sempre de um lado, 

enquanto a remoção do produto ocorrerá na outra extremidade da pista. A Figura 7.3.4.2-3 

apresenta o equipamento Lane Turner fazendo movimentação do resíduo em uma das pistas. 
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Figura 7.3.4.2-3: Movimentação dos resíduos na pista pelo equipamento Lane Turner (LTC). Fonte: DDMA, 
2018. 

 

O estágio de compostagem intensiva favorece a degradação biológica da massa orgânica por 

microrganismos, o que causa um auto aquecimento do material de entrada e provoca um 

processo de auto secagem. As altas temperaturas promovem uma maior taxa evaporação da água. 

Devido à degradação intensiva dos materiais orgânicos durante o processo, ocorrerá uma 

redução de volume, causando também uma redução do nível de enchimento no final da pista. A 

transferência do equipamento Lane Turner BACKHUS LTC de uma pista para a próxima pista 

ocorre na parte inferior da plataforma de transferência, onde o composto pronto sai do sistema 

de secagem biológica. A partir daí, o material seco é retirado, por pá carregadeira, até a tremonha 

da máquina para peneiramento conforme, esquema ilustrado a seguir. 
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Figura 7.3.4.2-4: Área de transferência na plataforma, descarga de material seco por pá carregadeira. 

 

Cada uma das plataformas possui uma correia de descarga. O material seco, que é 

transportado para fora da faixa pelo equipamento Lane Turner nesta correia, será transportado 

automaticamente para o fosso da Unidade de Recuperação Energética (URE). 

Durante esse procedimento, o material é deslocado em aproximadamente 3 metros na direção 

da correia de descarga, sendo que esta também é usada para transportar o material com 

granulometria superior a 120 mm, proveniente do processo de tratamento mecânico. Com essa 

configuração, pode-se reduzir o número de correias transportadoras no fosso da Unidade de 

Recuperação Energética (URE) e pode-se obter uma boa mistura de todos os materiais.  

7.3.4.3. Tratamento do ar de exaustão do TMB 

O ar de exaustão proveniente do processo de secagem biológica poderá conter traços de 

amônia e outros compostos de hidrocarbonetos, que podem causar um odor incômodo. Neste 

sentido, o ar exaurido da área do TMB passará por um tratamento, que ocorrerá em duas etapas: 

uma com lavador ácido para redução da amônia e outra com biofiltro, que é um filtro contendo 

microrganismos, material orgânico e água para redução de compostos orgânicos voláteis. 

O layout da unidade de secagem biológica e a demanda de ar dependem das condições 

meteorológicas reais. Portanto, a quantidade de ar de exaustão difere durante as estações do ano, 

conforme apresentado na Tabela 7.3.4.3-1, sendo que para efeito do projeto e concepção do 

sistema de tratamento do ar de exaustão do TMB, foram utilizados os valores indicados para a 

estação de inverno. 
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Tabela 7.3.4.3-1: Parâmetros de entrada e saída do ar de exaustão.  

Parâmetros de entrada do ar e exaustão 

Vazão do ar de exaustão (kg ar seco/h) 528.792 (primavera) 489.038 (verão) 570.681 (inverno) 

Temperatura (ºC) 20 25 15 

Umidade relativa (%) 80 80 75 

Umidade absoluta (g/m3ar) 13,83 18,42 9,62 

Quantidade de água (g/kg ar) 11,68 15,94 7,94 

Vazão do ar de exaustão úmido (m³/h) 536.190 507.816 565.373 

Parâmetros de saída do ar de exaustão 

Temperatura (ºC) 50 52 48 

Umidade relativa (%) 100 100 100 

Umidade absoluta (g/m³ ar) 82,71 90,72 75,31 

Quantidade de água (g/kg ar) 86,16 96,47 76,95 

Vazão do ar de exaustão úmido (m³/h) 660.986 623.994 699.738 

 

Na Tabela 7.3.4.3-2, a seguir, são apresentados os parâmetros de entrada do ar de exaustão 

antes do lavador de gases e do biofiltro.  

 

Tabela 7.3.4.3-2: Parâmetros de entrada do ar de exaustão antes do lavador ácido e biofiltros. 

Parâmetros do ar de exaustão (pré lavador) Valores 

CO2 total (kg/Mg) 120 – 185 

Total C (g/Mg) 920 – 1780 

CH4 - metano (g/Mg) 440 – 1200 

NMVOC (g/Mg) 590 – 880 

NH3 – amônia (g/Mg) 400 – 1600 

N2O (g/Mg) 30 – 60 

 

A. Descrição do sistema de tratamento do ar de exaustão 

O ar de exaustão é alimentado no duto de entrada central do sistema de tratamento dos gases 

exauridos de cada módulo, conforme apresentam as Figuras 7.3.4.3-1 e 2. No total, o processo de 

secagem biológica possui 5 módulos, onde cada módulo é conectado a um lavador de gases que 

ficará localizado do lado de fora das pistas. 

Cada lavador de gases possui um tanque de ácido (H2SO4) e um tanque de sulfato de amônio 

[(NH4)2SO4)], conforme mostra a Figura 7.3.4.3-3. 
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Figura 7.3.4.3-1: Foto do sistema do ar de 
exaustão. 

Figura 7.3.4.3-2: Foto do sistema do ar de 
exaustão. 

 

 

Figura 7.3.4.3-3: Esquemático do sistema de limpeza do ar de exaustão.  

 

Conforme mencionado anteriormente, serão 5 lavadores de gases, onde cada um possui dois 

tanques próximos: um de ácido sulfúrico e outro de sulfato de amônio. Os exaustores, que são 

necessários para fornecer a pressão de operação do processo, estão localizados ao lado dos 

lavadores. A conexão entre os lavadores e os biofiltros é feito por tubulações abaixo do piso, 

como exemplo ilustrado às Figuras 7.3.4.3-1 e 2. 
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Figura 7.3.4.3-4: Exemplo de um lavador de gases e chuveiro de emergência. 

 

Antes do lavador de gases, se a temperatura do ar de exaustão estiver muito alta, haverá um 

processo de resfriamento do ar de exaustão com a passagem de ar fresco por aletas externas a 

tubulação. O lavador de gases funciona com uma solução de água e ácido sulfúrico para absorver 

a amônia do ar de exaustão.  

Depois de passar pelo lavador, o ar é conduzido pelos dutos de exaustão até os biofiltros. 

A perda de carga no lavador de gases e na tubulação central determinam a pressão total dos 

ventiladores. A capacidade dos ventiladores é controlada por um alternador de frequência, que é 

regulado a um nível de baixa pressão definido no canal central do ar de exaustão pelo sistema de 

controle. 

Após a lavagem com ácido, o ar de exaustão é tratado em um sistema de biofiltros, onde se 

prevê inicialmente dez unidades. O ar é soprado para as unidades de biofiltros através do piso de 

distribuição e flui através do material do biofiltro. 

Depois de passar no biofiltro, o ar purificado será lançado no ambiente através da superfície 

do mesmo, passando pela camada de aparas de madeira. O método de passagem por um biofiltro 

é relativamente simples e visa a remoção de odor e compostos orgânicos voláteis.  

Para a purificação biológica do ar de exaustão aproveita-se de microrganismos contidos na 

camada de aparas de madeira, para remover poluentes do ar por degradação microbiana, onde a 

decomposição de substâncias contidas no ar é realizada por vários organismos, como bactérias e 

fungos. 

Os microrganismos, com a ajuda de oxigênio, convertem os poluentes em dióxido de carbono 

e água. Esta reação só ocorre quando os poluentes são transferidos do gás para a fase aquosa, 

uma vez que a água forma o habitat para a atuação dos microrganismos.  
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Para obter as melhores condições para os microrganismos, a temperatura de entrada é 

controlada e não deve ser superior a 45°C. O material do biofiltro (aparas de madeira), ambiente 

natural dos microrganismos, também deve ser umedecido durante todo o processo. 

Os parâmetros de saída do ar de exaustão do TMB irão atender a rigorosas normas 

internacionais, tais como a “§6 No. 1 to 5 of the 30th BImSchV Emission limit values” (Norma Alemã 

Ambiental Federal). O volume de gás na emissão está nas condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP, temperatura de 273,15 K e pressão de 101,3 kPa). 

 

 

Figura 7.3.4.3-5: Foto com exemplo de ventiladores de ar de exaustão (dentro da instalação). 

 

 

Figura 7.3.4.3-6: Fotos do biofiltro e do piso em concreto. 
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Figura 7.3.4.3-7: Fotos do biofiltro em operação. 

 

A Tabela 7.3.4.3-3 a seguir apresenta as concentrações de emissões médias esperadas de 

carbono total na saída do ar de exaustão após o lavador ácido e biofiltros.  

 

Tabela 7.3.4.3-3: Concentrações de carbono total na saída do ar de exaustão após o lavador ácido e 
biofiltros. 

 Características Valores 

Média diária 

Carbono total 

20 mg/m³ 

Média 30 min 40 mg/m³ 

Média mensal 55 g/mg 

 

 

B. Composição dos resíduos após o processo de secagem biológica 

Após o processo de secagem biológica, os resíduos sólidos apresentarão a composição descrita 

à Tabela 7.3.4.3-4, anteriormente à entrada na Unidade de Recuperação Energética (URE). 
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Tabela 7.3.4.3-4: Composição dos resíduos sólidos após processo de tratamento biológico. 

Composição Distribuição de massa 
Índice de água [massa%] 

(suposição) 

Biodegradáveis 71,0% 60% 

Papel 5,7% 30% 

Metais ferrosos 0,2% 12% 

Metais não ferrosos 0,2% 12% 

Vidro e louça 2,6% 12% 

Plásticos (alta densidade) 3,1% 20% 

Folhas 4,4% 20% 

Inerte (cinza) 12% 30% 

Outros (combustíveis) 0,8% 20% 

Entrada 

Capacidade (total) 681.000 Mg/a 

Peso específico 0,55 Mg/m³ 

Quantidade de água Aproximadamente 60% 

Matéria orgânica seca Aproximadamente 65%/DM 

Dimensões 

Dimensões da pista, incluindo Área de enchimento e 
descarga (Comprimento x largura x altura, por dentro) 

109 m x 5 m x 3,47 m 

Número de pistas 50 

Duração do processo completo Aproximadamente 18 dias 

Saída 

Capacidade (total) Aprox. 286.000 Mg/a 

Peso específico 0,500 Mg/m3 

Quantidade de água Aprox. 20% 

Os parâmetros de saída são baseados na quantidade e qualidade dos substratos de entrada. Variações de quantidade 
e qualidade dos substratos de entrada levam a variações dos parâmetros de saída. 

 

7.3.5. Processos da Unidade de Recuperação Energética (URE) 

Após a secagem dos RSU no TMB, as duas linhas dos fornos terão a capacidade de queimar 

até 2.100 toneladas (após o tratamento mecânico biológico) por dia, de diferentes tipos de RSU, 

com uma ampla faixa de poder calorífico. Salienta-se que o sistema prevê um funcionamento 

contínuo de 24h/dia, sendo prevista a operação de 340 dias por ano, com cerca de 20 a 25 dias 

de parada para manutenção do sistema.  

Os principais equipamentos do processo serão a fornalha, a caldeira, o turbogerador e o 

sistema de tratamento de gases. Os demais sistemas de utilidades e manejo dos resíduos foram 

projetados de acordo com os parâmetros e necessidades destes equipamentos centrais. 

Página: 172



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

133 
 

A Figura 7.3.5-1 ilustra o diagrama esquemático do processo da URE e a Figura 7.3.5-2 e a 

apresenta o balanço de massa geral da URE Mauá durante a sua operação. 

 

 

Figura 7.3.5-1: Diagrama esquemático dos equipamentos da URE. 
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Figura 7.3.5-2: Balanço de massa esquemático da URE Mauá na fase de operação.  
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7.3.5.1. Sistema de abastecimento do forno 

Os resíduos que chegam por meio de correias transportadoras, passam pela unidade de 

tratamento mecânico e secagem biológica e, posteriormente, são descarregados em um fosso do 

sistema da URE. A Figura 7.3.5.1-1 ilustra um exemplo de depósito de resíduos sólidos na URE. 

Cabe aqui salientar, que a área de armazenagem de resíduos irá contar com medidas de proteção 

contra incêndios, devidamente projetadas e aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros. 

 

 

Figura 7.3.5.1-1: Exemplo de depósito de resíduos sólidos na URE. Fonte: DDMA, 2013. 

 

O sistema interno da planta de tratamento mecânico biológico poderá funcionar como um 

pulmão além do fosso de recebimento, evitando assim, a possível formação de filas de caminhões 

na área externa em horários de pico ou manutenção imprevista. 

Para o sistema de alimentação da URE, prevê-se a utilização de ponte rolante e garra múltipla 

(Figura 7.3.5.1-2) com as seguintes finalidades: 

▪ Alimentar os resíduos no funil do forno de combustão; 

▪ Manter a área de descarga livre para o descarregamento dos caminhões; 
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▪ Misturar e homogeneizar os resíduos com o objetivo de obter uma alimentação 

homogênea. 

É essencial para a operação adequada da URE, que seja realizada uma mistura eficiente dos 

materiais antes da sua alimentação ao forno, de modo a obter máxima homogeneização possível, 

para que ocorram as menores variações possíveis nos valores de Poder Calorífico Inferior (PCI), 

propiciando um funcionamento mais estável da planta. 

O sistema de ponte rolante e garra múltipla permite a manipulação remota por meio de uma 

cabine, hermeticamente fechada, com material transparente, que possibilita a visualização ampla 

da operação de alimentação, movimentações de entradas de resíduos, bem como proporciona 

segurança ocupacional aos operadores, evitando eventual contato dos mesmos com ruídos, 

poeiras e odores decorrentes da operação da planta. A Figura 7.3.5.1-2 mostra o fosso e a 

operação da garra por operadores. 

 

 

Figura 7.3.5.1-2: Exemplo de garra, depósito de RSU e operação da garra na URE. Fonte: DDMA, 2013. 

 

7.3.5.2. Sistema de alimentação das grelhas móveis do forno 

O sistema de queima do forno é projetado para operar dentro dos limites de emissão 

especificados na Resolução SMA 79/2009, mesmo com a planta operando em até 110% e em 

toda a faixa do diagrama de combustão. A grelha é capaz de responder a flutuações de carga ou 

mudanças de condições devido a flutuações na composição de resíduos, sem limitar a operação 

da planta e de maneira confiável. 

As instalações para transporte de cinzas, incluindo todos os equipamentos e itens auxiliares 

necessários, são projetados e serão fabricados, montados e operados de acordo com:  

▪ Tecnologia atual e de última geração; 

▪ Custos operacionais minimizados; 

▪ Operação otimizada; 

▪ Manutenção e reparo com tempo curto; e 

▪ Número mínimo de pessoal operacional. 
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O sistema de alimentação de resíduos da grelha de combustão começa a partir da abertura de 

entrada do funil de alimentação de resíduos. A inclinação das paredes do funil auxilia o fluxo de 

resíduos e permite um fornecimento contínuo de material. O conduto de alimentação está 

disposto de modo a evitar a entrada de ar falso. 

O funil, também conhecido por moega, recebe o combustível ou os resíduos provenientes do 

guindaste do fosso de resíduos, será fabricado em chapa metálica reforçada e conterá placas 

resistentes ao desgaste na parede traseira inclinada do funil, que podem ser substituídas, quando 

houver necessidade. O funil de alimentação fornece uma capacidade de armazenamento de 

resíduos por mais de uma hora de operação da unidade na Carga Térmica Nominal. O sistema 

alimentará a grelha de combustão do forno da caldeira com os RSU, conforme ilustrado na 

Figura 7.3.5.2-1 a seguir. 

 

 

Figura 7.3.5.2-1: Funil (moega) e chute de alimentação de resíduos nas grelhas. Fonte: Baumgarte, 2012.  

 

O eixo de alimentação estende-se para baixo para evitar entupimentos. A parte inferior do 

sistema de alimentação é construída com uma dupla parede refrigerada a água, de modo a garantir 

a segurança na variação das cargas térmicas que lá ocorrem, contando ainda, com um sistema de 

injeção de água para proteção contra incêndio. 

Será instalado um sistema de medição de nível para confirmar o nível de resíduos no sistema 

de alimentação, conforme a ilustração apresentada à Figura 7.3.5.2-2 a seguir. 
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Figura 7.3.5.2-2: Sistema de medição de nível. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A taxa de alimentação da grelha a partir do conduto de alimentação é realizada por meio de 

um empurrador acionado hidraulicamente, cuja velocidade está atrelada às condições da queima, 

a fim de otimizar e fornecer alimentação simétrica da grelha. 

O sistema de grelhas tem a tarefa de assegurar a secagem, volatilização, gaseificação e a 

oxidação completa do combustível de resíduos, bem como o transporte dos resíduos e escórias, 

que estarão inertes após a queima. Para atingir as condições mais favoráveis de combustão, a 

velocidade da grelha pode ser variada. 

O sistema porta-fechamento de combustível (resíduos) instalado entre a tremonha de 

alimentação e a calha de alimentação de combustível assegura uma vedação hermética segura 

quando o nível de enchimento de combustível na rampa de alimentação é muito baixo (p.ex. 

durante o procedimento de partida e parada). Este sistema é acionado por dois cilindros 

hidráulicos instalados em cada lado (ativação remota a partir da sala de controle ou localmente). 

A Figura 7.3.5.2-3 ilustra esse sistema. 
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Figura 7.3.5.2-3: Ponto de fechamento da porta do funil/grelha forno. Fonte: Baugarte, 2012.  

 

O sistema de porta-fechamento será equipado com chaves limitadoras para indicar as posições 

finais, sendo que somente poderá ser retornado para a posição fechada quando o nível de 

enchimento de resíduos dentro do funil estiver acima do nível de mínimo. 

Quando um nível baixo de enchimento de combustível for detectado, um sinal será enviado 

para a unidade de controle do guindaste e o sistema de controle mestre inicia a alimentação 

manual ou automática de resíduos. 

Para fins de manutenção, o sistema deve ser travado manualmente, usando os parafusos de 

travamento lateral a serem implantados no lado direito e esquerdo da calha. Com a finalidade de 

evitar o retorno de fogo “backfires” da área da fornalha e reduzir o superaquecimento na rampa de 

alimentação, bicos de pulverização de água são instalados ao redor da calha logo abaixo da porta-

fechamento, conforme ilustra a Figura 7.3.5.2-4 a seguir.  

Quando a temperatura subir acima do valor limite máximo (70°C), um sinal de alarme é 

gerado no sistema de controle de processo é após um período previamente definido, o sistema de 

pulverização de água é acionado automaticamente. 
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Figura 7.3.5.2-4: Dispositivo de spray de água de segurança. Fonte: Baumgarte, 2012.  

 

As paredes da calha de alimentação são resfriadas a água para proteger os materiais em função 

do desgaste pelo estresse térmico excessivo. As paredes possuem revestimento duplo contendo 

água a pressão atmosférica, sendo que quando a água chega a um certo nível, que é medido por 

um sensor de nível, uma válvula solenoide se abre para o reabastecimento de água ao nível ideal. 

As perdas por evaporação são compensadas pela alimentação de água adicional até que o nível de 

água seja reestabelecido. 

O teto superior da abertura de alimentação e as paredes laterais da seção inferior da calha de 

combustível não são resfriadas a água. Para fins de proteção contra altas temperaturas do 

material, estes serão providos com revestimento refratário. 

A mesa de alimentação localizada na extremidade inferior da calha de resíduos (combustível) é 

equipada com dois alimentadores “empurradores” do resíduo que operam em paralelo. Esses 

alimentadores forçam os materiais combustíveis da mesa de alimentação através de uma abertura 

para a área de combustão e diretamente para a primeira zona da grelha. Cada um dos 

alimentadores é acionado por um cilindro hidráulico e é operado em roletes de guia ou de 

rolagem. A mesa de alimentação está equipada com placas resistentes ao calor. A Figura 7.3.5.2-5 

apresenta o empurrador de resíduo para a grelha/forno. 

Os cilindros hidráulicos são equipados com um sistema de medição de curso analógico interno 

para monitorar a velocidade do alimentador de rolete. Em condições de carga nominal, a 

velocidade de operação é de cerca de 30 cursos duplos por hora, em termos dos quais a relação 

de velocidade de avanço e recuo é de cerca de 1:4. Uma distribuição uniforme dos materiais 
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combustíveis através da grelha de combustão é obtida mediante operação em diferentes 

velocidades de avanço e recuo. 

As velocidades de avanço e recuo podem ser reguladas de forma contínua no modo manual, 

usando as válvulas de controle proporcional integradas no sistema hidráulico, ou no modo 

automático, através do sistema de controle de combustão. 

 

 

Figura 7.3.5.2-5: Detalhe do empurrador de resíduo para a grelha/forno. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.5.3. Sistema de Grelha / Combustão 

O sistema de grelhas (Figura 7.3.5.3-1) tem por objetivo assegurar a secagem, volatilização, 

gaseificação e a oxidação completa dos resíduos, bem como transportar os resíduos e as escórias, 

que estarão inertes após a queima. Para atingir as condições mais favoráveis de combustão, a 

velocidade da grelha pode ser variada. 

A taxa de alimentação da grelha a partir do conduto de alimentação é realizada por meio de 

um empurrador acionado hidraulicamente. A capacidade de alimentação será de 90 t/h de RSU, 

sendo 45 t/h por linha de caldeira. A velocidade do empurrador está atrelada as condições da 

queima, a fim de otimizar e fornecer alimentação simétrica da grelha. 
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Figura 7.3.5.3-1: Grelha de Alimentação. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Para atingir as condições de combustão mais favoráveis, o próprio processo de combustão é 

controlado pelo sistema de controle de combustão que varia a velocidade das barras da grelha, a 

fim de obter uma rápida secagem, ignição e combustão. 

O ar de combustão primário é injetado abaixo da grelha e o ar de combustão secundário é 

injetado na zona de pós-combustão turbulenta, que corresponde à menor área de seção 

transversal da primeira passagem da caldeira. 

No final do processo de combustão, no final da grelha, a cinza cai através das calhas nos 

extratores de escória. 

O sistema de grelha de combustão (Figura 7.3.5.3-2) consiste principalmente no seguinte: 

▪ Funil de depósito dos resíduos 

▪ Porta hidráulica 

▪ Empurradores de alimentação horizontal 

▪ Módulos de grades com barras de grelha 

▪ Funis para cinza 

▪ Calhas de escória 

▪ Sistema de ar primário 

▪ Sistema de ar secundário 

▪ Unidade hidráulica central 

▪ Sistema de refrigeração de grelha (refrigerado a ar) 
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Figura 7.3.5.3-2: Sistema grelha / combustão. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.5.4. Construção da grelha 

A grelha é projetada como uma grelha móvel resfriada a ar, coberta com linhas de barras de 

grelha fixa e móveis, alternadas. Cada linha de barra consiste de várias barras de grelha e cada 

barra da grelha é feita em aço resistente a alta temperatura, fundido com elevado teor de cromo 

para assegurar uma longa vida útil. A Figura 7.3.5.4-1 mostra a vista superior e inferior de uma 

grelha. 

 

Figura 7.3.5.4-1: Sistema grelha / combustão. Fonte: Baumgarte, 2012. 
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As linhas de grelha de barras móveis estão ligadas num carro móvel acionado por um cilindro 

hidráulico, especificamente projetado e controlado por um sistema de automação. As barras de 

grelha são mantidas unidas entre si por parafusos de ligação. A Figura7.3.5.4-2 mostra um 

desenho esquemático dos elementos de fixação de barras da grelha. 

 

 

Figura 7.3.5.4-2: Desenho esquemático dos elementos de fixação de barras da grelha. Fonte: Baumgarte, 
2012 

 

No sentido longitudinal, cada linha da grelha está dividida em três zonas separadas e cada zona 

é equipada com a sua própria unidade de acionamento hidráulico, de modo que a velocidade da 

grelha possa ser adaptada individualmente para as condições de queima. A Figura 7.3.5.4-3 

mostra o desenho esquemático da zona de uma grelha. 

 

 

Figura 7.3.5.4-3: Desenho esquemático da zona de uma grelha. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Debaixo de cada zona da grelha estarão instaladas as tremonhas de cinzas (Figura 7.3.5.4-4), as 

quais irão recolher as partículas que caem através das aberturas de ar das barras da grelha, que 

poderão ser enviadas novamente para o bunker de carregamento, voltando ao processo de 

queima. 
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Figura 7.3.5.4-4: Desenho esquemático das tremonhas. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

O ar primário de combustão atravessa as fendas das barras da grelha, conforme pode ser 

observado na Figura 7.3.5.4-5. Estas são desenhadas para otimizar a combustão e também reduzir 

a quantidades de partículas que caem nas tremonhas. 

 

 

Figura 7.3.5.4-5: Desenho esquemático da montagem das barras. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

No final da grelha, escórias e cinzas inertes caem em um sistema de transporte, que enviará 

esses materiais para descarte no Aterro Lara.  

Há uma estação central hidráulica (Figura 7.3.5.4-6) para a movimentação do sistema de 

grelha, comandada pelo sistema de automação. Todo o acionamento hidráulico como: 

empurrador, zonas da grelha, amortecedor e outros pequenos componentes são realizados 

através desta estação central hidráulica, que conta com as bombas adequadas e inclui: válvulas, 

linhas de ligação e cárter de óleo montados a uma unidade compacta. 
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Figura 7.3.5.4-6: Esquema e fotografia de estação central hidráulica típica. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.5.5. Sistema de ar de combustão 

Um diagrama esquemático do sistema de ar combustão, mostrando o fluxo de ar primário e 

secundário é mostrado na Figura 7.3.5.5-1, sendo que o sistema de ar primário começa a partir do 

ponto de ligação no fosso de resíduos e/ou sob o telhado da casa da caldeira e é fornecido por 

um ventilador, que será instalado na casa da caldeira. 

Para a combustão de resíduos com baixo valor de poder calorífico inferior (PCI), é requerido 

pré-aquecimento do ar. O ar primário é pré-aquecido, com o uso do vapor, até a temperatura 

desejada. 

O ar primário é fornecido por meio de condutos apropriados para as tremonhas debaixo da 

grelha e consiste de 6 zonas de ar por linha da grelha. 

As entradas para as zonas de ar são fornecidas com um motor direcionador das aletas de 

controle e com a medição da vazão de ar. As vazões de ar em determinadas zonas da grelha são 

medidas e ajustadas pelo Sistema de Gerenciamento de Queima (SGQ), de acordo com a 

potência adequada na saída da caldeira. 
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Figura 7.3.5.5-1: Diagrama esquemático do sistema de ar combustão. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

 

 

Figura 7.3.5.5-2: Sistema de ar combustão primário e secundário. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

O sistema de ar secundário começa sob o telhado da casa da caldeira, sendo que a vazão 

necessária de ar secundário também depende do fluxo de vapor e é controlada, principalmente, 

pela regulagem da carga e corrigida pelo teor de oxigênio medido nos gases de combustão 

(alterações de curto prazo). 

O ar secundário assegura uma combustão completa dos gases não queimados e ainda forma 

uma zona homogênea dos gases de combustão, sendo que, caso haja necessidade, o ar secundário 

de combustão pode ser pré-aquecido. 
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7.3.5.6. Sistema de ignição e queimadores auxiliares 

Os sistemas de ignição e queimadores auxiliares (Figura 7.3.5.6-1) são usados para iniciar a 

caldeira a partir de condições frias e conduzi-las às condições ideais de operação, antes dos 

resíduos serem alimentados no sistema de combustão. 

 

Figura 7.3.5.6-1: Sistema de ignição e queimadores auxiliares. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Os queimadores são instalados nas paredes laterais do primeiro passo da caldeira, evitando-se 

assim, a ocorrência de sobrecarga térmica parcial das barras de grelha. O dimensionamento dos 

sistemas de ignição e dos queimadores auxiliares terá capacidade suficiente para que a câmara de 

combustão seja pré-aquecida, durante a partida em condições frias, até a temperatura operacional 

de, no mínimo, 850°C em todo o sistema. 

O sistema de gerenciamento do queimador realiza os seguintes controles e condições de 

intertravamentos automático: 

▪ Partida em condições frias, com bloqueio do fornecimento de resíduos;  

▪ Purga da caldeira pelo ventilador de ar primário, antes da partida, considerando a 

função de controle de partida e queimadores auxiliares de resíduos no mecanismo de 

queimador. 

A partida do queimador é realizada eletricamente e os intertravamentos automáticos de 

segurança serão instalados conforme as normas de segurança vigentes. Caso a temperatura dos 

gases esteja inferior a 850°C, os queimadores auxiliares serão acionados automaticamente. 
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Para o monitoramento das condições internas do forno, está prevista a instalação de duas 

câmeras, que são implementadas na parede traseira da câmara de combustão, acima do 

transportador de escória para cada fluxo. As câmeras serão equipadas com uma caixa refrigerada 

a água, integrada ao sistema de resfriamento auxiliar e possuirão ainda, um sistema de limpeza de 

lentes. 

 

 

Figura 7.3.5.6-2: Foto do sistema supervisório da área de queima na grelha. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.5.7. Controle automático de combustão 

Apesar da extensa e complexa dependência transversal dos parâmetros de queima, o 

componente dominante é a qualidade do combustível (no caso, os RSU), que é desconhecida 

antes da combustão real, uma vez que ainda não existe uma tecnologia específica, provida de 

sensores confiáveis e qualificados, capazes de se adaptar a tais variações. A variabilidade e a 

mudança de dimensionamento, densidade aparente, característica de transporte, taxa de peças 

combustíveis, razão de umidade e conteúdo de cinzas não são detectáveis e reprodutíveis, e por 

esse motivo, seguem dependências cronológicas quase previsíveis.  

Nesse sentido, a abordagem de um controle em circuito fechado para a reciclagem térmica do 

combustível derivado de resíduos pode basicamente se concentrar apenas no princípio de uma 

relação de processo sempre válida. Outras variáveis de perturbação podem, além disso, ser 

consideradas, em menor grau, com base na qualidade de sua medição. 

O conceito de controle de circuito fechado, baseado em uma estrutura de controle de circuito 

fechado PID convencional, concentra-se em torno de um sistema de controle em malha fechada 

com múltiplas variáveis contendo uma tabela de matriz parametrizável para variáveis de controle 

e atuadores. A Figura 7.3.5.7-1 mostra um diagrama esquemático do sistema de controle da 

combustão. 
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Figura 7.3.5.7-1: Diagrama esquemático do controle de combustão. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A tabela de matriz define as relações entre os sinais de controle dos controladores PID 

separados e os resultados da matriz são os valores de correção a serem adicionados aos valores 

base iniciais. Três indicadores são definidos para cada relação na matriz: 

▪ Ponderação (= 'declive'); 

▪ Limite mínimo; 

▪ Limite máximo. 

A ponderação define a potência e a direção efetiva da correção, sendo que o limite mínimo e o 

limite máximo permitem a restrição ou uma característica de correção assimétrica. 

As bandas de regulação e os valores iniciais são definidos de forma flexível com tabelas de 

base, as quais são condicionadas por pontos de interpolação. Dependendo do ponto de ajuste 

desejado para o fluxo de vapor, os valores da base ativa são gerados por interpolação. Os valores 

de base iniciais são principalmente derivados como um cálculo médio fora dos limites mínimos e 

limites máximos (fluxo de ar, grade e frequência do alimentador). Para este valor médio, a soma 

das correções do controlador é adicionada. Se necessário, o resultado será limitado a restrições 

absolutas, específicas da planta. Os resultados finais dos valores base corrigidos (e opcionalmente 

manipulados pelo operador) são transferidos para os atuadores. 

Todos os parâmetros relevantes são acessíveis ao operador nos monitores, onde os resultados 

intermediários adicionais e os valores do processo são exibidos. Portanto, a formação dos valores 

de saída é transparente e pode ser seguida em qualquer momento. As principais variáveis de 

controle são:  

▪ fluxo de vapor; 
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▪ concentração de oxigênio dos gases de combustão;  

▪ temperatura na câmara de combustão;  

▪ espessura da camada de resíduos na grelha; e 

▪ câmera de controle de comprimento de fogo. 

São ainda utilizados outros mecanismos complementares e auxiliares de proteção, a saber: 

▪ Alimentador e mínimo de grelha, se o fluxo de vapor ou as temperaturas subirem para 

um pico ou a concentração de oxigênio cai abaixo do limite mínimo; 

▪ Redução do fluxo de ar primário devido ao fluxo máximo de vapor; e 

▪ Detecção de sobrecarga térmica e mecânica a médio prazo a longo prazo. 

A URE Mauá também contará com um sistema conhecido de medição acústica da 

temperatura da câmara de combustão, sistema AGAM, conforme ilustrado às Figuras 7.3.5.7-2 e 

3. O princípio físico é simples: a velocidade do som no gás depende da sua temperatura e com 

base no tempo de resposta do sinal a temperatura pode ser determinada de forma precisa e 

confiável. Existe um controle das condições de queima interligado com o ar primário e 

secundário, além da recirculação dos gases de queima, permitindo assim um maior controle das 

emissões e uma homogeneidade na pressão e temperatura de todo o sistema. 

 

 

Figura 7.3.5.7-2: Diagrama esquemático do sistema AGAM. Fonte: Baumgarte, 2012. 
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Figura 7.3.5.7-3: Fotos do equipamento AGAM e a tela na sala de comando. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.5.8. Refratários da Caldeira 

De modo a proteger as paredes da câmara de combustão contra a alta temperatura e 

componentes agressivos presentes dos gases de combustão, as paredes serão revestidas com 

material refratário. A Figura 7.3.5.8-1 mostra fotos do interior de um forno, com destaque para 

os materiais refratários. 

Os componentes não refrigerados, tais como alimentadores, serão revestidos com material 

refratário a fim de protegê-los contra as altas temperaturas. 

 

 

Figura 7.3.5.8-1: Fotografia do interior de um forno, representado os materiais refratários da caldeira. 
Fonte: Baumgarte, 2012. 
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7.3.5.9. Revestimento dos tubos 

As paredes da membrana, acima do revestimento refratário do primeiro passe da caldeira, 

serão protegidas contra danos causados pelos gases de combustão por uma camada de níquel ou 

liga a base de níquel. A Figura 7.3.5.9-1 mostra uma foto ilustrando o revestimento dos tubos. 

 

 

Figura 7.3.5.9-1: Fotografia ilustrando o revestimento dos tubos. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A camada de proteção começa com uma sobreposição do revestimento refratário de 

aproximadamente um nível de 0,2 m e termina em um nível em de 1,0 m acima da extremidade 

do revestimento refratário. 

Como suporte para os cálculos de combustão e a escolha da melhor grelha, a elaboração do 

diagrama de combustão é essencial para a definição do tipo de sistema de refrigeração das células 

da grelha. A Figura 7.3.5.9-2 mostra o diagrama do empreendimento. 
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Figura 7.3.5.9-2: Fotografia ilustrando o revestimento dos tubos. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

 

Figura 7.3.5.9-3: Exemplo de um Diagrama de queima para a URE MAUÁ. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

As seções do diagrama de queima (Figura 7.3.5.9-3) têm o seguinte significado: 

▪ O eixo horizontal representa a quantidade de resíduos (combustível) em quilogramas 

por hora alimentando a queima; 

Vazão mássica de combustível [kg/h]
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Pré-aquecimento necessário do ar primário

Queima auxiliar para obtenção 850ºC 2 seg.
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▪ O eixo vertical representa liberação de calor da caldeira (energia térmica), em MW 

(definido como o calor libertado pela combustão dos resíduos excluindo o calor 

introduzido pelo pré-aquecedor de ar);  

▪ A área delimitada pela linha mais grossa sólida representa a faixa de condições para 

que a grelha e a caldeira sejam capazes de operar de modo contínuo e estável;  

▪ A área acima da linha de alimentação horizontal 100% térmica para a linha tracejada 

representa uma sobrecarga térmica para o controle das variações de carga até 110%. 

No entanto, o ponto definido para carga de vapor da caldeira não deve exceder a linha 

de 100%;  

▪ O ponto de carga "1" representa o ponto de projeto da Unidade em que os resíduos 

são processados com a caldeira em funcionamento na taxa de alimentação contínua 

máxima de resíduos (CMR), ou seja, 100%. Garantias de desempenho devem basear-se 

neste nível de carga "1"; 

▪ A linha 110% no eixo de transferência de resíduos representa o máximo de resíduos. 

A grelha deve ser projetada para operar com segurança, obtendo simultaneamente a 

garantia de queima, na alimentação de resíduos de até 110% da CMR, desde que a 

média durante um período de 2 horas não exceda os resíduos 100% na linha de 

alimentação. 

 

Figura 7.3.5.9-4: Fases da combustão na fornalha da caldeira. Fonte: Baumgarte, 2012. 
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7.3.5.10. Sistema de transporte das cinzas e escórias da grelha 

O projeto incluirá um sistema de transporte por placas de aço debaixo de cada linha da grelha, 

para o transporte de escórias e cinzas para o sistema de descarga. A Figura 7.3.5.10-1 ilustra esse 

sistema. 

 

Figura 7.3.5.10-1: Desenho esquemático do sistema de transporte das cinzas e escórias da grelha. Fonte: 
Baumgarte, 2012. 

 

Esse sistema de transporte possui dupla função, pois além de transportar as cinzas e escórias, 

o mesmo impede a troca de ar entre a câmara de combustão e a casa de caldeira. O nível de água 

no removedor de escórias é definido de modo que garanta a completa separação do ar do 

ambiente. O transportador do removedor de escórias é fabricado em aço e suas partes são 

movidas por um atuador de engrenagem elétrica. A placa de aço do transportador despeja a 

escória no sistema de remoção de escória associado. 

7.3.5.11. Sistemas de supressão de odores 

Durante a operação da unidade, o ar primário de combustão será extraído do depósito de 

resíduos, o que causará um fluxo direto de ar do depósito para a fornalha. A direção do fluxo de 

ar inibe o escape do odor da instalação. Também é necessário assegurar que, por projeto e 

durante a construção, a estrutura do edifício e os sistemas de revestimento sejam selados para 

evitar qualquer caminho para a fuga de odores. 

Durante o desligamento da instalação, quando não houver extração do ar primário de 

combustão do fosso, será utilizado um sistema de exaustão de desligamento com filtro de poeira 

e carvão ativado. 

7.3.6. Caldeira 

O conceito de gerador de vapor proposto é especialmente projetado para o uso de calor 

residual resultante da combustão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para a geração de 

eletricidade por meio da movimentação das turbinas pelo vapor gerado. 
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A caldeira é projetada como um gerador de vapor de circulação natural com passagem de 

convecção horizontal. A Figura 7.3.6-1 mostra um diagrama esquemático da caldeira. Este 

arranjo, denominado extremidade traseira, é projetado como uma estrutura autoportante e, 

juntamente com a grelha, a caldeira forma um sistema completo. 

 

Figura 7.3.6-1: Diagrama esquemático do gerador de vapor. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A geometria do forno em conexão com a zona de pós-combustão conectada é projetada para 

cumprir com a exigência de uma temperatura de gás mínima de 850°C por um tempo de 

residência de no mínimo 2 segundos após a última injeção de ar de combustão. 

Para uma boa secagem e ignição dos resíduos, o teto da câmara de combustão na área da 

entrada de resíduos é revestido com um refratário que é capaz de armazenar e refletir o calor para 

a área de secagem e ignição da grelha. 

A área de transição do forno para a zona de pós-combustão é projetada como uma zona de 

turbulência com injeção de ar de combustão secundária e de recirculação de gás de alta 

velocidade. A mistura apropriada do gás de combustão é suportada pela injeção de ar secundário 

e facilita uma queima completa dos gases de combustão e reduz o conteúdo de substâncias 

particuladas e perigosas no gás de combustão. 

Um dimensionamento otimizado do revestimento refratário e da velocidade dos gases de 

combustão na zona de pós-combustão mantém o tempo de residência prescrito dos gases de 

combustão. 

A transferência de calor para as paredes da membrana das passagens de radiação da caldeira 

reduz a temperatura do gás de combustão antes que o gás de combustão entre nas superfícies de 

aquecimento por convecção na extremidade traseira da caldeira. Como resultado, o contato da 

superfície de aquecimento com cinzas pegajosas derretidas será evitado. 

O projeto das superfícies de aquecimento convectivas é otimizado para a redução da erosão, 

corrosão e incrustação causada pela influência de certos fatores, como a velocidade do gás de 
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combustão, a localização das superfícies de aquecimento, o passo das superfícies de aquecimento 

e o tipo de dispositivo de limpeza da superfície de aquecimento. 

Para remover as cinzas volantes do sistema, as tremonhas de cinzas estão dispostas na 

transição da 2ª para a 3ª passagem da caldeira, bem como abaixo dos feixes do permutador de 

calor na passagem horizontal da caldeira. Uma inclinação otimizada das paredes da tremonha 

garante uma remoção sem problemas da cinza volante para os dispositivos de transporte de 

cinzas. As cinzas separadas na parte vertical do economizador serão coletadas na tremonha na 

parte inferior do economizador e descarregadas por uma peneira de tambor. 

A cinza volante é transportada através de um sistema de transporte adequado para o ponto de 

coleta de cinzas.  

O projeto, a fabricação e o teste do gerador de vapor e dos acessórios estarão em 

conformidade com toda a legislação internacional e nacional relevante. 

A caldeira proposta consiste em três passagens de radiação verticais e uma passagem de 

convecção horizontal com pacotes de evaporador e superaquecedor interno e externo. Com a 

finalidade de manter uma temperatura constante dos gases de combustão durante o período de 

operação, uma parte do economizador é instalada em uma passagem vertical separada a jusante 

da passagem horizontal. A Figura 7.3.6-2 apresenta um diagrama esquemático da caldeira. 

As paredes que formam as passagens de radiação verticais e as passagens convectivas 

horizontais são de projeto de tubo soldado com tubo de aleta. As paredes que circundam a grelha 

de incineração são concebidas da mesma forma e também fazem parte da caldeira. 

O tambor de vapor dimensionado está disposto acima da 1ª e 2ª passagem da caldeira. A partir 

deste ponto, a água de alimentação, que flui primeiro em contra fluxo através do economizador 

vertical e na passagem da caldeira horizontal, é distribuída através dos cantos descendentes para 

os coletores das paredes do tubo e vários evaporadores. O sistema de vapor de água da caldeira 

pode ser drenado completamente.  

A parte pressurizada da caldeira inclui os tubos das paredes, tubos de descida e subida e são 

projetados como um sistema de circulação natural. O tanque de vapor será disposto 

transversalmente na parte superior da caldeira. 
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Figura 7.3.6-2: Diagrama esquemático das partes que compõem a caldeira. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.6.1. Evaporador / Câmara de combustão 

A altura do forno faz parte do projeto para assegurar o tempo de residência determinado, bem 

como garantir a completa combustão dos gases e das cinzas e a transferência de calor. Serão 

instaladas portas de acesso nas paredes laterais da caldeira (parte superior) e na parede traseira da 

câmara de combustão, além de escotilhas de inspeção que serão instaladas na parede frontal e na 

traseira do forno.  

Os painéis serão completados com conexões superiores e inferiores, incluindo os encaixes e as 

extremidades, sendo que as conexões serão realizadas com soldas e alívio de tensão, incluindo as 

conexões dos sistemas de coleta, distribuição e drenagem. As escotilhas de inspeção contarão 

com um número adequado de soldas. As flutuações na pressão da câmara de combustão são 

absorvidas através dos suportes estruturais que circundam as peças pressurizadas, em vários 

níveis. Os suportes serão projetados para resistir a pressões tanto positivas quanto negativas e o 

sistema de suportes estruturais será projetado para acomodar a expansão térmica. 

7.3.6.2. Superaquecedor 

O projeto da caldeira terá um sistema de superaquecedor de múltiplos estágios, porém contará 

também com o superaquecedor externo à caldeira, permitindo operar com condições menos 
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críticas do que a operação somente com o superaquecedor interno. As superfícies de 

aquecimento são projetadas na forma de linhas de tubos suspensas com conexões inferiores e 

superiores, conforme Figura 7.3.6.2-1.  

A parte horizontal da caldeira incorporará um sistema de superaquecimento em vários 

estágios. Para minimizar o risco de corrosão, o segundo estágio do segundo superaquecimento e 

o superaquecimento final serão passados através de fluxo paralelo. 

 

 

 

Figura 7.3.6.2-1: Diagrama esquemático dos superaquecedores internos e desenho de um módulo de 
superaquecedor interno da caldeira. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Serão instalados termorreguladores entre os estágios do superaquecedor, para a obtenção de 

um controle confiável da temperatura do vapor, nas faixas especificadas no diagrama de queima. 

Para controlar a temperatura do vapor, serão utilizados dois temporizadores de pulverização 

para cada linha de caldeira. Um será instalado entre o segundo estágio do primeiro 

superaquecimento e o primeiro estágio do segundo superaquecimento e um será instalado entre o 

segundo estágio do segundo superaquecimento e o superaquecimento final (SH3). 

Os aparelhos de pulverização são operados com água de alimentação da caldeira e são 

projetados para manter os desvios da temperatura do vapor em limites muito estreitos. 

Os pulverizadores inter-estágio serão instalados entre os estágios do superaquecedor para 

obter um controle de temperatura de vapor confiável no caso de queimar o combustível fora de 

especificação, ou não dentro da faixa de operação do diagrama de capacidade de queima. 

7.3.6.3. Superaquecedor externo 

Para aumentar a temperatura do vapor vivo da caldeira, será instalado um superaquecedor 

externo alimentado com biogás do aterro sanitário ou gás natural através de um sistema de 

queimadores. A Figura 7.3.6.3-1 mostra um diagrama esquemático do equipamento. 

O superaquecedor externo foi projetado como um forno circular com zonas de radiação seguidas 

de seções convectivas. 
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O vapor a ser superaquecido será passado primeiro pelos tubos da convecção e depois pela 

zona de radiação. Um pré-aquecedor de ar será instalado a jusante da parte convectiva do 

superaquecedor. O gás de combustão do queimador será injetado na caldeira de resíduos e será 

usado como gás de recirculação. A Tabela 7.3.6.3-1 mostra as condições de entrada e saída do 

superaquecedor externo. 

               

 

Figura 7.3.6.3-1: Diagrama esquemático do superaquecedor externo. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Tabela 7.3.6.3-1: Condições de entrada e saída do vapor no superaquecedor externo. 

Vapor Temperatura Pressão 

Entrada Superaquecedor 420 ºC 90 bar 

Saída do Superaquecedor 500 ºC 85 bar 

 

7.3.6.4. Tambor de vapor 

O tambor de vapor será equipado com um conjunto completo de defletores e telas de malha 

(demister) para assegurar um vapor de pureza elevada. A Figura 7.3.6.4-1 mostra o componente. 

 

Figura 7.3.6.4-1: Diagrama esquemático e fotografia de um tambor de vapor. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

Superaquecedor externo 
usando biogás ou gás natural
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A água de alimentação será introduzida no tambor através de um tubo interno, que é 

projetado para uma distribuição eficiente da água. O tambor possuirá bocais, soldados em seu 

corpo, para a instalação dos sistemas de controle de nível, pressão e instrumentação necessária 

para a segurança e operação. Também serão instalados drenos com mecanismos giratórios para o 

acesso ao tambor. 

7.3.6.5. Economizador 

A caldeira de vapor será equipada com um economizador, que operará em contra fluxo e que 

tem a função de aquecer previamente a água que entrará na caldeira, aumentando a eficiência da 

mesma. Os trocadores de calor serão instalados em uma passagem vertical separada, sendo que as 

superfícies de aquecimento do economizador são projetadas como feixes de tubos com 

cabeçalhos de entrada e saída. 

Os feixes de tubos serão instalados em uma caixa de chapa metálica provida de suportes para 

que caibam os elementos economizadores. O invólucro da passagem do economizador separado 

é completamente soldado para conseguir estanqueidade ao gás. 

A vantagem deste design é a obtenção de uma temperatura constante, com baixo teor de gases 

de combustão na saída do gerador de vapor durante todo o período de operação. Desta forma, 

não é necessária a injeção de água na corrente de gás de combustão para controlar a temperatura. 

 

Figura 7.3.6.5-1: Diagrama esquemático de um módulo do economizador. Fonte: Baumgarte, 2012. 

7.3.6.6. Válvulas e guarnições da caldeira 

O gerador de vapor será provido de um conjunto completo de válvulas, sistema de montagem 

e tubulação, necessários para a operação segura da caldeira. Em geral, as válvulas são do tipo 

soldadas, exceto válvulas de segurança, descarga e controle que serão flangeadas para permitir a 

remoção e substituição rápidas em caso de necessidade. 
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A tubulação de circulação interna incluirá os alimentadores para os coletores de parede de 

membrana, a válvula de drenagem de segurança, água-vapor e conexões do dreno para as 

montagens do tambor de vapor e tubulação da válvula de controle da água de alimentação da 

caldeira para o economizador e do economizador para o tambor. 

7.3.6.7. Sistema de segurança (SRS) 

A instalação da caldeira será equipada com um sistema específico relacionado à segurança 

(SRS), para a proteção de caldeira, proteção de queimadores, purga de forno e supervisão de 

ignição. O sistema SRS irá cumprir os seguintes requisitos: 

▪ O SRS não terá falhas ocultas, a frequência de ocorrência deve ser suficientemente 

baixa considerando o nível de integração de segurança requerido. 

▪ Funções relacionadas à segurança serão alocadas para cada sistema SRS com base na 

análise de risco do processo. 

▪ Tempo de resposta do controlador de lógica SRS: o tempo de resposta máximo 

permitido para as funções relacionadas à segurança do controlador lógico é proposto 

para ser de 500 ms. 

▪ O SRS será projetado para evitar perdas em caso de perda de energia. Quando a fonte 

de alimentação retorna, os componentes ou equipamentos do SRS responderão de 

forma determinada. O arranque da URE (a partida - startup) deve ser automático sem 

inicialização. 

▪ Todas as funções de segurança participantes dos componentes SRS serão certificadas 

para aplicações de segurança. 

7.3.6.8. Dispositivos de limpeza de superfície da caldeira 

Para a limpeza das paredes da membrana dos passes da caldeira, será instalado um sistema tipo 

chuveiro, específico para esse fim, conforme ilustrado na Figura 7.3.6.8-1. 

Durante a operação da caldeira, uma mangueira flexível especial com uma lança injetora é 

inserida na caldeira e o bico da lança injetora limpa as superfícies dos passes de aquecimento de 

radiação por meio de pulverização de água sobre a superfície das paredes de membrana. Assim, a 

utilização do calor dos gases de combustão é assegurada nos intervalos de temperatura de 

operação da caldeira. 
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Figura 7.3.6.8-1: Fotografia e diagrama esquemático de um sistema de chuveiro de limpeza.  
Fonte: Baumgarte, 2012. 

7.3.6.9. Sistema de batimento mecânico 

O sistema de batimento mecânico será instalado em ambos os lados de passagem da caldeira 

para a limpeza da superfície convectiva de aquecimento, superaquecedor e evaporador. Tal 

sistema, consiste em uma instalação especial para a limpeza das caldeiras de resíduos sólidos. Ao 

bater as superfícies convectivas de aquecimento, os tubos vibram ocasionando a queda dos 

depósitos de resíduos. As vibrações são produzidas por martelos mecânicos montados num 

dispositivo acionado eletricamente. 

 

Figura 7.3.6.9-1: Fotografia de um sistema típico de batimento. Fonte: Baumgarte, 2012. 

7.3.6.10. Dispositivo de limpeza por tiros de esferas 

Para a limpeza da superfície de aquecimento do economizador poderá ser instalado um 

dispositivo de limpeza de tiro de esferas. 
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Figura 7.3.6.10-1: Desenho esquemático e fotografia de um dispositivo de limpeza por tiros de esferas. 
Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

As esferas de aço são transportadas pneumaticamente, através de uma ventoinha, para a parte 

superior do economizador, que serão distribuídas uniformemente por toda a superfície de 

aquecimento do economizador. 

Através da força da gravidade, as esferas de aço cairão através da superfície de aquecimento do 

economizador, sendo que a remoção da contaminação da superfície de aquecimento é realizada 

por meio do choque decorrente da queda das esferas de aço sobre a superfície. 

Por baixo da tremonha do economizador, as esferas de aço serão separadas das cinzas e 

transportadas para dentro do recipiente de armazenamento. O ciclo de limpeza é reiniciado e as 

esferas de aço são transportadas para a parte superior do economizador. As cinzas do 

economizador são transportadas, em conjunto com as cinzas da caldeira, para o silo de resíduos 

instalado próximo do sistema de tratamento de gases de combustão. 
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Figura 7.3.6.10-2: Foto do coletor das cinzas da caldeira. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.6.11. Sistema de manuseio de cinzas de fundo 

O sistema de manuseio de cinzas de fundo é projetado para a capacidade máxima de resíduos 

da câmara de combustão, levando em consideração o conteúdo máximo de material não 

combustível e água aderente às cinzas e escórias. O sistema também é projetado para lidar com 

cinzas de atividades de manutenção de grelha e caldeiras. 

As cinzas das secções radiantes da caldeira e das cinzas de fundo serão descarregadas 

continuamente dos extratores de cinzas para um sistema de transporte apropriado, atendendo a 

planta durante sua operação contínua de 24 horas por dia atendendo a demanda projetada. Todas 

as cinzas volantes da passagem de radiação da caldeira serão coletadas e transportadas para os 

dispositivos de extração de cinzas abaixo da grade. 

As peças de transferência entre transportadores e alimentadores serão equipadas com 

dispositivos adequados para eliminar qualquer derramamento.  

A água, que drena as cinzas do incinerador, será coletada em uma bacia de concreto no bunker 

de escória, que deverá ser novamente utilizada como água de resfriamento no sistema 

transportador de cinzas de fundo úmido da grelha.  

Devido ao fato de que as cinzas de fundo da grelha são descarregadas com um certo teor de 

água, a perda de água tem que ser compensada. Para este propósito, principalmente as águas 

residuais do sistema de água desmineralizada serão reutilizadas. 
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A densidade de cinzas para projetar o sistema de manuseio e armazenamento de cinzas é 

presumida como sendo 1.200 kg/m³. As cinzas de fundo da grelha são enviadas para o fosso. 

7.3.6.12. Extrator de cinzas de fundo 

O extrator de cinza inferior é do tipo banho-maria com remoção de cinzas, que transporta e 

descarrega as cinzas de fundo. Esse extrator recebe as cinzas de fundo, as cinzas das caldeiras das 

passagens de radiação e as riddlings das diferentes secções da grelha. O banho de água forma uma 

vedação hermética para a câmara de combustão sob todas as condições operacionais. 

 

 

Figura 7.3.6.12-1: Envio das cinzas de fundo para o fosso. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.6.13. Bombas de água de alimentação 

O sistema de alimentação de água irá, durante o seu funcionamento normal, operar com duas 

bombas de água, sendo que além das bombas principais o sistema também conta com uma 

bomba reserva em modo de espera.  

O sistema de bombas de água de alimentação fornecerá a água desgaseificada do tanque de 

água de alimentação para o economizador. Este sistema será provido de um dispositivo que 

garante o fluxo mínimo de fornecimento de água em caso de fechamento temporário da válvula 

de controle de água de alimentação.  
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Cada bomba de água será acionada por um motor elétrico assíncrono equipado com controle 

de frequência, sendo que um filtro instalado na linha de sucção da bomba evita que partículas 

sólidas entrem nos internos da bomba de água de alimentação. 

 

Figura 7.3.6.13-1: Bombas de água de alimentação para operação normal. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

7.3.6.14. Bombas de água de alimentação para parada de emergência 

No caso de um blecaute da unidade, uma bomba de água de alimentação estará em operação 

para garantir o fornecimento de água de alimentação durante o desligamento da unidade. Para 

este propósito, as bombas de água de alimentação são conectadas à fonte de alimentação de 

emergência. 

7.3.6.15. Estação de amostras 

Cada linha de caldeira está equipada com uma estação de amostragem para a determinação da 

qualidade da água de alimentação, água da caldeira, vapor superaquecido, vapor saturado e 

condensado. A estação de amostras consiste nos seguintes componentes como padrão: 

▪ Cremalheira unilateral ou dupla face de perfis de aço estrutural pintados, de aço 

inoxidável ou de alumínio; 

▪ Sistema de água de arrefecimento com tubos de fluxo e retorno e flanges de conexão 

definidos; 

▪ Panela de drenagem feita de aço inoxidável com filtro para coletar as águas da amostra 

e montagem de garrafas de amostragem;  

▪ Gabinete de conexão para equipamentos de medição e elementos de controle. 
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7.3.7. Sistema de Tratamento dos Gases 

Além do excesso de ar requerido para a combustão completa dos resíduos, os gases gerados 

com a combustão dos resíduos sólidos na caldeira são compostos predominantemente de dióxido 

de carbono e água e outros componentes em quantidades menores. 

Como em qualquer combustível, na composição dos resíduos estão presentes impurezas com 

cinzas inorgânicas e pequenas concentrações de elementos que incluem cloro, enxofre, flúor e 

metais pesados. 

Assim, no processo de combustão são gerados componentes indesejáveis que serão removidos 

no sistema de tratamento de gases, incluindo: 

▪ Óxidos de nitrogênio (NOx); 

▪ Materiais particulados; 

▪ Ácido clorídrico (HCl); 

▪ Ácido fluorídrico (HF); 

▪ Dióxido de enxofre (SO2); 

▪ Trióxido de enxofre (SO3); e 

▪ Dioxinas e furanos. 

A fim de atender aos valores-limite de emissão de gases exigidos, um sistema de tratamento de 

gases de combustão composto por vários estágios de processo, sequenciais, será implantado 

conforme descrito a seguir. 

Inicialmente, para o controle dos óxidos de nitrogênio (NOx) gerados no processo de 

combustão em alta temperatura, estes serão removidos mediante a adição de RSNC (ureia) no 

sistema DeNOx, o que é realizado na própria caldeira. 

A parte seguinte do sistema de controle de poluentes atmosféricos utiliza injeção de cal 

hidratada para a captura dos componentes de gás de combustão com cloro, flúor e enxofre, bem 

como para a separação de diferentes metais pesados e também carvão ativado, que serve 

especificamente para a captura de metais pesados como o mercúrio, bem como dioxinas e 

furanos e outros compostos orgânicos de alto peso molecular. 

A próxima etapa de tratamento dos gases é feita por meio de um filtro de partículas (filtro de 

mangas), que possui um sistema de recirculação de partículas, que visa melhorar a separação de 

todos os componentes do gás de combustão mencionados, com a otimização simultânea da 

eficiência do reagente e a redução da quantidade de resíduos. Para ativar a cal não reagida, contida 

no particulado reciclado, será realizado um condicionamento adicional das partículas 

(umedecimento). 
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Resumidamente, o sistema de tratamento dos gases de combustão da URE consiste em uma 

combinação de diferentes equipamentos, sendo que o sistema de limpeza de gases selecionado 

para a URE Mauá é do tipo semi-seco, com a adição dos reagentes cal e carvão ativado, 

conforme descrito nos itens a seguir. Esta tecnologia tem se mostrado eficiente para atingir os 

limites de emissão estabelecidos na legislação pertinente. 

A Figura 7.3.7-1 a seguir apresenta o fluxograma ilustrativo do processo de tratamento de 

gases. 

 

 

Figura 7.3.7-1: Fluxograma ilustrativo do processo de tratamento de gases, incluindo resfriador, reator, 
filtro de mangas e chaminé. Fonte: DDMA (2012) e Baumgarte, 2012. 

 

Cada etapa do tratamento dos gases gerados e respectivas estruturas associadas serão 

detalhados na sequência e abrangerão os seguintes itens: 

▪ Controle dos NOx por meio de Sistema DeNOx (RSNC); 

▪ Resfriamento dos gases; 

▪ Estágios 1 e 2 – Dosagem e Sorção de gás bruto; 

▪ Estágio 3 - Filtro de tecido (Filtro de Mangas); 
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▪ Outros componentes e informações sobre o sistema de tratamento de gases. 

7.3.7.1. Controle de NOx por meio de Sistema DeNOx (RSNC)  

As técnicas de controle de NOx são baseadas, principalmente, no controle adequado do ar de 

combustão, de tal maneira que as temperaturas adequadas sejam alcançadas no forno, limitando a 

formação do contaminante e gerando uma combustão mais limpa. Adicionalmente, mediante o 

uso de um Reagente Seletivo Não Catalítico (RSNC), tal como ureia, realiza-se a redução da 

concentração dos óxidos de nitrogênio através de sua conversão ao gás nitrogênio (N2).  

Neste sentido, o processo de Redução Seletiva Não Catalítica (RSNC) baseia-se na injeção 

controlada do reagente em uma faixa de temperatura definida pela vazão dos gases de 

combustão. O reagente necessário para a redução de NOx, a ureia, é fornecida em quantidade 

suficiente para a condução eficiente do processo.  

A ureia, injetada em solução aquosa, reage formando N2, H2O e CO2 conforme a reação 

abaixo: 

2NO  +  CO(NH2)2  +  ½ O2 → 2 N2  +  2 H2O  +  CO2 

A redução de NOx realiza-se no primeiro passo da caldeira, em diferentes níveis de injeção e o 

número de injetores em cada nível depende da seção transversal do primeiro passo da caldeira. 

O reagente será armazenado em um tanque específico localizado próximo à caldeira. 

O sistema de automação e controle do sistema de injeção é capaz de adaptar-se às condições 

de temperatura e carga, a fim de obter elevada eficiência de redução e baixa emissão de NOx.  

O uso de RSNC é um processo seguro e eficiente, que é de fácil operação e manutenção, 

atingindo eficiências de abatimento de NOx superiores 80% o que possibilita o atendimento à 

legislação vigente.  

O sistema RSNC consiste principalmente no seguinte: 

▪ Estação de descarga aditivos (descarga de caminhão com bombas internas, ou 

fornecimento de cilindros); 

▪ Tanques de armazenamento aditivo; 

▪ Bombas de fornecimento de aditivos; 

▪ Módulo de medição e mixagem; 

▪ Sistema de distribuição / injeção; 

▪ Unidade de controle; e 

▪ Conexão de tubulação. 
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Figura 7.3.7.1-1: Sistema de redução de NOx. Fonte: Baumgarte, 2012. 

7.3.7.2. Resfriamento dos gases 

Os gases brutos provenientes da caldeira, em uma temperatura de 160-180°C, são recebidos 

em um resfriador evaporativo, podendo receber uma primeira injeção de cal hidratada antes de 

serem resfriados a temperatura de 140-150°C mediante a injeção de água nebulizada com a 

injeção de ar comprimido. Os gases resfriados recebem a injeção da neutralizante cal hidratada e 

do adsorvente carvão ativado.  

A refrigeração evaporativa é necessária para o ajuste de uma faixa otimizada da temperatura de 

reação (140-150°C) e para a limpeza efetiva dos gases de combustão, combinada com um 

aumento da umidade dos gases de combustão para a melhoria da reação química. 

Para atingir o efeito de resfriamento, água (neste caso, preferencialmente águas residuais do 

processo térmico) será injetada no fluxo de gases de combustão. A quantidade de água será 

controlada dependendo da temperatura dos gases de combustão. As águas residuais do processo 

térmico serão coletadas e armazenadas em um tanque separado, que será instalado na área da 

unidade de tratamento dos gases. O tanque será equipado com uma conexão com o 

abastecimento de água, caso o consumo de água para o refrigerador evaporativo seja maior do 

que a quantidade de água residual disponível. 

Durante o resfriamento evaporativo, as gotículas de líquido são injetadas no fluxo de gás por 

meio de lanças distribuidoras e bicos de pulverização, reduzindo a temperatura do gás de 

combustão durante o processo de evaporação. 
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Uma operação de refrigeração confiável exige a evaporação completa de gotículas em 

flutuações de baixa temperatura na saída do refrigerador. 

As principais características de projeto para um resfriador evaporativo seguro são: tecnologia 

de pulverização; fluxo de gás consistente através da zona de evaporação e tecnologia de controle. 

Bicos de dois componentes (água e ar comprimido) serão implantados para a pulverização. 

Como alternativa, poderão ser utilizados bicos de um componente, o que exigirá bombas de 

recirculação com maiores capacidades de pressão. 

As reações de neutralização que ocorrem com a cal hidratada (hidróxido de cálcio) são: 

2 HF  +  Ca(OH)2     CaF2  +  2 H2O 

2 HCl  +  Ca(OH)2     CaCl2  +  2 H2O 

SO3  +  Ca(OH)2     CaSO4  +  H2O 

SO2 + Ca(OH)2     CaSO3  +  H2O 

A parte do CO2 contida no fluxo do gás será assim convertida: 

CO2 + Ca(OH)2     CaCO3  +  H2O 

Já a oxidação parcial do sulfito de cálcio para sulfato de cálcio reage com oxigênio: 

CaSO3   +  ½ O      CaSO4 

O cálculo e o ajuste das quantidades de dosagem de cal hidratada dependem do teor de ácido 

nos gases de combustão (neste caso HCl/SO2) medido no gás de combustão na saída ou na 

última passagem da caldeira (economizador) e poderá redefinir os ajustes de injeção dos reagentes 

para os valores de emissão medidos para HCl/SO2 no gás limpo (na chaminé pelo CEMS), 

enquanto que, com base na experiência operacional, um modo de operação acima da 

estequiometria poderá ser ajustado. 

O reagente será injetado a uma relação 1,5 – 3,0 vezes acima da estequiométrica para ser 

obtida uma redução confiável e o atendimento dos limites de emissão do gás limpo conforme 

consta no item 7.3.7.1, que descreve em detalhes o sistema DeNOx (RSNC). 

Enquanto a cal hidratada é usada tanto para capturar componentes de gases de combustão, 

como ácido clorídrico e de dióxido de enxofre, bem como o suporte da separação de diferentes 

metais pesados da corrente de gases de combustão, o carvão ativado serve especificamente para 

capturar metais pesados como mercúrio e também dioxinas e furanos, além de outros eventuais 

compostos orgânicos de alto teor molecular que possam estar na corrente gasosa. 

Este estágio do processo – em combinação com o filtro de manga – é o estágio central de 

separação dos gases de combustão no qual o efluente gasoso ácido e os componentes do metal 
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pesado dos gases de combustão são separados para manter os níveis de emissão de acordo com 

os padrões de emissão indicados na legislação pertinente, conforme detalhado no item 7.3.7 de 

Sistema de Tratamento de Gases.  

As quantidades dos aditivos necessárias de Ca(OH)2 e carvão ativado nos gases de combustão 

serão injetados perto do rotor, localizado no cotovelo da câmara de reação inferior, e serão 

distribuídos no fluxo de gás com a ajuda do rotor. 

7.3.7.3. Estágios 1 e 2 – Dosagem e Sorção de gás bruto 

Estes estágios compreendem os processos de adsorção semi-seco condicionado com cal 

hidratada Ca(OH)2 e carvão ativado em pó (PAC), cujas unidades relacionadas a estes estágios 

são:  

▪ Dosagem seca do pó reagente: Injeção contínua dos reagentes necessários Ca(OH)2 e 

PAC como pó seco por meio de um dispositivo dosador no gás de combustão. 

Os reagentes são injetados a montante do rotor de condicionamento, localizado na 

câmara de reação inferior, e são distribuídos no fluxo de gás com a ajuda do rotor de 

condicionamento. 

▪ Recirculação de partículas: Múltipla recirculação mecânica do particulado separado no 

filtro no fluxo de gás de combustão a montante do filtro por meio de um processo de 

recirculação do rotor de condicionamento (carga típica de partículas recirculadas do 

gás de combustão: 200 - 400 g/Nm³ úmida). 

▪ Condicionamento de partículas recirculadas: Antes da injeção do particulado 

recirculado no fluxo de gás de combustão a montante do rotor de condicionamento, 

ocorre uma leve umedecida das partículas por meio de injeção de H2O em um 

misturador de eixo duplo (grau típico de umidificação: 1 - 3% em peso). 

▪ Sorção de gás bruto: O reagente e as partículas recicladas condicionadas reagem com o 

gás de combustão na câmara de reação e na câmara de gás bruto do filtro. As 

partículas molhadas aumentam essencialmente a sorção de gás ácido. A cal hidratada e 

o PAC são injetados separadamente, para que a injeção possa ser ajustada e otimizada 

individualmente e de acordo com as condições de operação. 

A. Sistema de armazenamento de reagente: cal hidratada 

O sistema de armazenamento para cal hidratada consiste em um ou dois silos com saída 

cônica que fornece uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 9 dias de operação, 

dotado das seguintes estruturas: 

▪ Tubo de enchimento com válvula de corte; 

▪ Corrimão da borda do telhado e escada de acesso com gaiola de segurança; 
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▪ Flange para filtro de topo de silo; 

▪ Conexão de reposição para medição de nível; 

▪ Alívio de sobrepressão; 

▪ Revestimento da superfície interna do cone de silo; 

▪ Dispositivo de aeração com bicos de ar comprimido; 

▪ Filtro de ventilação de silo com limpeza de ar comprimido; 

▪ Dispositivo de controle de nível máximo com indicação e sinal sonoro de aviso, 

proteção contra sobrecarga com válvula de corte de ar comprimido; 

▪ 1 dispositivo de descarga de pó aditivo na saída do silo; 

▪ 1 transportador de parafuso de distribuição, reversível; 

▪ 1 dispositivo de dosagem e transporte. 

B. Sistema de armazenamento de reagente: Carvão Ativado em Pó (PAC) 

O sistema de armazenamento para PAC consiste em um silo com saída cônica, com 

capacidade de armazenamento de aproximadamente 2 meses de operação, dotado das seguintes 

estruturas: 

▪ Tubo de enchimento com válvula de esfera; 

▪ Corrimão da borda do telhado; 

▪ Flange para filtro de topo de silo; 

▪ Conexão de reposição para medição de nível; 

▪ Alívio de sobrepressão; 

▪ Revestimento da superfície interna do cone do silo (parte superior); 

▪ Dispositivo de aeração com bicos de ar comprimido; 

▪ Dispositivo de controle de nível com indicação e sinal sonoro de advertência, proteção 

contra sobrecarga com válvula de fechamento de ar comprimido; 

▪ 1 dispositivo de descarga de pó aditivo na saída do silo; 

▪ 1 transportador de parafuso de distribuição, reversível; 
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▪ 1 dispositivo de dosagem e transporte; 

▪ Sensores PT100 para medição de temperatura; 

▪ Conexões para injeção de N2. 

Haverá ainda um sistema de distribuição de nitrogênio (N2) para injeção de gás inerte, 

compreendido por garrafas de nitrogênio, tubos de distribuição e válvulas de esfera nas 

tremonhas de coleta de pó e silo de carvão ativado. 

7.3.7.4. Estágio 3 - Filtro de tecido (Filtro de Mangas) 

O produto da reação do segundo passo de limpeza do gás de combustão e as partículas de 

cinzas volantes contidos no gás serão separados no Estágio 3 do Sistema de Controle, que é 

composto por um filtro de mangas. 

Os filtros de manga são projetados para alcançar baixa concentração residual de partículas no 

gás limpo e mantém a longa vida útil do tecido de filtragem. De preferência, a superfície do filtro 

é uma mistura de fibras de P84 e Teflon, o tecido de suporte é feito de Teflon puro. 

As gaiolas de suporte possuem uma pequena malha de arame (aproximadamente 25 x 25 mm), 

conseguindo assim, em toda a superfície do tecido, uma distribuição uniforme das forças de 

pressão diferencial que atuam nos sacos de filtração. Quanto menor a malha, menor é a carga no 

tecido de filtro têxtil perto dos fios. 

Isto provoca reações adicionais como, por exemplo, a sorção de HCl e HF, de componentes 

de gases de combustão orgânicos, dioxinas, furanos, metais pesados e a separação de material 

particulado, incluindo os componentes dos gases de combustão adsorvidos nas partículas de 

poeira. Para evitar temperaturas abaixo do ponto de orvalho (resultando em corrosão, depósitos e 

aglomeração de produtos de reação), a temperatura dos gases de combustão na unidade de filtro 

será sempre mantida acima de 130°C. Esta temperatura será mantida pela indução dos 

ventiladores da chaminé. 

Nas Figuras 7.3.7.4-1 a seguir estão exemplos de instalações de filtros de mangas para 

unidades semelhantes à URE Mauá. 
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Figura 7.3.7.4-1: Foto da instalação de um filtro de mangas. Fonte: DDMA (2012) e Baumgarte, 2012. 

 

Para evitar temperaturas abaixo do ponto de orvalho (resultando em corrosão, depósitos e 

aglomeração de produtos de reação), deve ser mantida uma temperatura mínima no interior do 

filtro de tecido, que depende do ponto de orvalho da água. 

O dispositivo de recirculação de partículas, junto ao filtro de mangas, terá a função de 

melhorar a separação de todos os componentes de gases de combustão de ácido gasoso indicados 

acima, a partir do gás de combustão, ao mesmo tempo combinado com a otimização da eficiência 

dos aditivos (isto é, também redução da quantidade de resíduo). 

O aditivo sem uso e as partículas recicladas condicionadas do filtro de manga estão reagindo 

com os poluentes no gás de combustão no cotovelo da câmara de reação e nos compartimentos 

dos gases de combustão do filtro de manga. As partículas molhadas que serão reinjetadas no 

reator estão essencialmente aumentando a neutralização dos componentes de gás ácido. Além 

disso, a evaporação da umidade das partículas causa um resfriamento considerável de gases de 

combustão. 

Antes da injeção da partícula circulada novamente no fluxo de gases de combustão a jusante 

do rotor, é efetuada uma umidificação controlada por peso das partículas por meio de injeção de 

água em um misturador de eixo duplo. Para evitar problemas causados pela corrosão, as partes 

principais do misturador de eixo duplo são feitas de aço inoxidável. 

A cal hidratada/carvão ativado são injetados separadamente. Ao fazê-lo, a injeção pode ser 

ajustada e otimizada individualmente de acordo com as condições de operação. 

▪ Carga típica de partículas de circulação recirculada de gases de combustão: 150 – 

300 g/Nm³ úmido 

▪ Grau típico de umidificação: 1 - 3% em peso 
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O processo de reciclagem com o rotor permite a recirculação de grandes quantidades de 

partículas gerando assim uma distribuição amplamente homogênea de partículas recirculadas no 

fluxo de gás. Os sistemas de transporte pneumático, que são propensos a quebras frequentes, não 

são necessários. 

O rotor é um cilindro oco feito de uma placa perfurada com aberturas de aprox. 30 x 30 mm. 

Até 10% do seu volume é preenchido com bolas de cerâmica resistentes ao desgaste e ao calor. O 

rotor gira continuamente em aprox. 1 rpm por meio de um motor de engrenagem. A rotação faz 

com que as bolas se movam umas em relação à outra dentro do cilindro e ao invólucro 

perfurado. O rotor é percorrido pelo gás flutuante em torno de seu eixo de rotação primeiro em 

um sentido descendente, e depois em direção ascendente. 

As principais funções do rotor são: 

▪ Evitar os depósitos de partículas ao reverter um fluxo de gás carregado de partículas; 

▪ Realização de uma distribuição uniforme de partículas no fluxo de gás, mesmo no caso 

de altas cargas de partículas (por exemplo, até n x 100 g/m3); 

▪ Desintegração de aglomerados de partículas grandes  

Antes de ser descarregada do filtro, uma parte das partículas separadas no filtro são 

reintroduzidas repetidamente no reator por meio de um parafuso de transporte. A taxa de 

reciclagem de partículas pode ser ajustada e controlada, se necessário, relacionado ao fluxo do 

volume. Em comparação com sistemas alternativos, isto é, sistemas de reciclagem que funcionam 

pneumaticamente, o Processo de Reciclagem de Rotor oferece características vantajosas. Estas 

são, entre outras coisas: 

▪ Transporte mecânico de partículas por meio de transportadores de parafuso 

confiáveis. 

▪ A descarga e o armazenamento intermediário das partículas recicladas antes de uma 

nova introdução no reator não são necessários. 

▪ Proteção de uma distribuição homogênea de partículas recicladas durante a injeção no 

fluxo de gás usando o rotor de condicionamento. 

A seguinte sequência de resultados da reação quando se utilizam aditivos à base de cálcio na 

faixa de temperatura dos filtros de tecidos (100°C a 220°C): 

SO3  >  HF  >>  HCl    >>>   SO2  
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A temperatura e a umidade (absoluta e relativa) têm uma influência decisiva nos resultados 

para o HCl e na dissolução de SO2. No entanto, com relação ao SO3 e o HF, esses parâmetros 

não causam problemas dentro da faixa de temperatura indicada. 

Para economizar aditivo, muitas vezes será útil arrefecer a temperatura dos gases de 

combustão a montante do reator até temperaturas de operação ótimas por meio de troca de calor 

recuperativa ou, de preferência, usando um refrigerador evaporativo. A temperatura de operação 

mínima admissível deve ser escolhida de maneira a evitar a adesão e bloqueios, particularmente 

devido às características higroscópicas das partículas de CaCl2 na planta. A separação de PCDD / 

PCDF e Hg está influenciada positivamente pela redução de temperatura. 

Com o resultado do aumento da umidade relativa absoluta e relativa no gás flutuante, o 

condicionamento do gás tem um efeito positivo na eficiência de sorção. Contudo, uma boa 

eficiência no aditivo, particularmente para a separação de SO2, só pode ser alcançada se a pressão 

parcial do vapor de água próxima da superfície das partículas recicladas for, pelo menos por um 

curto período de tempo, no intervalo da pressão parcial do vapor de saturação. Isto será 

conseguido usando a quimiosorção com condicionamento de partículas. Com este tipo de 

processo, o material particulado reciclado é molhado antes de ser reintroduzido no reator. A 

umidade provoca um aumento do teor de vapor de água na superfície das partículas aditivas, 

melhorando assim a reatividade em comparação com os componentes de gases de combustão 

ácidos. 

A unidade de filtro é projetada para operar em todas as condições operacionais contínuas 

especificadas, com um compartimento isolado para manutenção ou substituição de bolsa, sendo 

o filtro dividido em câmaras únicas. As câmaras são projetadas de tal forma que o sistema possa 

operar a 110%. 

Outros componentes importantes associados ao sistema de filtragem estão descritos a seguir. 

 

A. Isolamento térmico 

Todas as superfícies externas do filtro de mangas, tremonha de coleta do filtro, 

transportadores de rosca do filtro, reatores e dutos de gases de combustão serão isolados com lã 

mineral. 

 

B. Controle de aquecimento 

O aquecimento de mantas elétricas será fornecido para as partes inferiores do reator, funil de 

coleta do filtro e transportadores de parafuso do filtro. É fixado às superfícies externas das 

unidades sob o isolamento térmico. 

 

C. Ar comprimido na linha para limpeza do filtro 

A câmara de gás possui injetores de ar comprimido instalados verticalmente e fáceis de 

remover, dispostos na frente de cada linha de saco. O ar comprimido e o gás limpo como gás 
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secundário são injetados sequencialmente em duas linhas de sacos adjacentes por meio de 

injetores, projetados de acordo com os princípios aerodinâmicos. As filas do saco são limpas em 

pares por um pulso breve de jato de ar, injetado nos sacos ao contrário do fluxo de filtração, 

removendo assim a camada de partículas do filtro de tecido. 

A unidade de filtro de manga é projetada com várias câmaras que podem ser isoladas. No 

decurso do projeto da planta, será levado em consideração que durante o isolamento de uma 

câmara, as câmaras de filtro restantes devem assumir o fluxo completo de gases de combustão a 

uma carga de filtro admissível. 

Para a condução dos gases de combustão do forno para a chaminé, será implantado um 

ventilador de ar induzido. O ventilador é projetado como um ventilador radial de chapa de aço 

soldada que inclui o impulsor, o eixo do impulsor, o rolamento de esferas, o acoplamento, a 

proteção de acoplamento, o rack de suporte e a unidade para operação com conversor de 

frequência.  

Os gases de combustão limpos da URE serão lançados no ambiente por uma chaminé 

independente. A chaminé será feita em um projeto de parede dupla implementado com um tubo 

de estrutura exterior e um forro interno. A chaminé será equipada com luzes de aviso da 

aeronave conforme necessário. No topo da chaminé, uma plataforma de acesso será instalada 

para permitir manutenção e inspeção. Uma escada de segurança com sistema de arreios e caídas 

prevê acesso para a plataforma superior. Serão feitas calhas para coletar água da chuva ou 

condensado dentro da chaminé. 

7.3.7.5. Outros componentes e informações sobre o sistema de tratamento 
de gases. 

Outros componentes importantes do sistema de tratamento de gases da instalação estão 

descritos a seguir neste item. 

 

A. Dutos de transporte dos gases de combustão 

Os dutos de gases de combustão serão projetados para as pressões máxima e mínima que 

ocorrem no sistema, com relação a vazão e a temperatura do gás, serão otimizadas para reduzir a 

queda de pressão. 

Os dutos serão projetados de forma a evitar depósito de poeira que possa afetar adversamente 

a operação ou a durabilidade no sistema de gases de combustão. Para limpeza e inspeção, os 

dutos de gás de combustão são equipados com portas de acesso adequadamente dimensionadas e 

apropriadamente localizadas. 

Os dutos de gases de combustão serão construídos com chapas de aço de resistência adequada 

para suportar todas as condições de carga e serão de construção soldada. O reforço do duto será 

de aço plano e a expansão térmica acomodada por meio de juntas de expansão. O ingresso de 

cinzas volantes no volume da junta de expansão será evitado pela proteção interna. 

Página: 220



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

181 
 

 

B. Ventilador de tiragem induzida 

O sistema ventilação é provido de um ventilador radial, construído em chapa de aço soldada, 

onde o rotor será balanceado estaticamente e dinamicamente, sendo montado entre os 

rolamentos no eixo do ventilador, com rolamentos de esferas lubrificados a óleo, acoplamento 

flexível e proteção de acoplamento. Serão implantados uma porta de inspeção, dispositivo de 

resfriamento do eixo e dreno de condensado. 

O ventilador será montado em amortecedores de vibração e equipado com um sistema de 

monitoramento de vibração. 

Um acionamento de emergência para o ventilador será montado no eixo do ventilador e 

conectado diretamente ao gerador de emergência a gás natural, cujo acionamento auxiliar será 

acionado em caso de falta de energia da instalação. 

Os critérios de projeto e dimensionamento do ventilador, levam em conta a queda de pressão 

em todos os componentes, incluem uma margem de 20% para capacidade de emergência e de 

30% de margem de capacidade ociosa. 

A redução da transmissão de vibração causada pelo ventilador de será obtida pelo uso de 

juntas de expansão de tecido, sendo que a redução do ruído causado é obtida pela instalação de 

um silenciador de absorção. A carcaça do silenciador é feita de chapa de aço com flanges de 

conexão de aço seccionais, elos de absorção incorporados com estrutura de chapa de aço e 

revestimento. 

A redução do ruído causada pela operação do filtro de mangas é conseguida pela instalação de 

capas de absorção de som para os recipientes de ar comprimido e as válvulas dos dispositivos de 

limpeza do filtro. Eles são feitos de chapa de aço galvanizado, forrada com material absorvente 

de som no interior que são facilmente removidos para fins de manutenção. 

 

C. Chaminé 

A chaminé terá uma saída única com 4 metros de diâmetro, altura de 80 m e estará equipada 

com um amortecedor de vibrações no topo e juntas de expansão onde o duto do gás de 

combustão é conectado, além disso, a chaminé será provida de uma plataforma para acesso aos 

instrumentos e portas do sistema de medição de emissões contínuas (CEMS), bem como para a 

realização de amostragens em chaminé manuais. Um sistema de drenagem e coleta de 

condensado será instalado na parte inferior da chaminé. 

 

D. Sistema de monitoramento contínuo de emissões (CEMS) 

O sistema de monitoramento contínuo de emissões (CEMS), atenderá a todas as 

especificações relacionadas às emissões atmosféricas previstas na SMA 79/2009 e estará em 

conformidade com as diretrizes que constarão das Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI) a 

serem emitidas pela CETESB, atendendo a todos os requisitos para monitoramento contínuo em 
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condições normais e anormais. O estudo de dispersão atmosférica que contempla a avaliação das 

emissões, bem como a avaliação de risco à saúde pela exposição de dioxinas e furanos da URE 

Mauá encontra-se apresentado no Anexo 5.2.5-1.  

Este sistema, permitirá o monitoramento contínuo materiais particulados, NO, NO2, CO, 

hidrocarbonetos totais, HF, SO2, NH3 (controle do SNCR), O2, fluxos, temperaturas e pressões, 

permitindo fornecer os dados em bases definidas de oxigênio, além de se auto calibrar com gases 

padrões, conforme os valores de emissão apresentados na Tabela 7.3.7.5-1. No Anexo 7.3.7.5-1 é 

apresentada a garantia do fornecedor referente ao atendimento aos limites impostos pela 

SMA 79/2009.  

 

Tabela 7.3.7.5-1: Valores de emissão. 

Parâmetros Unidades 

Limites de Emissão 

CONAMA 
316/2002 
(corrigidos 
a 7% O2) 

Resolução SMA 79/2009 

Valor médio 
diário 

Valores min 
30 min e 
máx 8 h 

97% do 
tempo 

100% do 
tempo 

Materiais particulados mg/Nm³ 70 10 - 10 30 

SOx mg/Nm³ 280 50 - 50 200 

NOx mg/Nm³ 560 200 - 200 400 

HCl mg/Nm³ 80 10 - 10 60 

HF mg/Nm³ 5 1 - 2 4 

Hidrocarbonetos Totais 
(HCT) 

mg/Nm³ - 10 - 10 60 

Dioxinas e Furanos mg/Nm³ 0,5 - 0,1 - - 

Substâncias inorgânicas 

Classe 1 (Cd, Hg, Tl) mg/Nm³ 0,028 - - - - 

Classe 2 (As, Co, Ni, Te, Se) mg/Nm³ 1,4 - - - - 

Classe 3 (Sb, Pb, Cr, CN, Cu, 
Sn, F, Mn, Pt, Pd, Rh, V) 

mg/Nm³ 7 - - - - 

Cd + Tl e seu compostos mg/Nm³ - - - 0,05 - 

Hg e seu compostos mg/Nm³ - - - 0,05 - 

Pb, As, Co, Ni, Cr, Mn, Sb, 
Cu, V e seus componentes 

mg/Nm³ - - - 0,5 - 

 

Todos os analisadores serão certificados, sendo que a amostragem e análise de todos os 

poluentes serão automatizadas, assim como, serão observados todos os métodos de referência 

para calibração dos sistemas de medição. O projeto e a instalação dos analisadores e do trem de 
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amostragem garantem que todo o sistema atenda aos requisitos previsto na legislação, incluindo a 

amostragem isocinética de partículas.  

A localização dos pontos de amostragem de monitorização de emissões e pontos de 

amostragem não contínuos será localizada de acordo com os requisitos exigidos pela CETESB. 

A URE Mauá terá dois CEMS, possibilitando uma contínua operação, mesmo se houver 

falhas dos sistemas de monitoramento de emissões, analisadores, sistema de registro e informação 

de dados, sistema de controle e outros equipamentos.  

Todos os dados registrados pelo sistema de monitoramento constituirão um banco de dados 

históricos, cuja extração e consulta será possível por meio de arquivos acessíveis em formato 

compatível com planilhas eletrônicas. O intervalo de tempo de interesse pode ser definido pelo 

operador e os dados da planilha, a seleção do intervalo de período e de medição, as funções de 

importação e análise serão pré-programáveis. 

Os relatórios podem ser impressos para cada dia, um por mês, um por trimestre e um resumo 

anual de forma automática. Os relatórios incluirão meia hora média; média diária; emissões em 

massa por dia e período de resumo; avaliação de dados válidos/vazios; avaliação de percentual, 

mínimos, máximos e média geral; e avaliação das horas de funcionamento da câmara de 

combustão, queimadores auxiliares e funcionamento do sistema de tratamento de gases de 

combustão. 

A Figura 7.3.7.5-1 apresentada a seguir ilustra um diagrama esquemático do sistema de 

monitoramento contínuo de emissões (CEMS). 

 

 

Figura 7.3.7.5-1: Diagrama esquemático de um sistema integrado de monitoramento contínuo de emissões. 
Fonte: DDMA (2012) e Baumgarte, 2012. 
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7.3.8. Geração de Energia Elétrica 

Na URE, a geração de energia elétrica, as vezes denominada termoeletricidade, é obtida da 

energia química contida nos resíduos, que é liberada através dos processos de queima e usada 

para a produção do vapor, o qual fornece energia mecânica necessária para girar o eixo do 

gerador de energia elétrica. 

As instalações físicas da URE são também denominadas de usinas termoelétricas a lixo e são 

similares a outras instalações termoelétricas a carvão ou a biomassa e as suas dimensões são 

definidas em função da potência e tecnologias adotadas. 

Além da eliminação dos resíduos sólidos, pela sua utilização como combustível, uma vantagem 

da URE está na possibilidade de ser implantada próxima aos grandes centros de consumo de 

energia, reduzindo assim as perdas nas linhas de transmissão e diminuindo o risco de 

descontinuidade dos sistemas de transmissão. 

Uma termoelétrica a resíduos pode operar em ciclo simples ou em ciclo combinado, caso 

exista uma fonte adicional de calor, como através do uso de combustível auxiliar ou dos gases 

quentes provenientes de turbinas a gás ou motores a explosão. 

Para a URE Mauá será empregado um ciclo simples, no qual a queima do RSU na 

caldeira/grelhas irá fornecer a energia, na forma de vapor, para a turbina e consequentemente 

para o gerador de energia elétrica. 

7.3.8.1. Descrição da turbina/gerador a vapor 

A turbina será capaz de operar continuamente em toda a faixa da planta. Entre 70% e 110% 

da carga da caldeira, a capacidade de deglutição da turbina a vapor será projetada para receber 

vapor vivo na pressão e temperatura do vapor vivo garantido, sem o uso de válvulas de desvio ou 

de segurança. 

O desempenho do gerador de turbina a vapor será otimizado para fornecer a máxima 

eficiência do ciclo térmico com a planta operando a 100%. O gerador de turbina a vapor será 

projetado de modo que a energia elétrica possa ser gerada e exportada em todas as cargas, desde 

o fluxo de vapor de 110% até o fluxo de vapor de desativação mínimo da caldeira. A turbina será 

projetada com ponto de extração de sangria adequado para fornecer vapor na pressão adequada. 

Cada extração será fornecida com pelo menos uma válvula de fechamento assistida 

pneumaticamente ou hidraulicamente e uma válvula de fecho rápido acionada pneumaticamente 

ou hidraulicamente para evitar o refluxo de vapor para a turbina a partir de um ponto de 

extração. Os pontos de extração serão automaticamente isolados no caso de excesso de 

velocidade da turbina como parte do sistema de proteção da turbina. 

A turbina a vapor está equipada com um desvio (“bypass”) para permitir que a caldeira opere 

sem a turbina, sendo assim, possível acessar e trabalhar na turbina enquanto o bypass está em 

operação. O bypass da turbina, o condensador resfriado a ar e o equipamento auxiliar serão 
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dispostos de modo que o vapor da caldeira operando a 110% possa ser desviado para o 

condensador resfriado a ar nas condições mais extremas de verão. 

Também é possível operar a turbina sem bypass ou válvulas de segurança que se abrem com a 

Unidade operando a 110% por curtos períodos em caso de altas cargas térmicas na caldeira. 

A capacidade de deglutição da turbina permite, portanto, essa eventualidade. 

O condensador de vapor da gaxeta será instalado na linha principal de retorno de condensado. 

Todos os acessórios e reguladores expostos ao fluxo de vapor ou condensado serão projetados 

usando aço ou aço fundido e devem evitar o uso de metais não ferrosos.  

A eletricidade gerada pelo gerador de turbina será usada para os consumidores internos 

auxiliares e para a entrega na rede. A turbina poderá operar automaticamente mesmo durante a 

operação e parada da turbina. 

O projeto da planta permite a partida e a sincronização da sala de controle da planta ou 

localmente na turbina. 

A Figura 7.3.8.1-1 ilustra o diagrama esquemático e a foto de um turbogerador. 
 

  

Figura 7.3.8.1-1: Diagrama esquemático e foto de um turbogerador. Fonte: DDMA, 2012 

7.3.8.2. Condensador com Resfriamento a Ar (ACC) 

Um condensador resfriado a ar (ACC) é um sistema de resfriamento direto a seco, onde o 

vapor é condensado dentro de tubos com aletas refrigerados a ar. Como não há condensador de 

superfície intermediário como o Arrefecimento Seco Indireto, o desempenho geral é melhor. O 

condensador resfriado a ar de resfriamento a seco apresenta integridade mecânica e térmica de 

longo prazo, excelente resistência à corrosão, baixo consumo de energia da ventoinha, operação 

confiável e baixa manutenção. 

Um condensador refrigerado a ar (ACC) é feito de módulos dispostos em filas paralelas. Cada 

módulo contém vários pacotes de tubos de aleta. Um ventilador de fluxo axial, de fluxo forçado, 

localizado em cada módulo força o ar de resfriamento através da área de troca de calor dos tubos 

de aleta. 
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O escopo típico para uma instalação de ACC inclui a estrutura de suporte, o duto de vapor da 

interface da turbina a vapor, auxiliares como as bombas de condensado e de drenagem, 

condensado e de drenagem, as unidades de evacuação de ar e trabalhos de tubulação e 

instrumentação relacionados. A Figura 7.3.8.2-1 apresenta a seguir ilustra um diagrama 

esquemático de um ACC.  

 

 

Figura 7.3.8.2-1: Diagrama esquemático e foto de um ACC. Fonte: DDMA, 2012. 

7.3.8.3. Sistema de Monitoramento e Controle (SMC) 

O SMC incluirá estações de operação e equipamentos periféricos, como impressoras, etc., na 

sala de controle, para o controle e monitoramento dos operadores da instalação. O sistema 

incluirá um número de estações de processo distribuídas para as tarefas dedicadas de controle e 

monitoramento de partes específicas do processo e um sistema de rede de comunicação baseado 

em fibra óptica interconectando as estações do operador e as estações de processo. 

O SMC terá três estações operadoras redundantes, cada uma das quais está instalada e 

equipada para controle total e monitoramento de toda a instalação. O sistema será projetado de 

tal forma que uma falha de uma estação do operador não influenciará de maneira alguma o 

funcionamento da(s) outra(s) estação(ões) do operador. 

A Figura 7.3.8.3-1 a seguir apresenta um exemplo de sistema de monitoramento e controle de 

uma URE.  
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Figura 7.3.8.3-1: Sistema de Monitoramento e Controle. Fonte: DDMA, 2012. 

 

Cada estação de operação incluirá três monitores coloridos completos de tela plana com um 

teclado acompanhante, bem como mouse/trackball. As operações serão principalmente 

controladas através do mouse/trackball. 

Equipamentos de sala de controle, servidores, controladores e equipamentos de E/S, 

juntamente com todos os equipamentos de instrumentação e comunicação, serão alimentados 

pelo sistema UPS. 

As estações de processos serão unidades baseadas no controlador lógico programável (PLC) 

autônomo, que, independentemente da rede de comunicação e das estações do operador, 

realizarão o controle dedicado e o monitoramento de todos os equipamentos conectados a eles. 

As tarefas dedicadas de controle e monitoramento serão agrupadas de acordo com as seções 

de processo da instalação e serão atribuídas às diferentes estações de processo. 

A alocação das tarefas de controle e monitoramento às estações de processo será feita de 

forma a minimizar o efeito de qualquer falha nas estações de processo no controle total da 

Instalação. 

Dupla redundância de máquinas no processo será acompanhada de redundância dupla no 

SMC. As estações de processos serão, cada uma, equipadas com uma fonte de energia redundante 

dupla (isto é, cada estação de processo e as estações do operador serão todas duplamente 

conectadas de forma redundante à rede de comunicação). 

A rede de comunicação permitirá a comunicação direta de dados entre as estações do 

operador e as estações de processo e para comunicação direta de dados entre as estações de 

processo. 

O SMC será projetado com um sistema de controle de acesso protegido por senha nas 

estações do operador para o acesso do operador a vários níveis de operações. Por exemplo. 

▪ Apenas visualização (0) 
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▪ Visualizar e controlar além da definição de pontos de ajuste, parâmetros e limites de 

alarme (1) 

▪ Visualização e todo o controle (2) 

▪ Administração do sistema (3) 

Além disso, o SMC terá um sistema de capacidade de operação dedicado para dividir as 

responsabilidades do operador das diferentes seções do processo da Instalação entre as estações 

do operador. O sistema de capacidade de operação será totalmente suportado pelo software 

dedicado das estações de processo. 

O projeto garantirá que o SMC seja implantado e dotado de recursos para registro e 

armazenamento automático de dados do processo e geração de relatórios. Estas instalações serão 

adequadas para a avaliação do funcionamento e do impacto ambiental do mecanismo e para as 

funções administrativas relacionadas com o funcionamento e a manutenção do mecanismo. 

Terá que garantir: 

▪ O SMC permitirá o registro de dados de todos os tipos de dados de processos 

necessários para a avaliação da operação e do impacto ambiental do mecanismo e para 

funções administrativas. Estes tipos de dados incluem variáveis analógicas, contadores, 

estados binários, alarmes e eventos. 

▪ O SMC irá, entre outros tipos de dados, registrar as horas de operação e o número de 

partidas de todos os componentes essenciais, subsistemas totais e o sistema como um 

todo. Esses dados também devem estar disponíveis para o sistema de O&M. 

▪ Deve ser possível selecionar livremente os dados a registar, devendo ser possível 

alterar posteriormente a seleção de acordo com a procura real, desde que uma 

alteração de seleção não provoque a perda de dados já registados. 

7.3.8.3.1. Armazenamento no banco de dados 

Os dados registrados são armazenados em um banco de dados SQL. O banco de dados do 

processo será protegido de maneira satisfatória contra a destruição acidental. O servidor de banco 

de dados receberá recursos para backup off-site e restauração dos dados registrados. 

O banco de dados do processo recebe automaticamente dados relevantes das balanças de 

pesagem da planta, incluindo o peso acumulado do resíduo entregue, bem como todos os outros 

dados relevantes do processo. 

7.3.8.3.2. Geração de relatório 

O SMC inclui um gerador de relatórios geralmente aplicável, baseado em SQL, que pode ser 

usado a qualquer momento para a geração dos relatórios mencionados neste projeto, com base 
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nos dados do banco de dados do processo.  O gerador de relatórios permite automaticamente a 

geração em lote de relatórios e gráficos de tendências para qualquer período de tempo. 

O gerador de relatórios permite a geração manual dos mesmos relatórios e gráficos de 

tendências, como no modo de lote, para qualquer período de tempo especificado pelo operador, 

não sendo limitado em relação ao número de vezes que qualquer gráfico de relatório/tendência 

específico possa ser gerado usando um determinado período de tempo. Um relatório/gráfico de 

tendências deve, a qualquer momento, refletir o conteúdo da parte relevante do banco de dados 

do processo. 

O gerador de relatórios conterá vários relatórios diferentes que podem estar disponíveis sob 

demanda, incluindo entre outras coisas, valores de emissões atmosféricas de acordo com todas as 

legislações relevantes. 

7.3.8.3.3. Instrumentação de campo 

Normalmente, os dispositivos de campo, como pressão, pressão diferencial, nível, temperatura 

(transmissor de cabeça) são compatíveis com protocolo HART. Os sinais para os instrumentos 

serão de 4-20 mA CC, 2 fios. 

7.3.8.3.4. Medições de temperatura 

Em medições remotas, os sensores de temperatura de resistência Pt-100 e os termopares serão 

utilizados da seguinte forma: 

▪ Sensores de temperatura de resistência para temperaturas abaixo de 300ºC 

▪ Termopares, termopares NiCr-Ni na faixa de 300ºC a 1000ºC 

Os poços do termômetro serão usados em conformidade com normas internacionais 

relacionadas (DIN 43763), formulário D4. Para tamanhos de tubos acima de DN300, 

opcionalmente, será usado o tipo D5. Nas medições para controle de malha fechada, sensores 

rápidos serão usados, com o tipo de poço D4S ou D5S e um diâmetro de sensor de 3 mm. 

Os sensores de medição terão um tipo de precisão de 1/2 DIN para termopares e sensores de 

resistência DIN A Pt-100. Os transmissores de temperatura serão do tipo transmissor de cabeça 

com protocolo HART. 

7.3.8.3.5. Indicadores 

Os símbolos do instrumento e a identificação do número do tag mostrados nos diagramas P & 

I estarão de acordo com o padrão de normas internacionais usualmente adotados (DIN e KKS). 

Todos os instrumentos e displays serão dimensionados em unidades métricas. 
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7.3.8.3.6. Medição de oxigênio 

No âmbito do fornecimento de instrumentos de medição, apenas a medição do teor de 

oxigênio do gás de combustão bruto é necessária como sinal de entrada para o controle da 

combustão. Outros sinais, para informação e otimização, podem ser recebidos de analisadores de 

gases limpos depois do tratamento de gases. 

7.3.8.3.7. Instrumentos de medição 

Os instrumentos de medição serão instalados na posição específica. O equipamento será 

especificado e completado durante o projeto detalhado da planta. 

7.3.8.3.8. Sistemas Black-Box 

Três dispositivos da planta serão implantados com sistemas de caixa preta (PLC): 

▪ Queimadores auxiliares, incluindo o controle do queimador, falha troca de sinal para 

proteção de caldeira e sinais de status para o PLC. 

▪ Sistema de limpeza de chuveiro, compreendendo controle do sistema de limpeza, 

troca de sinal para PLC e sinais de status para o PLC. 

▪ Medição da temperatura de combustão acústica, compreendendo medição do perfil de 

temperatura de combustão, troca de sinal para o sistema de controle de combustão e 

comunicação de status com sistema de controle de combustão. 

Esses sistemas serão conectados ao sistema principal por barramento ou hardware e podem 

ser operados e monitorados. 

7.3.9. Insumos e combustíveis 

Na fase de operação da URE Mauá serão consumidos os seguintes insumos e combustíveis: 

▪ Ácido Sulfúrico: Utilizado no tratamento do ar de exaustão da planta de tratamento 

mecânico biológico (TMB); 

▪ Sulfato de Amônio: Utilizado no tratamento do ar de exaustão da planta de 

tratamento mecânico biológico (TMB); 

▪ Água: Abastecimento de água potável e em diversas etapas do processo será realizado 

pelo serviço municipal – SAMA; 

▪ Gás natural: Será utilizado em como combustível auxiliar para os superaquecedores 

externos e em geradores de emergência, a ser fornecido diretamente por tubulação em 

momentos de falta de biogás; 
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▪ Hidróxido de Sódio (NaOH): Será utilizado na preparação da água para a 

alimentação da caldeira;  

▪ Cal Hidratada: A cal hidratada a ser utilizada deverá ser de elevada pureza no sistema 

de combustão de gás de tratamento a ser injetado juntamente com a água; 

▪ Carvão Ativado em Pó (PAC): Deve ser utilizado carvão com um teor de carbono 

igual ou superior a 95%, a ser adicionado como reagente de carbono usado na forma 

pulverizada para a redução de poluentes no tratamento dos gases de combustão;  

▪ Ureia: Será utilizada no sistema DeNOx, como Reagente Seletivo Não Catalítico 

(RSNC). 

É importante ressaltar que para a preparação da água (desmineralização) de alimentação da 

caldeira será utilizado o processo de osmose reversa, evitando assim a utilização de outras 

substâncias químicas no tratamento da água. Para a avaliação quanto à periculosidade do 

empreendimento, no contexto dos critérios estabelecidos na Parte I - Classificação de 

Empreendimentos quanto à Periculosidade, da Norma P4.261 - Risco de Acidente de Origem 

Tecnológica: Método para Decisão e Termos de Referência, da CETESB (2011) foi elaborado 

um Estudo de Classificação do Empreendimento quanto à Periculosidade, apresentado no Anexo 

7.3.9-1 do presente EIA. 

 

Figura 7.3.9-1: Balanço médio por linha dos insumos no processo de limpeza dos gases. 

BALANCO	MEDIO	POR	LINHA		

FLUXO	 1	 2	 3	

TEMP.	 *C	 160	 140	 140	

VOL	 Nm3/h	 272000	 276000	 285000	

O2	 Vol	%	
seco	

7.7	 7.8	 8.1	

H2O	 Vol	%	
seco	

22.1	 23.6	 22.63	

N2	 Vol	%	
seco	

79.7	 79.9	 79.9	

CO2	 Vol%	
seco	

11.6	 11.6	 11.3	

particulad
o	

mg/Nm3	 1600	 ----	 <10	

SO2	 mg/Nm3	
	

491.5	 ----	 <50	

HCL	 mg/Nm3	
	

804	 ----	 <10	

HF	 mg/Nm3	
	

94.7	 ----	 <1	

Hg	 mg/Nm3	 0.4	 <0.03	

Consumiveis		 E	residuos	

ponto	 unidade	 quantidade	

A	 Carvao	ativado	 Kg/h	 22	

B	 Cal	hidrat	 Kg/h	 516	

C	 agua	 Kg/h	 2500	

D	 Cinza	volante	 Kg/h	 1100	

E	 Cinzas	caldeira	 Kg/h	 638	

F	 Residuos	totais	 Kg/h	 1700	
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7.3.10. Aspectos Ambientais 

7.3.10.1. Efluentes Líquidos 

Durante a operação da URE Mauá, serão gerados cerca de 5 m³/h de efluentes, basicamente 

gerados nas operações da planta de tratamento mecânico e secagem biológica (TMB), com vazão 

da ordem de 3 m³/h e no tratamento térmico (URE), com vazão da ordem de 2 m³/h, sendo 

então coletados por um sistema de drenagem de efluentes, encaminhados para uma caixa coletora 

e direcionados para um coletor tronco, e por bombeamento direcionado para tratamento na ETE 

existente dentro da área do aterro. 

Os efluentes domésticos também serão encaminhados para a estação de tratamento existente 

no Aterro Lara. 

 

 

Figura 7.3.10.1-1: Estação de tratamento de efluentes do Lara. Fonte: DDMA, 2014. 

 

7.3.10.2. Resíduos do Processo 

Os resíduos sólidos do processo de tratamento térmico podem ser divididos em categorias, 

conforme descrito a seguir:  

▪ Cinzas de fundo de incineração (parte inferior da grelha), constituídas pelos 

componentes inertes (cinzas) dos resíduos, tais como metais ferrosos e não ferrosos, 

vidro, cerâmicas, etc.; 

▪ Resíduos provenientes da planta de TMB; 
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▪ Cinzas volantes da caldeira, que também consistem em componentes inertes dos 

resíduos; 

▪ Resíduos do tratamento de gases de combustão. Esses resíduos são principalmente 

produtos da reação química entre o aditivo usado de cal hidratada e os componentes 

ácidos do gás de combustão e uma certa quantidade de cal hidratada que foi 

superdosada para garantir a separação adequada. Uma parte menor é o carvão ativado 

em pó (PAC) que será usado para capturar metais pesados e dioxinas/furanos. 

O resíduo proveniente da grelha (escória) será descarregado do forno através de um 

transportador de chapa de aço cheio de água. O transportador conduzirá a escória para o fosso. 

O guindaste de cinzas de fundo limpará a área do fosso e carregará o resíduo em caminhões para 

remoção do local. 

As cinzas da 2ª e 3ª passagem da caldeira serão descarregadas da caldeira por meio de um 

transportador helicoidal. Depois de passar por um britador ou por uma válvula rotativa 

especialmente projetada, que é instalada na calha de transporte para evitar o entupimento, a cinza 

da caldeira será alimentada na calha.  

As cinzas da passagem da caldeira horizontal e do economizador externo serão descarregadas 

das tremonhas coletoras posicionadas abaixo da caldeira por gravidade; uma válvula rotativa 

separará as tremonhas dos eixos de transporte e fornecerá estanqueidade ao ar. As cinzas da 

caldeira das diferentes tremonhas da passagem da caldeira horizontal e da tremonha coletora 

abaixo do economizador externo serão coletadas em transportadores e transportadas para o 

sistema de transporte pneumático. A cinza da caldeira será então transportada pneumaticamente 

para os silos de armazenamento para resíduos do tratamento de gases de combustão. 

O manuseio e transferência de resíduos do tratamento dos gases para os silos de 

armazenamento ocorre de maneira semelhante à cinza da caldeira, conforme descrito acima. Os 

silos de armazenamento são equipados com um kit de mangueira de enchimento, incluindo cone, 

vibrador e indicador de nível para uma descarga dos silos em um caminhão para remoção do 

local. 

A produção total anual de resíduos esperados será em torno de 185.000 toneladas de resíduos 

sólidos. Este número é estimativo baseado em comparações com plantas similares na Europa. 

A grande maioria desses resíduos é classificada, de acordo com a legislação brasileira, como 

não-perigoso, Classe IIA e B, sendo que apenas 43.000 toneladas desses resíduos serão 

classificados como perigosos (Classe I). 

Os resíduos provenientes das cinzas de fundo e volantes da caldeira, classificados perante a 

norma NBR 10.004/04 como Classe II (não perigosos) poderão ser encaminhados para 

disposição final diretamente no Aterro Sanitário Lara, sendo que apenas os resíduos provenientes 

do tratamento de gases de combustão, estes considerados Classe I (perigosos), deverão ser 

encaminhados para disposição final em aterro licenciado para tal finalidade. Na Tabela 7.3.10.2-1 
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estão listadas as estimativas de geração de resíduos sólidos para os resíduos perigosos e não-

perigosos. 

 

Tabela 7.3.10.2-1: Estimativa de geração de resíduos sólidos Classe I (Resíduos Perigosos) e Classe II (Não 
Perigosos). 

Resíduo Sólidos - Classe I Quantidade prevista (t/ano) 

Resíduos provenientes do tratamento de gases 30.000 

Cinzas do fundo das caldeiras (superaquecededores) 13.000 

Classes II  Quantidade prevista (t/ano) 

Escórias provenientes do forno/grelhas 139.000 

Proveniente da planta de TMB tratamento mecânico biológico 3.000 

 

As cinzas da caldeira e os resíduos do processo de tratamento dos gases de combustão serão 

armazenados em conjunto em silos, construídos em chapa de aço e com capacidade total de 

armazenamento suficiente para 8 dias de operação. Os silos serão localizados ao final do fluxo do 

tratamento de gases. 

7.3.10.3. Ruído 

O nível máximo de pressão sonora dentro de qualquer área da planta da URE Mauá medida 

com todo o equipamento normal operacional, que é medido a um metro de distância de qualquer 

item da planta que pode ser uma fonte de ruído, será limitado a <85 dB(A), com exceção da sala 

de turbinas, a sala de emergência do gerador a gás natural e a operação de equipamentos 

intermediários, como válvulas de alívio de pressão ou rappers mecânicos. 

Caso necessário, serão implantadas medidas de redução do ruído por meio da instalação de 

silenciadores em dutos e tubos, enclausuramentos para máquinas, entre outros. 

7.3.10.4. Material particulado 

O material particulado decorrente da queda de resíduos e de manuseio de resíduos no bunker 

serão mantidas dentro do edifício fechado devido à exaustão promovida pela sucção pelos 

ventiladores primários do ar de combustão que estarão extraindo ar do Bunker. A emissão de 

poeiras durante o carregamento e descarga de silos de aditivos e resíduos (na planta de 

tratamento de gases) será evitada pelo uso de dispositivos adequados de carga e descarga de 

caminhões ou silos. 

7.3.10.5. Odor 

Quanto ao odor resultante do armazenamento de resíduos no bunker, a entrada de ar 

mencionada inibirá a expressão do odor. Se necessário, uma unidade de filtro pode ser 

implantada acima do telhado de depósito de resíduos. 
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7.4. CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Conforme pode ser visualizado no Anexo 7.2.2-1, onde está apresentado o layout do projeto 

sobre as matrículas existentes na área, é possível verificar que todo o empreendimento está 

inserido em áreas pertencente à LARA Central de Tratamento de Resíduos Ltda, matrículas nos 

34.836, 17.561, 27.384, 29.785, 33.574 e 349 (Anexo 2-1). Portanto, o empreendimento não 

afetará áreas de terceiros. A Figura 7.4-1 apresenta a sobreposição da ADA da URE Mauá às 

matrículas mencionadas.  

 

Figura 7.4-1: Localização da ADA sobre as matrículas. 

 

A fase de implantação da URE Mauá compreenderá todas as atividades de demolição das 

estruturas existentes, terraplenagem, construção civil e montagem das instalações conforme 

descrição nos subitens a seguir. 
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7.4.1. Demolição e desmobilização das estruturas existentes 

A URE Mauá e todas as suas estruturas associadas, conforme mencionado anteriormente, 

serão implantadas dentro de área já licenciada para o recebimento e disposição final 

ambientalmente adequada de RSU, atual área de operação do Aterro Sanitário Lara. O local é 

atualmente utilizado como área de apoio à operação, conforme apresentado na Figura 7.4.1-1, 

que sobrepõe a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento às estruturas existentes no 

local.  

Para viabilizar as atividades de implantação da planta industrial todas as estruturas indicadas 

serão demolidas, e seus equipamentos desmobilizados para uso futuro quando da implantação em 

novo local, quando necessário.  

 

Figura 7.4.1-1: Estruturas que serão demolidas da área pleiteada a implantação da URE Mauá.  
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Conforme apresentado na Figura 7.4.1-1 o local dispõe de galpões ativos e inativos de usos 

diversos, compreendendo atividades de apoio à operação do aterro sanitário, e também galpões 

que desenvolvem outras atividades de interesse do empreendedor. A Tabela 7.4.1-1 a seguir 

apresenta a descrição das atividades presentes na ADA, bem como o status das atividades ali 

decorrentes, se estão ativas ou inativas, indicando a intenção futura do empreendedor para cada 

atividade.  

 

Tabela 7.4.1-1: Descrição das atividades existentes na ADA e uso pretendido (futuro). 

Ponto Descrição do Uso Status Uso Pretendido 

1 
Lirium: Reciclagem de óleo vegetal  
Micropet: Beneficiamento de plástico 

Ativo 

Estas atividades serão implantadas 
em novo local pelo empreendedor 

2 
Manutenção de veículos e caminhões 
Almoxarifado para estoque de materiais diversos Atividades a serem realizadas dentro 

da Planta da URE Mauá 

3 

Lavador de veículos (carros, caminhões, etc.) 

Posto de abastecimento de veículos 

Inativo 
Estruturas serão demolidas e 
equipamentos desmobilizados para 
uso futuro 4 Galpão Sybertronic 

5 
Autoclave: Tratamento térmico de Resíduos de 
Serviço de Saúde (RSS). 

Ativo 

Estruturas serão demolidas e 
equipamentos desmobilizados para 
implantação da autoclave em novo 
local a ser licenciado dentro da área 
do aterro sanitário.  

6 
Manutenção de Máquinas Pesadas (escavadeira, 
trator, etc.) 

Serão implantadas novas áreas 
dentro da planta da URE. 

7 Administrativo / Portaria 

8 Balanças e Armazém de EPIs. 

9 Enfermaria 

10 Cerwin: Usinagem 

Inativo 
Estruturas serão demolidas e 
equipamentos desmobilizados para 
uso futuro 

11 CRB: Trituração de pneu 

12 Galpão Vazio: Usinagem 

13 Separador de Água e Óleo 

Ativo 

Serão implantadas novas áreas 
dentro da planta da URE. 

14 Posto de abastecimento de veículos de caminhões. 
Estruturas demolidas e 
equipamentos desmobilizados para 
uso futuro 
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Conforme observado na Tabela 7.4.1-1 diversas atividades desenvolvidas atualmente, de apoio 

à operação do aterro sanitário, tais como áreas de manutenção, lavagem de veículos e 

equipamentos, balanças, entre outras estruturas, serão absorvidas pela planta da URE Mauá, que 

dispõe de locais adequados para a realização de tais atividades. Salienta-se ainda, que a Autoclave 

existente deverá ser licenciada e implantada em novo local, com provável localização dentro do 

terreno de propriedade da Lara, porém fora da ADA da URE Mauá.  

As estruturas de galpões inativos serão demolidas e seus equipamentos desmobilizados para 

uso futuro, não sendo previstas a implantação destas em novos locais.  

Prevê-se que todo o material proveniente da demolição dos galpões presentes na ADA da 

URE Mauá será encaminhado para local indicado na Figura 7.4.1-2, onde os Resíduos da 

Construção Civil (RCC) provenientes da demolição de paredes e pisos (tijolos, blocos, concreto 

em geral, solos, rochas, forros, argamassa, gesso, pavimento, etc.) serão utilizados como material 

de cobertura de acessos do aterro sanitário. O local indicado para o armazenamento temporário 

dos RCC (Figura 7.4.1-2) é atualmente utilizado como área de apoio à operação do aterro 

sanitário, onde já são estocados os materiais de cobertura dos acessos e materiais de drenagem do 

aterro, tais como brita e canaletas do tipo meia-cana.  
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Figura 7.4.1-2: Local previsto para o armazenamento temporário dos RCC.  

 

O local indicado para o armazenamento temporário deverá dispor de sistema de drenagem de 

águas pluviais no entorno de toda a área, disciplinado as águas incidentes para adequado 

dispositivo de contenção de sólidos, evitando o carreamento de sedimentos pelas águas da chuva. 

Além disso, o local deverá armazenar apenas os RCC que forem passíveis de aplicação no aterro 

sanitário durante a sua operação, de modo que as estruturas que não forem demolidas, tais como 

equipamentos e maquinários diversos, ou ainda, estruturas metálicas dos galpões, deverão ser 

encaminhadas para adequado armazenamento ou comercialização, conforme a intenção do 

empreendedor.  

Visando balizar as atividades de gestão dos resíduos sólidos provenientes das atividades de 

demolição das estruturas existentes deverão ser adotadas práticas específicas a esta tipologia de 
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resíduo, conforme previsto no Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, integrante 

do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) apresentado no Capítulo 11.  

7.4.2. Canteiro de Obras 

O canteiro de obras é sempre dimensionado visando a logística funcional de suas atividades, a 

minimização de custos e riscos de acidentes. A localização do canteiro em relação às frentes de 

obras também tem sua grande relevância na escolha do local de sua implantação. É sempre 

importante que os canteiros de obras sigam às prescrições contidas na norma regulamentadora 

NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, que visa: 

▪ Melhor aproveitamento do espaço disponível; 

▪ Adequar os acessos e circulação do pessoal e veículos; 

▪ Administrar e controlar a entrada, manuseio e saída de materiais, pessoal e resíduos; 

▪ Minimizar as distâncias de transporte; 

▪ Facilitar a vigilância e segurança do canteiro. 

Ainda segundo a NR-18, o canteiro de obras deverá ser sinalizado com o objetivo de: 

▪ Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 

▪ Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 

▪ Manter a comunicação por meio de avisos, cartazes ou similares; 

▪ Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das 

máquinas e equipamentos; 

▪ Advertir quanto ao risco de queda; 

▪ Alertar quanto à obrigatoriedade do uso do EPI, específico para a atividade executada, 

com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; 

▪ Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por 

grua, guincho e guindaste; 

▪ Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 

▪ Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé direito for inferior a 

1,80 m; 

▪ Identificar substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. 
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Para as obras da URE Mauá, o canteiro poderá ser alocado dentro da ADA do 

empreendimento, ou ainda, dentro da propriedade da Lara em local de apoio ao aterro sanitário, 

de forma que o canteiro não atrapalhe na operação do aterro. O detalhamento da localização do 

canteiro de obras será apresentado quando do pedido de licença de instalação. Além disso, é 

prevista a instalação de áreas de vivência volantes ou temporárias, com: 

▪ Banheiro químico, exigência da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção) do Ministério do Trabalho e Emprego, para cada grupo de 

20 funcionários em áreas onde não tenha banheiro; 

▪ Abrigo (tendas), exigência da NR-21 (Trabalho a céu aberto) por meio de 

procedimentos internos. 

7.4.3. Terraplenagem 

Conforme já discutido ao longo do presente capítulo, a área indicada para a implantação da 

URE Mauá é atualmente utilizada por estruturas de apoio à operação do aterro sanitário, estando 

tais estruturas em área já devidamente terraplenada. Desta forma, a movimentação de solo 

necessária à implantação da URE Mauá deverá ser pouco expressiva, uma vez que a área já 

apresenta características próximas às adequadas para o empreendimento.  

Prevê-se que o material escavado será integralmente incorporado na área de intervenção na 

forma de aterro de regularização sendo que o detalhamento do balanço de corte e aterro de solos 

da terraplenagem será apresentado no pedido de licença de instalação. Caso houver necessidade, 

o material excedente poderá ser utilizado nas atividades de cobertura dos resíduos durante a 

operação do Aterro Sanitário Lara, ou ainda, em caso de déficit o material necessário deverá ser 

obtido de áreas devidamente licenciadas para esta finalidade.  

Os serviços de terraplenagem do terreno da URE compreenderão as seguintes atividades: 

▪ Demolição e desmobilização das estruturas existentes;  

▪ Implantação do canteiro de obras;  

▪ Escavações (corte) e aterros do terreno.  

7.4.4. Obras Civis e Montagem dos Equipamentos 

As obras civis compreenderão inicialmente o estaqueamento do terreno para construção de 

bases de concreto armado, sobre as quais serão instalados os equipamentos da URE e da planta 

de tratamento mecânico biológico. Estas construções terão como suporte técnico os resultados 

das sondagens geotécnicas realizadas na área. 

As fundações serão projetadas e construídas de acordo com as normas ABNT, em fundações 

indiretas empregadas através de estacas. A maioria dos edifícios terá estruturas em concreto 
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armado, com coberturas metálicas e o sistema hidro-sanitário a ser interligado com o sistema de 

abastecimento da SAMA. 

A montagem de todos os equipamentos será executada por empresa especializada, sendo que 

todas as atividades serão supervisionadas pela empresa detentora da tecnologia responsável pelo 

projeto. A montagem eletromecânica compreenderá a instalação todos os equipamentos com 

suas interligações mecânicas (tubulações, válvulas e instrumentos) e ligações elétricas. As 

principais etapas de montagem compreenderão: 

▪ A montagem do sistema para a planta de preparação mecânica e secagem biológica; 

▪ A montagem do sistema de queima (composto de forno, caldeira e chaminé); 

▪ A montagem do sistema de tratamento de gases (reator e filtro manga); 

▪ A montagem do turbogerador. 

7.4.5. Máquinas e Equipamentos 

As máquinas e equipamentos e a estimativa de suas respectivas quantidades para serem 

utilizados durante a fase de implantação são listados na Tabela 7.4.5-1. 

Os equipamentos e máquinas a serem utilizados deverão ser adquiridos ou subcontratados no 

mercado nacional. 

 

Tabela 7.4.5-1: Máquinas e Equipamentos a Serem Utilizados na Fase de Implantação. 

Equipamentos Quantidade 

Retroescavadeiras 02 

Guindaste de grande porte (>200t) 02 

Guindaste de médio porte (>100t) 03 

Guindaste de pequeno porte (>50t) 03 

Caminhões Betoneiras 
Variável de acordo com o 
fornecimento de concreto 

Escavadeiras 02 

Tratores 04 

Trator Esteira D6 01 

Caminhão basculante 10 

Caminhão Munck 04 

Caminhão Pipa 01 

Comboio de Lubrificação 01 

Utilitários e automóveis 06 

Perfuratrizes para Estacas 08 

Rolo compactador 02 
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Equipamentos Quantidade 

Compressores a Ar 03 

Bombas de Água 04 

Bombas de concreto 05 

Niveladores 02 

Serras para fôrmas 01 

Máquinas de solda 20 

Máquinas operatrizes para oficina 01 

Guinchos e talhas 06 

Máquinas de corte 10 

Maçaricos de corte a gás 08 

 

7.4.6. Transporte de Equipamentos 

As vias de acessos a serem utilizadas para a implantação do empreendimento são as mesmas 

utilizadas atualmente para acesso ao Aterro Lara, apresentadas no item 7.1 deste capítulo. 

O acesso dentro do empreendimento ocorrerá da atual portaria até a área do canteiro de 

obras, onde haverá área para recepção e estacionamento de caminhões, ocorrendo o 

descarregamento dos materiais. 

É importante ressaltar que nas vias de acesso ao empreendimento serão implantas todas as 

sinalizações verticais e horizontais necessárias para a identificação da obra, minimizando riscos de 

acidentes e trânsito.  

O transporte dos materiais e equipamentos a serem utilizados na implantação do 

empreendimento será realizado por carretas simples, visto que seu peso não ultrapassa 40 

toneladas, conforme estabelecido pela Resolução DNIT nº 10, de 21 de setembro de 2004. 

Quanto ao transporte dos equipamentos de grande porte como turbina, gerador, caldeira, 

transformador e ponte rolante, este será realizado em conformidade com o disposto no Código 

de Trânsito Brasileiro, às Instruções para o Transporte de Cargas Indivisíveis e Excedentes em 

Peso e/ou Dimensões e para o Trânsito de Veículos Especiais também deverão seguir as 

instruções da resolução acima referida. 

7.4.7. Mão de obra necessária 

Para a fase de obras, estima-se a geração de 500 empregos diretos, no pico das obras, 

envolvendo atividades de construção civil, montagem eletromecânica de equipamentos e serviços 

especializados. A Tabela 7.4.7-1 apresenta a distribuição da mão de obra por escolaridade e 

qualificação necessários para a implantação do empreendimento e a Figura 7.4.7-1 ilustra o 

histograma de mão de obra para toda a fase de implantação, cujas atividades estimadas deverão 
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ser executadas ao longo de 30 meses. As atividades de implantação da URE deverão ser 

realizadas de segunda-feira a sábado das 8 h às 16 h. 

 

Tabela 7.4.7-1: Distribuição da mão de obra por escolaridade e qualificação para fase de implantação. 

Profissional Formação Quantidade Habilidades específicas 

Engenheiros Segurança e saúde 4 Expertise obras de campo 

Engenheiros Elétricos 5 Expertise sistemas 

Engenheiros Mecânicos 4 Expertise em montagens/solda 

Engenheiros Civis 5 Expertise em fundações e estruturas 

Supervisores Campo 8 Coordenações de obra 

Projetistas Campo 4 Detalhamentos de projeto 

Programadores Sistemas de controle 4 Sistema e supervisores 

Inspetores Campo 2 Diligenciamento 

Técnicos Mecânicos 6 Coordenador de montagem 

Técnicos Elétricos 6 Coordenador de montagem 

Técnicos Instrumentação 6 Coordenador de instalação 

Técnicos Solda 8 Coordenador de solda 

Técnicos Segurança 6 Supervisão de campo 

Técnicos Meio ambiente 4 Supervisão de área 

Técnicos Edificações 4 Supervisão de civil 

Montadores Mecânicos 200 Montagem de campo 

Montadores Elétricos 100 Montagem de campo 

Soldadores Solda 50 Solda de campo 
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Figura 7.4.7-1: Histograma da mão de obra da implantação da URE Mauá.  

 

A Tabela 7.4.7-2 a seguir apresenta a mão de obra prevista para a operação do 

empreendimento, com a escolaridade e turnos previstos para o atendimento da demanda.  

Tabela 7.4.7-2: Mão de obra da operação da URE Mauá. 

Mão de Obra para Operação 

Total de funcionários 62 

Operacional 52 

Administrativo 10 

  

Nº de Turnos 3+1 

  

Funcionários Diretos 37 

Funcionários Indiretos (Limpeza, copa e segurança) 15 

  

Escolaridade 

Nível Superior 6 

Nível Técnico 28 

Nível Médio 28 
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7.4.8. Infraestrutura 

7.4.8.1. Abastecimento de Água 

Durante a fase se implantação da URE Mauá é considerada a presença de aproximadamente 

500 funcionários por dia (no pico das obras) para os quais se estima um consumo de 

83 litros/pessoa/dia. Portanto, é previsto um consumo médio de água de 42 m³/dia, 

correspondente ao consumo médio horário da ordem de 1 m³/h e picos de 3 m³/h. 

Além da água para consumo e uso dos funcionários haverá utilização para outros fins no 

canteiro de obras, como refeitório, lavagem de máquinas e equipamentos e para as demandas de 

obra como aspersão para abatimento de poeiras. 

O total da demanda dos diversos consumos de água no canteiro de obras pode ser avaliado 

como consumo médio de água 50 m³/dia. 

O volume total de água a ser consumida na fase de implantação ocorrerá através da estrutura 

já implantada para o Aterro Lara por rede direta da SAMA ou será fornecido por caminhão pipa. 

7.4.8.2. Energia Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica para o empreendimento ocorrerá através das instalações 

existentes de fornecimento para o Aterro Lara. Caso necessário, serão utilizados geradores para 

suprir demandas pontuais na obra. 

7.4.8.3. Efluentes Líquidos 

Para a implantação da URE Mauá, os efluentes líquidos previstos a serem gerados no canteiro 

de obras, com exceção dos banheiros químicos, serão provenientes dos sanitários, refeitório, 

escritórios e das atividades de manutenção e lavagem de máquinas e equipamentos. Os banheiros 

químicos serão fornecidos por empresa especializada, que será responsável pela coleta e 

destinação dos efluentes desses banheiros.  

Com base na estimativa de 500 funcionários/dia e a geração média de efluentes de 

70 litros/pessoa/dia, a geração média total de efluentes domésticos deverá ser aproximadamente 

35 m³/dia. 

Todo efluente gerado nas obras, com exceção dos banheiros químicos, será encaminhado para 

a estação de tratamento existente no aterro Lara e ou interligado ao sistema da SAMA 

Quanto aos efluentes das atividades do canteiro de obras a serem gerados na oficina de 

manutenção, lavagem de máquinas e equipamentos e limpeza de peças, serão coletados e tratados 

por separadores de água e óleo, convenientemente localizados a fim de evitar a contaminação do 

solo e corpos hídricos. Os efluentes isentos de óleos serão conduzidos ao sistema local de 

tratamento de efluente e ou destinado adequadamente para seu tratamento. 

O óleo coletado será armazenado em tambores, em local específico no canteiro de obras e, 

posteriormente, destinados às empresas especializadas e licenciadas na recuperação destes 

produtos. 
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7.4.8.4. Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos a serem gerados na fase de implantação corresponderão aos resíduos 

domésticos gerados nos refeitórios, sanitários e escritórios, resíduos associados às atividades 

relativas às obras civis e as montagens eletromecânicas e resíduos gerados no ambulatório. Todo 

o resíduo da obra, Classe II (não perigosos), que seja possível reciclar ou reaproveitar, será 

destinado para o Aterro Lara, sendo que no caso da geração de resíduos Classe I (perigosos) estes 

serão encaminhados para aterros licenciados para o recebimento e disposição desta tipologia de 

resíduo. Os resíduos sólidos previstos na fase de implantação do empreendimento são 

apresentados a seguir, conforme norma ABNT NBR 10.004/04. 

A estimativa da geração de resíduos durante as obras, bem como as respectivas quantidades e 

dos locais de disposição final são apresentados na Tabela 7.4.8.4.-1 a seguir.  

 

Tabela 7.4.8.4.4-1: Estimativa preliminar dos resíduos sólidos a serem gerados na fase de implantação. 

Tipo de Resíduos Disposição Final Unidade 
Volume 

Estimado Total 

Madeira em geral: restos de 
embalagens e pallets avariados. 

Reutilização na própria obra, quando for 
possível. Excedente será encaminhado 
para reciclagem por empresas 
especializadas. 

m³ 100 

Restos de alvenaria 
Estoque em área de armazenamento 
temporário para posterior reutilização do 
material nos acessos do aterro sanitário. 

m³ 400 

Sucata metálica 

Reutilização na própria obra, quando for 
possível. Excedente será encaminhado 
para reciclagem por empresas 
especializadas. 

t 200 

Solo – Cortes 
Em caso de superávit de solo o mesmo 
será utilizado durante a operação do 
aterro sanitário.  

- N.A 

Graxas / óleos / fluidos usados Re-refino ou coprocessamento m³ 1,5 

Estopa contaminada com óleos, 
solventes e graxas 

Aterro autorizado ou incineração t 0,5 

Resíduos de vernizes, solventes e 
tintas. 

Co-processamento m³ 0,2 

Resíduos de tintas à base de água Aterro autorizado m³ 1 

Restos de alimentos Aterro Sanitário Lara t 50 

Papel/Papelão Reciclagem t 1 

Plásticos Reciclagem t 0,5 

Resíduos de varrição Aterro Sanitário Lara t 5 

Resíduos de serviços de saúde (RSS) Incineração Autorizada t 1 
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7.4.8.4.1. Resíduos Inertes de Obra 

Compreenderão os resíduos gerados pela atividade de demolição das estruturas existentes, 

conforme descrito no item 7.4.1, bem como aqueles gerados durante as obras civis e montagens 

dos equipamentos, sendo esses resíduos constituídos principalmente de concreto, tijolos e 

assemelhados, metais (ferro, aço, fiação), madeira, revestimentos, embalagens, etc. 

Durante as obras, estes resíduos inertes serão temporariamente estocados em uma área 

específica no canteiro de obras do empreendimento, visando o reaproveitamento na própria obra, 

ou conforme descrito no item 7.4.1 os resíduos passíveis de serem utilizados como material de 

suporte operacional do aterro sanitário para a composição dos acessos do maciço de resíduos, 

serão estocados em local específico (Figura 7.4.1-2) para posterior utilização.  

Os resíduos que não forem reutilizados na obra, e também não forem passíveis de serem 

utilizados na operação do aterro sanitário, tais como, embalagens dos equipamentos e dos 

materiais que serão utilizados nesta fase, deverão ser estocados no canteiro de obras em local 

adequado, sendo encaminhados para reciclagem por empresas especializadas a serem contratadas.  

7.4.8.4.2. Resíduos Domésticos 

Os resíduos domésticos são aqueles provenientes de estruturas de apoio como escritórios, 

refeitórios, almoxarifado etc. (restos de alimentos, papel de limpeza e similares) e dos sanitários 

(papéis higiênicos e similares) e de serviços de varrição. 

Estes resíduos serão gerados de forma contínua ao longo da implantação nos refeitórios, 

sanitários, vivência e escritórios. Considerando um contingente mínimo de 20 pessoas e no pico 

um máximo de 500 pessoas, é estimada uma geração média de 0,45 kg de resíduo/pessoa/dia, o 

que resultaria no mínimo 9 kg/dia e no máximo 225 kg/dia de resíduos domésticos, que serão 

dispostos no próprio Aterro Sanitário Lara.  

7.4.8.4.3. Resíduos Perigosos 

Durante as obras, os resíduos perigosos serão aqueles provenientes de resíduos oleosos e 

produtos provenientes do abastecimento, manutenção e operação de veículos e equipamentos, 

bem como panos, estopas, papéis, óleos e lubrificantes, materiais impregnados com óleo e graxa, 

embalagens de materiais perigosos e materiais impregnados com tintas e outros materiais 

contaminados por esses produtos, ou ainda, inertes contaminados com substâncias perigosas. 

Nos locais, como oficina, almoxarifado, transformadores a óleo etc., está prevista a 

impermeabilização do piso e a instalação de caixas separadoras de água e óleo para propiciar a 

coleta e controle eficiente dos resíduos perigosos gerados nestes locais. 

Estes resíduos serão colocados em contêineres identificados e armazenados temporariamente 

na área especialmente destinada a estes resíduos, de acordo com as normas específicas sobre 

resíduos sólidos perigosos. A disposição ou tratamento final será realizado por empresas 

credenciadas e em acordo com a determinação da CETESB. 
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Os resíduos oleosos serão encaminhados para aterros industriais devidamente licenciados, que 

possam receber este tipo de resíduo. Observa-se que estes resíduos, embora em pequenas 

quantidades, poderão ser reaproveitados, como no caso do envio de óleo para recuperadoras. 

7.4.8.4.4. Resíduos Gerados no Ambulatório 

Os resíduos do serviço de saúde (ambulatório) serão coletados separadamente e embalados de 

acordo com as normas aplicáveis, em especial as resoluções CONAMA 358/05 e 006/91 e as 

normas NBR 12.809 e 12.810. Estes resíduos serão transportados e incinerados por empresa 

licenciada para tal fim. 

7.4.9. Cronograma de implantação 

O prazo total previsto para a implantação da UR Mauá é de 30 meses, conforme cronograma 

apresentado a seguir. 

 

 

7.5. INVESTIMENTO 

O custo do investimento previsto para a URE Mauá é de R$ 800 milhões.  

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Implantação do canteiro de obras

Demolição e desmobilização de estruturas

Terraplenagem

Obras civis de montagem dos equipamentos

Atividade

Página: 249



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

210 
 

CAPÍTULO 8 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Conforme o artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86, o EIA deve conter a definição dos 

limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área 

de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 

localiza. 

As áreas de influência de um empreendimento correspondem aos espaços físico, biótico e de 

relações sociais, políticas e econômicas passíveis de sofrer os potenciais efeitos de suas atividades 

nas três fases consideradas: planejamento, implantação e operação. 

A definição prévia das Áreas de Influência deve servir como base para a elaboração do 

diagnóstico ambiental, e, ao final da avaliação de impactos, estas áreas podem ser corroboradas 

ou revisadas. Tal prática permite maior coerência na identificação das áreas que de fato poderão 

sofrer impactos ambientais, de acordo com a especificidade de cada componente ambiental 

analisado. 

Desta forma, apresenta-se uma delimitação das áreas de estudo com base nos componentes 

ambientais passíveis de sofrerem impactos nas etapas de planejamento, implantação e operação 

do empreendimento; avaliação da abrangência territorial dos impactos previstos; e, estimativas de 

intensidade de ocorrência dos mesmos.  

Para definição e delimitação das áreas de influência foram consideradas, de um lado, as 

características e a abrangência do empreendimento, bem como as tipologias de intervenções que 

serão realizadas, e de outro, a diversidade e especificidade dos ambientes afetados, definindo-se 

assim as áreas sujeitas aos efeitos indiretos, diretos e imediatos das obras e da ocupação futura. 
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Além dos pressupostos acima descritos, para a definição das Áreas de Influência foram 

consideradas as indicações apresentadas no Termo de Referência emitido pela CETESB, 

conforme Parecer Técnico nº 078/15/IPSR referente ao Processo nº 01/00089/15. 

Assim, para a elaboração do Diagnóstico Ambiental e das análises de impacto ambiental foram 

consideradas três escalas de abrangência: Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência 

Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), cujas áreas foram delimitadas de acordo com 

as disciplinas analisadas. 

8.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Corresponde à área a ser ocupada pelo empreendimento propriamente dito, ou que terá uso 

restrito à sua implantação e operação. Para tal considerou-se como ADA a área destinada à 

implantação da Unidade de Recuperação de Energética (URE) bem como as unidades de apoio e 

infraestrutura necessárias para as etapas de instalação e operação do empreendimento. A ADA 

está localizada no bairro Sertãozinho, município de Mauá, com acesso pela Estrada de 

Guaraciaba, e abrange o terreno atualmente utilizado pelas instalações administrativas e de 

atividades de apoio ao Aterro Sanitário Lara Central de Tratamento de Resíduos, que se encontra 

em operação (Licença de Operação nº 16009205 válida até 17/06/2020). 

A ADA compreende, ainda, as áreas a serem utilizadas para dar apoio ao empreendimento, 

tais como: canteiro de obras e acessos provisórios e permanentes. 

8.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Trata-se da área de abrangência local, afetada pelos efeitos diretos do empreendimento 

durante as fases de implantação e operação (CETESB, 2014). A AID deve ser delimitada em 

consonância com a tipologia do empreendimento que se pretende implantar e com as atividades 

que serão desenvolvidas durante sua implantação, de forma a englobar a área que será 

diretamente impactada nas etapas de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

Sua delimitação é específica para cada um dos meios, conforme apresentado a seguir. 

 

Meio Físico 

A AID definida para o meio físico corresponde ao espaço territorial contíguo à ADA, 

abrangendo as possíveis interferências em corpos d’água e as dinâmicas superficiais prováveis de 

ocorrer durante as obras de instalação do empreendimento e sua futura operação. Definiu-se, 

então, uma poligonal que compreende a microbacia hidrográfica do Córrego da Serraria. 

 

Meio Biótico 

A influência direta do empreendimento sobre a biota restringe-se a seu entorno imediato, 

englobando as áreas que ainda se encontram recobertas por vegetação. Neste contexto, a AID 

para o Meio Biótico foi delimitada considerando-se, ao norte, a faixa de vegetação contínua até o 
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limite com os bairros adjacentes; ao leste, a Interligação ente o Rodoanel Mário Covas e a Av. 

Papa João XXIII (SPA-086/21) por compor barreira física à biota; ao oeste, a Estrada do 

Pedroso e a área urbana adensada; e por fim estendendo-se ao sul até encontrar novamente com 

o Rodoanel Mário Covas (SP-021). 

 

Meio Socioeconômico 

A área de influência direta do meio socioeconômico é delimitada pelo município de Mauá 

onde se localiza o empreendimento. 

8.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Corresponde à área de abrangência regional, afetada pelos efeitos indiretos da implantação e 

operação do empreendimento. A delimitação da AII é específica para cada um dos meios, 

conforme apresentado a seguir. 

 

Meio Físico 

A AII delimitada para o meio físico localiza-se na porção norte da Bacia do Alto Tietê 

(UGRHI 06), na sub-bacia hidrográfica Billings-Tamanduateí. Seus limites correspondem aos 

afluentes do Córrego Taboão até a confluência deste com o Rio Tamanduateí. 

As áreas de influência direta e indireta do Meio Físico são apresentadas no Desenho 

23201601LOCA3. 

 

Meio Biótico 

A AII para o meio biótico compreende as áreas vegetadas que se desenvolvem desde as 

margens da Represa Billings (ao sul) até as proximidades das áreas urbanizadas no entorno do 

empreendimento. 

As áreas de influência direta e indireta do Meio Biótico são apresentadas no Desenho 

23201602LOCA3. 

 

Meio Socioeconômico 

A área de influência indireta do meio socioeconômico compreende os limites administrativos 

dos seguintes municípios: Mauá, no qual o empreendimento será implantado e estará 

integralmente inserido; Ribeirão Pires e Santo André, por sua proximidade à AID e à ADA. 

As áreas de influência, direta e indireta, do Meio Socioeconômico são apresentadas no 

Desenho 23201603LOCA3. 
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CAPÍTULO 9  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

9.1. MEIO FÍSICO 

9.1.1. Climatologia 

Essa seção fornece uma descrição da climatologia regional e dos principais fenômenos 

meteorológicos que podem ser observados na área do empreendimento e região circunvizinha. 

As principais características dos parâmetros meteorológicos locais que podem influenciar o 

projeto, a construção e a operação das instalações também são apresentadas. 

9.1.1.1. Climatologia Regional 

O estado de São Paulo situado na orla litorânea da costa leste do território brasileiro tem cerca 

de 248.222 km2 e apresenta diferentes padrões climáticos. A topografia é acidentada na direção 

Sudoeste-Noroeste devido à presença da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira com elevações 

que podem variar entre 100 m e 800 m, a apenas poucas centenas de metros da costa. As 

elevações superiores a 1000 m podem ser observadas na Serra da Mantiqueira, que se encontra 

localizada a Norte e Nordeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A Figura 9.1.1.1-1 

apresenta as principais características morfológicas do estado de São Paulo em um raio de 100 km 

em torno da área do empreendimento. 
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Figura 9.1.1.1-1: Características morfológicas da região para um raio de 100 km em torno do 
empreendimento. Fonte: topographic-map.com 

 

Segundo MIRANDA et al. (2018), o estado de São Paulo abrange sete tipos climáticos distintos, a 

maioria correspondente a clima úmido. O tipo dominante na maior área é o Cwa, que abrange toda a parte 

central do estado e é caracterizado pelo clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, 

com a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C. A faixa litorânea recebe a classificação Af, 

caracterizada pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca com a precipitação média do mês mais seco 

superior a 60 mm. O município de Mauá, local em que o empreendimento será instalado, tem 

características climáticas do tipo Cwa. 

A disposição da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, quase perpendiculares ao escoamento 

da baixa troposfera, acrescidas das circulações do tipo brisa marítima e brisa terrestre associadas 

às perturbações extratropicais, provocam um aumento considerável da precipitação na base das 

montanhas (chuva de relevo) devido à condensação provocada pela subida do ar úmido 

proveniente do oceano. 

Os extremos meteorológicos nesta área resultam da interação dos efeitos da passagem de 

sistemas sinóticos de grande escala, provenientes das zonas temperadas mais ao sul do Brasil ou 

devido à grande atividade convectiva local. As maiores diferenças entre a estação de inverno 

(junho, julho e agosto) e o verão (dezembro, janeiro e fevereiro) ocorrem nos parâmetros 

temperatura e precipitação, com as temperaturas máximas e as precipitações mais intensas 

ocorrendo durante o verão. 
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No inverno existem frequentes trocas entre as massas de ar mais aquecidas do Oceano 

Atlântico e o ar continental seco e frio. No verão quase toda precipitação é devida a tempestades 

originadas por convecção local, e que ocorrem principalmente no período da tarde. As chuvas 

nos meses de inverno são provocadas principalmente devido à passagem de sistemas frontais já 

enfraquecidos durante a sua passagem pelo continente. 

A. Principais Sistemas de Circulação Atmosférica  

A diversidade climática do estado de São Paulo deve-se basicamente ao relevo, à altitude e ao 

fenômeno da continentalidade, que influenciam não apenas a temperatura do ar, mas também o 

regime e a distribuição dos totais pluviométricos de acordo com a localização. 

As porções do continente, localizadas ao norte do Trópico de Capricórnio, apresentam 

elevado balanço positivo de energia em todos os meses do ano. Com isso inúmeros mecanismos 

de circulação local e de mesoescala podem ser induzidos, ambos na horizontal (advecção) e na 

vertical (convecção). O Oceano Atlântico, localizado ao longo dos limites meridionais e orientais 

do estado de São Paulo, também se apresenta como fator que influencia na definição climática, e 

funciona como regulador térmico, com atenuação das amplitudes térmicas nas porções litorâneas 

e até algumas dezenas de quilômetros para dentro do continente. 

A brisa marítima, resultado do aquecimento ou resfriamento diferenciado entre o continente e 

o oceano e, por consequência, em diferenças de pressão entre essas superfícies, auxilia no 

transporte de umidade no sentido oceano-continente na maior parte do ano. 

Outro mecanismo responsável pelo transporte de umidade para o continente na região 

Sudeste do Brasil é a circulação de grande-escala associada à borda oeste do Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), decorrente do mecanismo de circulação planetária que atua 

sobre a porção tropical do Atlântico Sul (Cerqueira, 2006). No inverno encontra-se próximo ao 

continente, o que causa inversão térmica e inibe a formação de nuvens e a entrada de sistemas 

frontais. No verão localiza-se mais afastado do continente, e sobre o Oceano Atlântico, e assim 

auxilia no transporte de umidade do oceano para o continente nos baixos níveis da troposfera e 

para o ramo oceânico da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

Os Sistemas Frontais são o principal sistema de grande-escala responsável pelas chuvas na 

região Sudeste e possuem trajetórias sazonais diferentes. No verão são mais lentos, com maior 

atividade convectiva, devido à influência de outros sistemas como, por exemplo, a Alta da Bolívia 

e da ZCAS. No inverno, os sistemas frontais são rápidos, com trajetórias mais zonais e não 

conseguem entrar no continente, o que pode causar forte queda na temperatura. A magnitude das 

chuvas na região Sudeste no verão é determinada, em parte, pela intensidade e manutenção da 

ZCAS e pelos sistemas convectivos de mesoescala. 

Sobre o estado de São Paulo, durante o inverno e primavera, verifica-se em média a passagem 

de quatro sistemas frontais por mês, ou seja, aproximadamente um por semana. No verão e 

outono ocorre uma pequena redução em sua frequência, observando-se em torno de três sistemas 
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frontais por mês. Apesar da menor frequência de sistemas frontais atingindo o estado de São 

Paulo durante o verão, nesta estação todos os sistemas conseguem organizar a convecção no 

interior do continente, enquanto que, no inverno, dos quatro sistemas apenas um organiza a 

convecção (Dereczynski,2009).  

Exemplos de casos de Sistemas Frontais, da ZCAS, de Sistemas Convectivos de Mesoescala e 

de Circulação Marítima são ilustrados na Figura 9.1.1.1-2, através da nebulosidade característica 

de tais sistemas nas imagens infravermelho do satélite GOES-8: 

▪ Os Sistemas Frontais são identificados, por suas bandas distintivas de nebulosidade 

tipicamente de grande desenvolvimento vertical ocorrendo ao longo de todo o ano 

(Figura 9.1.1.1-2(a)). 

▪ A ZCAS é visível durante o verão como uma faixa persistente de nebulosidade orientada 

no sentido noroeste-sudeste, estendendo-se do sul da Amazônia até o Atlântico (Figura 

9.1.1.1-2(b)). 

▪ Os Sistemas Convectivos de Mesoescala podem ser identificados nas imagens de satélite 

como agrupamentos de nuvens Cumulonimbus, que adquirem uma certa organização, 

sendo as linhas de instabilidade os tipos mais comuns de tempestades multicelulares. 

Ressalte-se que a forma alongada na qual nuvens cúmulos se desenvolvem e se deslocam, 

pode resultar em chuvas intensas e localizadas, principalmente na época de verão do 

Hemisfério Sul, e estão geralmente associados à sistemas frontais (Figura 9.1.1.1-2(c)). 

▪ Os casos de precipitação provocada por efeito de Circulação Marítima são considerados, 

quando ocorre chuva fraca de origem estratiforme, devido ao transporte de umidade do 

oceano para o litoral, a partir da intensificação da brisa marítima. Em tais ocasiões 

predominam ventos de quadrante Sul, convergência de umidade e fraco movimento 

ascendente sobre a região (Figura 9.1.1.1-2(d)). 
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Figura 9.1.1.1-2: Principais sistemas sinóticos que atuam sobre o continente sul-americano e que afetam a 
circulação atmosférica na região Sudeste do Brasil: (a) Sistema Frontal; (b) Zona de Convergência do 
Atlântico Sul; (c) Sistema Convectivo de Mesoescala e (d) Circulação Marítima. Fonte: DERECZYNSKI (2009). 

B. Principais Padrões Sinóticos  

Como mencionado anteriormente, a região sudeste do Brasil é fortemente afetada por vários 

sistemas sinóticos (frentes frias e linhas de instabilidade), por fatores associados à circulação de 

grande escala, e algumas circulações locais da América do Sul. Os sistemas frontais provenientes 

da região andina e da Patagônia estão entre as perturbações atmosféricas mais importantes para a 

caracterização dos índices pluviométricos e mudanças de temperatura em quase todo o país.  

Na maior parte das vezes, os sistemas frontais originam-se a partir de ondas baroclínicas em 

latitudes médias, com escala espacial da ordem de 3.000 km, acopladas aos ventos de oeste 

daquelas latitudes. Os vórtices ciclônicos de altos níveis são sistemas sinóticos que atuam na 

região sudeste do Brasil, provenientes do Oceano Atlântico, e quando estes sistemas sinóticos 

adentram o continente, ocorrem normalmente precipitações nos setores leste e nordeste dos 
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vórtices. Antes de sua penetração no continente, onde costuma apresentar maior nebulosidade, o 

vórtice é facilmente detectado através de uma imagem de satélite no canal espectral do vapor de 

água. 

A presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera caracteriza a corrente de jato 

subtropical, muitas vezes, responsável pelo desenvolvimento ou intensificação da atividade 

convectiva na região sudeste do Brasil. Nesta região também é observada a ocorrência de 

estruturas em forma de vírgula invertida, sendo que estes sistemas ocorrem frequentemente 

durante as estações de transição (outono e primavera), produzindo chuva intensa e de curta 

duração. 

Outro sistema sinótico bastante comum na região sudeste, principalmente durante o período 

de inverno, é a presença de um centro de alta pressão, conhecido como alta de bloqueio, a qual 

impede a propagação dos sistemas frontais sobre esta região. Neste tipo de situação atmosférica 

podem ocorrer condições desfavoráveis à dispersão de poluentes na atmosfera em regiões sob 

influência da alta pressão. 

As Figuras 9.1.1.1-3 a 9.1.1.1-6 apresentam cartas sinóticas sobre a região Sudeste do país em 

que é apresentada a característica bem definida de padrões sinóticos para as quatro estações 

climáticas no decorrer do ano (IHG-USP,1973). Uma descrição sumária para cada período é 

apresentada a seguir: 

▪ Climatologia de Inverno - A Figura 9.1.1.1-3 apresenta a evolução característica de uma 

onda de frio durante a estação de inverno devido à passagem da Massa Polar Atlântica 

pelos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, dominando o tempo durante alguns dias. 

A passagem da frente fria é acompanhada de chuvas mais intensas no litoral e mais 

moderadas no interior do estado. Assim como as quedas de temperatura, a intensidade 

das chuvas frontais durante o inverno no Brasil meridional varia segundo a latitude. Ao 

atingir o Trópico de Capricórnio, os resfriamentos já são menos pronunciados 

diminuindo consideravelmente a ocorrência de geadas, ao mesmo tempo em que as 

chuvas apresentam índices quantitativos bem menores. 

▪ Climatologia de Primavera - A Figura 9.1.1.1-4 apresenta a evolução e domínio da 

Massa Polar Atlântica durante a estação de primavera, já bastante enfraquecida em relação 

àquelas ocorridas durante o inverno, embora a circulação sobre a região ainda guarde as 

características básicas do mecanismo de circulação anterior. As linhas de instabilidade, 

comumente consequências da superposição do ar continental sobre o ar tropical, 

favorecem condições de instabilidade no interior do estado de São Paulo, sendo que o 

enfraquecimento da frente fria é mais acentuado na passagem pelo estado do Rio de 

Janeiro, ou seja, a massa de ar frio chega bastante modificada entrando em processo de 

frontólise. O enfraquecimento das incursões das massas polares é mais acentuado à 

medida que, no decorrer da estação da primavera, vai intensificando-se o processo de 
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aquecimento da atmosfera, de modo que, as chuvas frontais, em geral moderadas, se 

confundem com aquelas mais intensas e ligadas à penetração da Massa Tropical Atlântica. 

 

Figura 9.1.1.1-3: Padrão característico da circulação sinótica durante o inverno (22 a 31/08/1958). Fonte: 
(IHG-USP,1973). 

 

Figura 9.1.1.1-4: Padrão característico da circulação sinótica durante a primavera (21 a 28/set/1959). 
Fonte: (IHG-USP,1973). 
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▪ Climatologia de Verão - A Figura 9.1.1.1-5 apresenta a evolução característica do tempo 

durante os meses de verão na qual se verifica a predominância da Massa Polar Atlântica. 

Deve-se considerar que as massas polares após o solstício de verão, além do 

enfraquecimento do fluxo de ar polar, atravessam o continente em processo de 

aquecimento bem mais intenso, o que significa que suas propriedades são 

consideravelmente diferentes daquelas observadas durante o inverno e o início da 

primavera, e que esse aquecimento é caracterizado pela definição da Baixa do Chaco. A 

predominância do domínio da Massa Tropical Atlântica durante longos períodos implica, 

na maioria das vezes, em uma intensificação da estabilidade atmosférica. Outro fator 

decorrente é o dinamismo da Frente Polar Atlântica que afeta a Massa Tropical Atlântica 

e responde em grande parte pela gênese das chuvas que ocorrem durante as suas 

interações. 

 

Figura 9.1.1.1-5: Padrão característico da circulação sinótica durante o verão (14 a 20/02/1960). Fonte: 
(IHG-USP,1973). 

 

▪ Climatologia de Outono - A Figura 9.1.1.1-6 apresenta a evolução característica do 

tempo durante os meses de outono, onde nesse período de transição para o inverno, 

verifica-se uma considerável atividade da Massa Polar Atlântica. O fenômeno de destaque 

é o caráter pouco acentuado das perturbações frontais, pois apesar das várias passagens 
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de massas de ar polar que se verificam nessa época, a falta de contraste acentuado entre as 

massas de ar polar e tropical diminui a intensidade dos fenômenos de frontogênese. 

 

Figura 9.1.1.1-6. Padrão característico da circulação sinótica durante o outono (25 a 30/04/1960). Fonte: 
(IHG-USP,1973). 

 

C. Eventos Meteorológicos Extremos 

Os eventos climáticos extremos mais frequentes no Brasil, segundo os dados da defesa civil 

nacional, são em ordem de importância: seca e estiagem, inundações, deslizamento e ventos 

fortes. Devido ao impacto diferenciado destes tipos de eventos, e considerando os danos e 

magnitude dos eventos, a precipitação pode ser considerada como a causa mais importante para a 

ocorrência de eventos climáticos extremos no país. A seguir são apresentadas algumas categorias 

de eventos meteorológicos extremos ocorridos na RMSP e municípios circunvizinhos. 

▪ Granizo: 

Para a área do empreendimento não existem registros sobre a frequência e intensidade desse 

fenômeno meteorológico. Também não estão disponíveis o número de vezes que esse fenômeno 

ocorreu e nem das eventuais consequências para o município de Mauá e municípios da RMSP. A 

ocorrência desse fenômeno está associada diretamente à ocorrência de fortes tempestades 

convectivas que resultam em nuvens do tipo Cumulonimbus. 
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▪ Furacões e Tempestades Tropicais 

Não existe registro meteorológico classificando as tempestades tropicais próximas à faixa 

litorânea do estado de São Paulo como sendo estruturas dinâmicas do tipo furacão. Existe o 

registro de um grande evento de escala sinótica na latitude do estado de Santa Catarina que 

ocorreu entre os dias 22 a 28 de março de 2004. Esse evento, inicialmente classificado como um 

ciclone extratropical, alcançou a costa do estado de Santa Catarina com ventos estimados da 

ordem de 150 km/h, e foi denominado Ciclone Catarina (CPTEC/INPE, 2008). 

Contudo, ainda não existem evidências de que este fenômeno severo passou a ser regular na 

costa brasileira devido a possíveis mudanças climáticas que estão sendo observadas nas últimas 

décadas sobre o planeta. Dessa maneira, a probabilidade da passagem de uma grande tempestade 

tropical ou de um furacão sobre a área do empreendimento não é significantemente diferente de 

zero. 

▪ Tornados 

No estado de São Paulo existem diversos registros fotográficos e documentais da formação ou 

ocorrência de estruturas do tipo tornado em diversos municípios paulistas. Não existem registros 

da ocorrência desse fenômeno no município de Mauá. Segundo MASSAMBANI et al. (1992) 

houve a ocorrência de um fenômeno meteorológico severo e com as características dinâmicas 

típicas de tornado na RMSP, no ano de 1985, e que foi estimado com intensidade F0. A Tabela 

9.1.1.1-1 relaciona os eventos de tornado registrados para uma área de 300 km de raio em torno 

da área do empreendimento e a Figura 9.1.1.1-7 identifica a localização de cada um desses 

eventos. 

Tabela 9.1.1.1-1: Eventos meteorológicos classificados como tornado em um raio de 300 km do local do 
empreendimento, no município de Mauá (SP). Período 1985 a 2016.  

Seq. Local do Evento Data Evento Intensidade 

1 São Paulo, SP 17/02/1985 Tornado F0 

2 Itu, SP 30/09/1991 Tornado F4 

3 Campinas, SP 28/11/1995 Tornado n.c. 

4 Região Campinas, SP 04/05/2001 Tornado F3 

5 Lençóis Paulista, SP 25/05/2004 Tornado n.c. 

6 Palmital – SP 25/05/2004 Tornado F3 

7 Indaiatuba, SP 24/05/2005 Tornado F3 

8 Piracicaba, SP 29/03/2006 Tornado F1 

9 Promissão, SP 19/01/2007 Tornado F1 

10 Campinas, SP 10/03/2008 Tornado n.c. 

11 Cesário Lange, SP 22/04/2008 Tornado n.c. 

12 Itupeva, SP 15/11/2008 Tornado n.c. 

13 Lins, SP 25/12/2008 Tornado n.c. 

14 Limeira 03/2013 Tornado F1 

15 Taquarituba, SP 09/2013 Tornado n.c. 
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Seq. Local do Evento Data Evento Intensidade 

16 Votorantim, SP 01/2015 Tornado n.c. 

17 Campinas, SP 05/06/2016 Tornado n.c. 

n.c. – evento não classificado na escala Fujita-Pearson 
Fonte: adaptado de ALMEIDA (2006), PORTAL GLOBO.COM (2015), AGÊNCIA BRASIL (2016) e TEMPO E 
CLIMA NO BRASIL (2016). 

 

 

Figura 9.1.1.1-7: Localização dos eventos de tornado em um raio de 300 km em torno do local do 
empreendimento (E). Os eventos (município, data e intensidade) estão identificados na Tabela 9.1.1.1-1. 

 

▪ Tempestades de Gelo e Neve 

Não é esperada a ocorrência de tempestades de gelo e neve na área da localização do 

empreendimento, uma vez que, que as temperaturas mínimas sobre a região raramente descem 

abaixo do intervalo de 10oC a 15oC no inverno, assim como a altitude (cerca de 800 m acima do 

nível do mar) e a latitude da região não favorecem as condições termodinâmicas para a formação 

desses fenômenos meteorológicos. 

▪ Tempestades e Relâmpagos 

A ocorrência de tempestades na região do empreendimento é mais frequente entre os meses 

de dezembro a março, sendo são mais comuns e intensas sobre as regiões da Serra do Mar, onde 

os efeitos combinados de aquecimento e orografia favorecem a formação de fortes correntes 
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ascendentes e consequente formação de nuvens profundas, ou então, devido à passagem de 

linhas de instabilidade pré-frontais. Em ambas as situações é potencializada a formação das 

estruturas convectivas do tipo Cumulonimbus. 

A Tabela 9.1.1.1-2 apresenta os 10 municípios do estado de São Paulo com maior incidência 

de descargas atmosféricas (INPE, 2018). Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (GEA/INPE) os municípios de São Caetano do Sul, 

Osasco e Itaquaquecetuba são os municípios paulistas com maior densidade anual de descargas 

atmosféricas por quilômetro quadrado com valores entre 15,33 descargas/km2.ano e 19,73 

descargas/km2.ano. O município de Mauá tem uma densidade de descargas atmosféricas de 

13,85 descargas/km2.ano. 

Tabela 9.1.1.1-2: Distribuição da densidade de descargas atmosféricas para os municípios da RMSP.  

Município de SP 
Densidade de 

Descargas (km-2/ano-1) 
Ranking 
Estadual 

Ranking 
Brasileiro 

São Caetano do Sul 19,729 1º 117º 

Osasco 16,193 2º 270º 

Itaquaquecetuba 15,330 3º 254º 

Diadema 14,769 4º 284º 

Mauá 13,854 6º 323º 

Taboão da Serra 13,687 7º 332º 

Guarulhos 13,454 8º 346º 

Carapicuíba 13,279 9º 358º 

São Paulo 13,273 10º 359º 

Ferraz de Vasconcelos 13,132 11º 364º 

Suzano 13,095 13º 370º 

Ribeirão Pires 11,876 16º 452º 

Mogi das Cruzes 11,469 18º 475º 

São Bernardo do Campo 11,334 19º 490º 

Barueri 10,869 21º 532º 

Francisco Morato 8,897 45º 730º 

Itapecerica da Serra 8,150 58º 809º 

Itapevi 7,938 62º 833º 

Santo André 0,820 97º 4619º 

Fonte: INPE (2018) 
 

▪ Ventos Extremos 

Os eventos de ventos extremos (rajadas) ocorrem com maior frequência durante o verão 

durante a formação dos complexos convectivos e durante a passagem dos centros de baixa 

pressão, associados às frentes frias e linhas de instabilidade durante todo decorrer do ano. A ação 

da brisa marítima não intensifica de maneira significativa a circulação da atmosfera local de modo 

a ocorrer ventos de rajada extremos. 
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A Figura 9.1.1.1-8 apresenta as isopletas de velocidade básica de projeto para a região 

Sul/Sudeste do Brasil. (ABNT, 2013). A região do empreendimento está sujeita a uma velocidade 

básica de projeto em torno de 35 m/s a 40 m/s. 

 

Figura 9.1.1.1-8: Distribuição das isopletas de velocidade básica para a região Sul/Sudeste do Brasil. A 
localização do empreendimento está indicada. Adaptado da Figura 1 da NBR 6123 (ABNT, 2013). 

 

9.1.1.2. Parâmetros Climáticos para o Estado de São Paulo e RMSP 

As informações sobre a evolução temporal e dados históricos dos parâmetros meteorológicos 

no estado de São Paulo e para a RMSP faz uso de estudos e registros disponíveis para essas 

regiões. Informações disponíveis em mapas climáticos são utilizadas para compor as 

características médias e extremas dos principais parâmetros meteorológicos em escala regional. 

Normais climatológicas da estação meteorológica do Mirante de Santana, operada pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), dados meteorológicos da estação meteorológica 

do Parque do Estado, operada pelo Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São 

Paulo (IAG/USP), dados meteorológicos da estação meteorológica da CETESB, em Santo 

André-Capuava, e dados meteorológicos disponibilizados pela estação meteorológica do 

Aeroporto de Congonhas são utilizados para caracterizar os parâmetros meteorológicos e a 

circulação atmosférica da RMSP. 

Outras informações meteorológicas disponíveis na região e disponibilizadas por outras 

instituições governamentais, ou dados meteorológicos de modelagem numérica disponibilizados 

na Internet, também são apresentados para complementar a caracterização climática da RMSP. 

Será assumido que as informações meteorológicas apresentadas para a RMSP têm similaridade 

com as condições meteorológicas médias da área do empreendimento, uma vez que, o mesmo 

não opera uma estação meteorológica própria. 
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A. Resumo das Características Climáticas da RMSP 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está localizada a uma latitude aproximada de 

23º21’ e longitude de 46º44’, junto ao Trópico de Capricórnio, o que implica em uma realidade 

climática de transição entre os climas tropicais úmidos de altitude, com período seco definido, e 

aqueles subtropicais, permanentemente úmidos do Brasil meridional. Como mencionado 

anteriormente, no item 9.1.1.1, a RMSP apresenta clima do tipo Cwa, subtropical. O subtipo 

climático da região é marcadamente tropical, sendo o inverno ameno e seco e o verão 

moderadamente quente e chuvoso. O outono e a primavera são estações de transição. 

A RMSP é caracterizada por uma dinâmica extremamente complexa da circulação local, face 

ao tipo de topografia, à grande heterogeneidade no uso do solo e à proximidade do mar, além de 

apresentar grande diversidade de fontes de poluição. 

Com relação ao uso do solo, a RMSP está circundada pela Mata Atlântica da Serra do Mar no 

sentido Sudoeste-Nordeste, grandes represas (Guarapiranga e Billings) na parte Sul e a Serra da 

Cantareira no Norte-Nordeste e o Vale do Paraíba na parte Este da região. A parte urbana da 

RMSP pode ser considerada uma grande ilha de calor1 em relação às regiões vizinhanças. A 

Figura 9.1.1.2-1 apresenta a RMSP e as principais características topográficas e de ocupação do 

solo em seu entorno. 

 

 

Figura 9.1.1.2-1: A RMSP e as principais características de topografia e uso do solo. A localização 
aproximada do empreendimento (E) está indicada. 

 

Devido à proximidade do mar, a entrada do ar marítimo faz parte da circulação local, 

principalmente nos municípios da RMSP localizados a Nordeste-Sudeste (incluindo a área do 

 
1  Ilha de calor urbana pode ser definida pela diferença de temperatura entre a região urbana e as áreas rurais 

vizinhas. A presença da ilha de calor, devido ao desenvolvimento urbano acelerado da RMSP, pode ter 
provocado algumas mudanças no clima da região, tais como a diminuição de nevoeiros no centro da cidade e a 
diminuição da garoa típica que ocorria na região. 
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empreendimento localizado no município de Mauá). Esse ar marítimo também contribui com um 

aumento da umidade relativa do ar, que apresenta índices considerados aceitáveis durante o 

decorrer do ano, embora a poluição possa atingir níveis críticos no inverno devido a formação de 

inversões térmicas próximas ao nível da superfície e pela menor ocorrência de chuvas de abril a 

setembro. 

Dentre os fenômenos de escala regional (mesoescala) que ocorrem na RMSP e nas suas 

vizinhanças podem-se citar as circulações de brisa marítima/terrestre (induzidas pelas diferenças 

físicas entre o continente e o oceano), brisa lacustre/terrestre (induzidas pela presença de 

represas nas imediações dos municípios da RMSP mais próximos das represas), circulações de 

vale/montanha (resultantes da topografia acidentada) e as circulações induzidas pelos diferentes 

tipos de ocupação do solo na região, tais como as circulações geradas pela presença da grande 

área urbanizada como efeito da chamada ilha de calor urbana. 

B. Mapas Climáticos para o Estado de São Paulo 

Para caracterizar as condições da precipitação pluviométrica total anual, temperatura média 

anual e umidade relativa média anual é utilizado o “Atlas do Estado de São Paulo” (IHG/USP, 

2000). A caracterização da velocidade e direção do vento sobre o Estado de São Paulo é discutida 

a partir dos mapas analíticos do “Atlas Eólico do Estado de São Paulo” (SE/GESP, 2012). 

▪ Precipitação Pluviométrica 

A Figura 9.1.1.2-2 apresenta a distribuição da precipitação total anual sobre o estado de São 

Paulo. Verifica-se a nítida presença de mais valores elevados na faixa atlântica da Serra do Mar 

junto à Baixada Santista e Litoral Norte e na vertente oriental da Serra da Mantiqueira, com um 

decrescendo de valores conforme se vai do litoral para o interior. 

Os períodos de maior intensidade pluviométrica ocorrem durante os meses de verão devido a 

elevada convecção que origina chuvas fortes, muitas vezes em pontos isolados do estado de São 

Paulo. As menores intensidades ocorrem no decorrer dos meses de inverno com chuvas mais 

fracas associadas à passagem das frentes frias sobre a região. As precipitações máximas diárias 

costumam ocorrer durante o verão. Durante o inverno podem ocorrer meses com precipitação 

muito baixa, provocando períodos de estiagem e aumento da concentração de poluentes na 

atmosfera. 
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Figura 9.1.1.2-2: Distribuição da precipitação pluviométrica total anual sobre o estado de São Paulo. A 
localização do empreendimento está indicada. Fonte: (IHG/USP, 2000) 

 

▪ Temperatura 

A Figura 9.1.1.2-3 apresenta a distribuição da temperatura média anual sobre o estado de São 

Paulo. Existe um claro gradiente acompanhando a disposição geral do relevo com valores que 

vão se tornando mais elevados conforme se desloca para o interior ou para o litoral a partir do 

alinhamento planáltico junto às serras de Paranapiacaba, do Mar e Mantiqueira. 

As temperaturas mais elevadas ocorrem durante os meses de verão devido à maior incidência 

de radiação solar, apesar de poder ocorrer um elevado índice de nebulosidade provocada pelo 

intenso processo convectivo. As temperaturas mais baixas ocorrem durante o inverno, 

normalmente após a passagem das frentes frias quando existe uma forte atuação dos sistemas de 

alta pressão que não favorecem a formação de nuvens e permitem um maior resfriamento da 

atmosfera em baixos níveis. 
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Figura 9.1.1.2-3: Distribuição da temperatura média anual sobre o estado de São Paulo. A localização do 
empreendimento está indicada. Fonte: (IHG/USP, 2000) 

 

▪ Umidade Relativa 

A Figura 9.1.1.2-4 apresenta a distribuição da umidade relativa média anual sobre o estado de 

São Paulo. Ao contrário da temperatura média anual, o gradiente da umidade relativa tem o seu 

sentido invertido. As umidades relativas mais elevadas são observadas próximas ao alinhamento 

da Serra do Mar e vão diminuindo em direção ao interior do estado de São Paulo. 

As umidades relativas mais elevadas ocorrem durante os meses de verão devido à maior 

precipitação pluviométrica sobre o estado de São Paulo. As umidades relativas mais baixas 

ocorrem durante o inverno, normalmente após a passagem das frentes frias quando existe a 

entrada de uma massa de ar frio e seca que pode atuar diversos dias sobre a mesma região (massa 

de ar estacionária). Ainda durante o inverno é que são observados os menores índices de umidade 

relativa, e que podem agravar o quadro de doenças respiratórias no conjunto da população, 

associadas ainda, a um significativo aumento das concentrações de poluentes na atmosfera. 
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Figura 9.1.1.2-4: Distribuição da umidade relativa média anual sobre o estado de São Paulo. A localização 
do empreendimento está indicada. Fonte: (IHG/USP, 2000) 

 

▪ Velocidade e Direção do Vento 

A variação diurna, ou diária, da velocidade do vento ocorre principalmente devido à variação 

do aquecimento solar da superfície no ciclo de 24 horas. É muito comum os locais apresentarem 

uma variação diária da velocidade do vento bastante definida, indicando a relação entre a 

velocidade do vento e a hora do dia. 

O vento varia continuamente, tanto em intensidade quanto em direção. As mudanças na 

direção do vento são determinadas por duas razões principais. A primeira é sazonal, devido à 

circulação geral dos ventos, e a segunda é devido às variações diárias e de períodos curtos 

ocasionadas por mudanças nas condições do tempo e aquecimento/resfriamento do ar na 

superfície. O gráfico da distribuição de frequência de ocorrência de direção de vento (Rosa dos 

Ventos) é utilizado para apresentar a frequência percentual de ocorrência do vento por setores de 

direção. 

As Figuras 9.1.1.2-5 e 9.1.1.2-6 apresentam respectivamente a distribuição da velocidade média 

do vento e a variação sazonal da intensidade da velocidade do vento no nível de 100 m. A Figura 

9.1.1.2-7 apresenta a distribuição da direção do vento no nível de 100 m. As figuras são extraídas 

do Atlas Eólico do Estado de São Paulo (SE/GESP, 2012). Os valores de velocidade e direção 
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do vento são obtidos a partir do modelo numérico WRF e da base de dados de Reanálise do 

NCAR/NCEP2. 

 

 

Figura 9.1.1.2-5: Distribuição da velocidade média do vento sobre o estado de São Paulo no nível de 100m. 
O local do empreendimento está indicado. Fonte: (SE/GESP, 2012). 

 

 
2  O modelo WRF utilizou grades aninhadas para simular o recurso vento sobre a região de São Paulo. A extensão 

da grade de menor resolução foi escolhida para capturar o efeito de condições meteorológicas sinópticas sobre o 
recurso de vento no estado, bem como para permitir que o modelo desenvolva circulações regionais ocasionadas 
por efeitos térmicos. A grade foi gradualmente refinada, iniciando em 54 km de resolução horizontal, passando 
por duas grades intermediárias com resoluções de 18 km e 6 km, até a última grade com resolução de 2 km. 
Um extenso banco de dados meteorológicos e geográficos foi utilizado como dados de entrada para o modelo 
WRF. Os principais dados meteorológicos de entrada são os provenientes de reanálises, um banco de dados 
contendo sequências históricas de parâmetros meteorológicos que representam o estado da atmosfera da Terra. 
Na modelagem deste Atlas utilizou-se o banco de dados de reanálises do National Center for Atmospheric 
Research (NCAR) / National Center for Environmental Prediction (NCEP), constituído por dados em intervalos 
de 6 horas, desde 1948 até o ano de 2010, com resolução espacial de 210 km (pág. 42, SE/GESP, 2010). 
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Figura 9.1.1.2-6: Distribuição sazonal da velocidade média do vento sobre o estado de São Paulo no nível 
de 100 m. O local do empreendimento está indicado. Fonte: (SE/GESP, 2012). 

 

Figura 9.1.1.2-7: Distribuição da direção média do vento sobre o estado de São Paulo no nível de 100 m. O 
local do empreendimento está indicado. Fonte: (SE/GESP, 2012). 
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C. Dados Meteorológicos para a RMSP 

A Tabela 9.1.1.2-1 apresenta as principais estações meteorológica e base de dados utilizadas 

para a apoiar a caracterização climática da RMSP e da área em torno do empreendimento, no 

município de Mauá. A Figura 9.1.1.2-8 apresenta a localização das estações meteorológicas em 

relação ao local do empreendimento. 

Tabela 9.1.1.2-1: Estações meteorológicas utilizadas para a caracterização climática da RMSP, respectivas 
bases de dados, parâmetros avaliados e distância ao empreendimento. 

Estação Latitude Longitude Altitude Distância 

INMET Mirante de Santana 23º 29’ 24” S 46º 37’ 12” W 792 m 28,4 km 

IAG/USP Parque do Estado 23º 39’ 00” S 46º 36’ 57” W 800 m 15,8 km 

CETESB Santo André Capuava 23º 38’ 48” S 46º 29’ 30” W 792 m 7,3 km 

Aeroporto de Congonhas 23º 37’ 04” S 46º 39’ 23”W 802 m 20,5 km 

 
Estação Base de Dados Parâmetro Disponível 

INMET Mirante de Santana 
(INMET, 2018) 

Normal 1931-1960 
Normal 1961-1990 

Temperatura, Umidade Relativa 
Pressão, Evaporação, Insolação 
Precipitação Pluviométrica 

IAG/USP Parque do Estado 
(IAG/USP, 2017) 

Normal 1961-1990 
1957-2017 

Temperatura, Umidade Relativa 
Insolação, Precipitação Pluviométrica 
Velocidade e Direção do Vento 

CETESB Santo André Capuava 
(IPEN,2018) 

2015-2017 Velocidade e Direção do Vento 

Aeroporto de Congonhas 
(IPEN,2018) 

2017-2017 
Temperatura, Altura Camada de Mistura 
Categoria Estabilidade Pasquill 

 

 

Figura 9.1.1.2-8: Localização das estações meteorológicas em relação ao local do empreendimento. 

 

Apesar de todas as estações meteorológica consideradas nessa avaliação estarem distribuídas 

dentro da RMSP, a estação meteorológica do INMET no Mirante de Santana, considerada a 
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estação climática de referência para São Paulo, é a que está mais distante do local do 

empreendimento (28,5 km de distância).  

A estação meteorológica da CETESB, em Santo André Capuava, conjuntamente com os 

dados do Aeroporto de Congonhas, foi utilizada para validação dos arquivos de dados 

meteorológicos utilizados na avaliação dos estudos de dispersão atmosférica em torno da área de 

estudo (IPEN, 2018). É a estação mais próxima do local do empreendimento (7,3 km de 

distância), entretanto, abrange apenas o período de 2015 a 2017. 

A estação meteorológica do IAG USP, no Parque do Estado, localizada a 15,8 km do local do 

empreendimento, e é a que apresenta maior período de disponibilidade de dados (1957 a 2017) 

para cada parâmetro meteorológico; além de estar localizada em um local com poucas edificações 

na região circunvizinha, atenuando dessa maneira possíveis influências da ilha de calor existente 

na RMSP sobre as variáveis meteorológicas. Sugere-se a aplicação dos dados meteorológicos da 

estação do IAG/USP Parque do Estado nos estudos de caracterização dos parâmetros 

meteorológicos médios e extremos e caracterização da climatologia para a área do 

empreendimento. 

Por se tratar de uma estação com monitoração horária contínua e com poucos eventos de 

falhas na coleta dos dados meteorológicos, tem sido utilizada para uma série de estudos 

acadêmicos e publicações em periódicos sobre a evolução das condições meteorológicas, 

climatológicas e da dispersão atmosférica de poluentes na RMSP (MORAIS et al. (2017), 

IAG/USP (2017), GUERRERO (2015), PEREIRA FILHO et al. (2006) e FREITAS (2003)). 

▪ Pressão Atmosférica 

Os valores médios mensais da pressão atmosférica na estação do INMET Mirante de Santana 

estão apresentados na Figura 9.1.1.2-9. As pressões médias mais intensas se verificam durante os 

meses de junho a agosto, devido à passagem em maior número e intensidade de centros 

anticiclônicos de alta pressão durante a estação de inverno. As pressões médias mais baixas 

ocorrem durante os meses de dezembro a março, quando a região sofre maior influência de 

situações locais como radiação solar e formações convectivas. As pressões atmosféricas médias 

mensais variam no intervalo de 923,5 hPa para o mês de janeiro a 929,5 hPa no mês de julho. 

Os valores de pressão atmosférica na estação do INMET podem ser estendidos para toda a 

área da RMSP, uma vez que, os sistemas sinóticos de circulação atmosférica de mesoescala ou de 

grande escala atuam sobre toda a região. Eventuais situações decorrentes de sistemas de 

convecção profunda, principalmente, durante a formação de tempestades localizadas e que 

podem diminuir sensivelmente a pressão atmosférica em determinado local, não devem provocar 

grandes diferenças nos valores médios mensais quando considerado os valores normais desse 

parâmetro meteorológico. 
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Figura 9.1.1.2-9: Evolução das normais climatológicas da pressão atmosférica média mensal para a estação 
do INMET – São Paulo - Mirante de Santana (SP). Fonte: INMET (2018). 

 

▪ Umidade Relativa 

A Figura 9.1.1.2-10 apresenta a valores médios mensais da umidade relativa na estação do 

INMET Mirante de Santana e a Figura 9.1.1.2-11 apresenta a valores médios mensais da umidade 

relativa na estação do IAG/USP no Parque do Estado. A Tabela 9.1.1.2-2 apresenta os menores 

valores mensais de umidade relativa observados na estação do IAG/USP Parque do Estado. 

A umidade relativa ao longo do ano apresenta duas situações distintas: o período de inverno 

que é mais seco e o período de verão que é mais úmido. 

Na estação do INMET Mirante de Santana o valor médio anual no período se concentra em 

torno de 78%, sendo que o mês mais úmido possui uma umidade em torno de 80%, e o mês mais 

seco uma umidade em torno de 74%. Na estação do IAG/USP Parque do Estado o valor médio 

anual no período se concentra em torno de 81%, sendo que o mês mais úmido possui uma 

umidade em torno de 84%, e o mês mais seco uma umidade em torno de 78%. 

O menor valor de umidade relativa reportado na série histórica do IAG/USP Parque do 

Estado foi de 13% no dia 23/09/1994, o segundo menor valor de umidade relativa foi de 14% e 

ocorreu nos dias 31/08/1963, 28/08/1993 e 21/08/2012. 

Os valores médios mensais das normais da umidade relativa para as estações meteorológicas 

do INMET e do IAG/USP são bastante similares, uma vez que, os sistemas sinóticos de 

mesoescala (por exemplo, massas de ar úmido trazidas pela entrada da brisa marítima sobre a 

RMSP) e de grande escala (por exemplo, massas de ar frio e seco estacionárias durante o inverno) 

atuam sobre toda a região. Outro ponto que justifica essa similaridade é que ambas as estações 

estão localizadas em áreas com pouca ocupação urbana em torno, minimizando possíveis 

influências da ilha de calor urbana da RMSP sobre as medidas de umidade relativa. 
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Figura 9.1.1.2-10: Evolução das normais climatológicas da umidade relativa média mensal para a estação 
do INMET – São Paulo - Mirante de Santana (SP). Fonte: INMET (2018). 

 

 

Figura 9.1.1.2-11: Evolução da normal climatológica da umidade relativa média mensal e dados 
comparativos para os anos de 2016 e 2017 para a estação do IAG/USP – Parque do Estado (SP). Fonte: 
IAG/USP (2017). 

 

Tabela 9.1.1.2-2: Umidade relativa mínima absoluta mensal na estação meteorológica do IAG/USP. Período 
1957-2017. Fonte IAG/USP (2017). 

Mês Data Umidade Relativa 

Janeiro 31/01/1990 19% 

Fevereiro 12/02/1982 21% 

Março 01/03/2003 19% 

Abril 28/04/2001 24% 

Maio 30/05/2000 22% 
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Mês Data Umidade Relativa 

Junho 24/06/1972 23% 

Julho 09/07/1985 20% 

Agosto 

31/08/1963 
28/08/1993 
21/08/2012 

14% 

Setembro 23/09/1994 13% 

Outubro 09/10/2004 16% 

Novembro 23/11/1968 12% 

Dezembro 
02/12/2007 
09/12/2008 

24% 

 

▪ Insolação 

A Figura 9.1.1.2-12 apresenta a valores médios mensais de insolação total na estação do 

INMET Mirante de Santana e a Figura 9.1.1.2-13 apresenta a valores médios mensais, mínimos e 

máximos de insolação total na estação do IAG/USP no Parque do Estado.  

Verifica-se que um maior número de horas de sol (em torno de 180 a 190 horas/mês) ocorre 

durante os meses de inverno e primavera, quando a quantidade de nebulosidade diminui 

acentuadamente devido à atuação dos centros anticiclônicos de alta pressão que impedem a 

organização de camadas de nuvens muito profundas. O menor número de horas de sol é observado 

durante o verão (em torno de 150 a 160 horas/mês), quando da ocorrência de altos valores de 

nebulosidade originados dos diversos sistemas convectivos ou da entrada de um sistema frontal mais 

ativo. 

 

 

Figura 9.1.1.2-12: Evolução da normal climatológica da insolação total média mensal para a estação do 
INMET – São Paulo - Mirante de Santana (SP). Fonte: INMET (2018). 
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(A) 

(B) (C) 

Figura 9.1.1.2-13: Evolução da normal climatológica da insolação total média mensal (A), mínimos dos 
totais mensais de insolação (B) e máximos dos totais mensais de insolação (C) e comparativo com o ano de 
2017 para a estação do IAG/USP – Parque do Estado (SP). Fonte: IAG/USP (2017). 

 

As curvas da normal de insolação total média mensal entre as estações do INMET e 

IAG/USP apresentam características semelhantes com algumas poucas variações no decorrer do 

ano. Apesar dos sistemas de mesoescala e de grande escala atuarem concomitante sobre toda a 

RMSP, pode haver maior ocorrência de nebulosidade associada a eventos atmosféricos de 

pequena escala.  

Essas variações podem estar relacionadas, em uma primeira análise, a uma maior proximidade 

da estação IAG/USP com a Serra do Mar (sujeita a uma nebulosidade formada por nuvens mais 

baixas quando da entrada da brisa marítima no decorrer do período diurno). A maior 
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proximidade da estação IAG-USP com a represa Billings também pode trazer mais umidade em 

decorrência de uma circulação de pequena escala gerada através da brisa lacustre. 

▪ Temperatura 

A Figura 9.1.1.2-14 apresenta os valores de temperatura média mensal, média mensal das 

temperaturas máximas e média mensal das temperaturas mínimas na estação do INMET Mirante 

de Santana, enquanto a Figura 9.1.1.2-15 apresenta os valores para estes parâmetros na estação 

IAG/USP no Parque do Estado.  

As temperaturas médias mensais mais baixas são observadas durante os meses de junho e 

julho (variando em torno de 14,5oC e 15oC), enquanto que as temperaturas médias mensais mais 

elevadas ocorrem durante os meses de dezembro a fevereiro (variando em torno de 21,5oC e 

22,5oC).  

As médias das temperaturas mínimas são em torno de 10oC no mês de julho. As médias das 

temperaturas máximas são em torno de 28oC no mês de fevereiro. A amplitude térmica entre os 

meses de verão e de inverno oscila em torno de 7,0ºC na temperatura média mensal e em torno 

de 18ºC entre as médias das temperaturas máximas e mínimas. 

 

(A) 

(B) (C) 

Figura 9.1.1.2-14: Evolução da normal climatológica da temperatura média mensal (A), média mensal das 
temperaturas mínimas (B) e média mensal das temperaturas máximas (C) para a estação do INMET – São 
Paulo - Mirante de Santana (SP). Fonte: INMET (2018). 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 9.1.1.2-15: Evolução da normal climatológica da temperatura média mensal (A), média mensal das 
temperaturas mínimas (B) e média mensal das temperaturas máximas (C) e comparativo com os anos de 
2016 e 2017 para a estação do IAG/USP – Parque do Estado (SP). Fonte: IAG/USP (2017). 

 

As temperaturas médias mensais entre as estações do INMET Mirante de Santana e 

IAG/USP apresentam similaridade entre os seus valores. A média mensal das temperaturas 

máximas na estação do IAG/USP apresenta valores de 0,5oC superior aos dados da estação do 

INMET Mirante de Santana em determinados meses do ano. Não são observadas diferenças 

significativas entre os valores médios mensais das temperaturas mínimas entre as duas estações. 

A Tabela 9.1.1.2-3 apresenta as temperaturas mínimas e temperaturas máximas absolutas para 

cada mês do ano considerando a base de dados da estação meteorológica do IAG/USP. A 

temperatura mínima absoluta foi de -1,2oC nos dias 06/07/1942, 12/07/1942 e 02/08/1955. A 

temperatura máxima absoluta foi de 37,2oC no dia 17/10/2014.  
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Tabela 9.1.1.2-3: Temperatura mínima e temperatura máxima absoluta mensal na estação meteorológica 
do IAG/USP. Período 1957-2017. Fonte IAG/USP (2017). 

Mês Data Temp. Mínima Data Temp. Máxima 

Janeiro 09/01/1943 9,6oC 19/01/2015 36,2o C 

Fevereiro 05/02/1943 9,9oC 01/02/2014 36,1o C 

Março 23/03/1933 9,6oC 01/03/2012 35,1o C 

Abril 25/04/1971 4,0oC 09/04/2016 34,1o C 

Maio 31/05/1979 1,4oC 03/05/2001 30,9o C 

Junho 20/06/1942 -0,5oC 29/06/1972 29,3o C 

Julho 
06/07/1942 
12/07/1942 

-1,2oC 25/07/2002 30,2o C 

Agosto 02/08/1955 -1,2oC 31/08/2015 33,2o C 

Setembro 05/09/1941 0,4oC 24/09/2015 36,1o C 

Outubro 13/10/1934 4,7oC 17/10/2014 37,2o C 

Novembro 16/11/1933 5,3oC 16/11/1958 35,5o C 

Dezembro 15/12/1951 9,1oC 
07/12/1940 
27/12/2014 

35,6o C 

 

A Tabela 9.1.1.2-4 apresenta os valores da temperatura média mensal e média horária no 

Aeroporto de Congonhas para o período 2015-2017. Esses dados de temperatura foram 

utilizados para compor o arquivo de dados meteorológicos horário para o estudo de dispersão 

atmosférica na área do empreendimento (IPEN, 2018). 

A Figura 9.1.1.2-16 apresenta a evolução da temperatura média anual. A temperatura média 

mensal para o mês mais quente (Fevereiro) é de 23,8oC, para o mês mais frio (Junho) é de 16,9oC. 

A temperatura média anual nessa estação é de 20,4oC. 

A Figura 9.1.1.2-17 apresenta a curva média da temperatura em função da hora do dia para o 

ano como um todo. Conforme esperado, observa-se o decréscimo da temperatura durante a 

noite, até um valor mínimo em torno das 06/07 horas local, alcançando um valor máximo da 

temperatura em torno das 15 horas local quando é observado a maior intensidade da radiação 

solar sobre a região, resultando em um maior aquecimento da atmosfera próxima a superfície. A 

amplitude térmica média diária é de aproximadamente 10oC. 

Os dados de temperatura média mensal para o Aeroporto de Congonhas apresentam em 

média valores entre 1,3oC e 1,5oC superiores aos dados da normal de temperatura média mensal 

na estação do IAG/USP. Apesar do período de 3 anos da base de dados (2015 a 2017), esse valor 

adicional pode ser atribuído, em parte à localização do Aeroporto de Congonhas dentro de uma 

área urbana densamente ocupada e construída e, portanto, os dados de temperatura poderão estar 

sujeitos à influência da ilha de calor que se verifica na RMSP. 
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Tabela 9.1.1.2-4: Distribuição da temperatura em função da hora e do mês do ano na estação do 
Aeroporto de Congonhas em São Paulo. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 

Hora 
Local 

Mês do Ano 
Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01:00 21.6 22.1 20.7 19.8 17.0 15.5 15.6 16.4 17.9 18.9 19.1 20.8 18.8 

02:00 21.6 21.9 20.4 19.6 16.8 15.2 15.4 16.0 17.6 18.7 18.9 20.6 18.5 

03:00 21.4 21.8 20.3 19.4 16.6 14.8 15.1 15.7 17.3 18.5 18.6 20.5 18.3 

04:00 21.2 21.5 20.1 19.3 16.5 14.7 14.8 15.5 17.1 18.2 18.5 20.3 18.1 

05:00 21.0 21.3 20.0 19.0 16.3 14.4 14.5 15.4 16.9 18.0 18.3 20.2 17.9 

06:00 21.0 21.2 19.9 19.0 16.2 14.2 14.4 15.2 16.7 17.9 18.2 20.1 17.8 

07:00 21.1 21.2 19.8 18.8 16.1 14.0 14.2 15.0 16.6 18.0 18.4 20.4 17.8 

08:00 21.8 21.9 20.3 19.0 16.3 14.1 14.2 15.1 17.2 18.6 19.1 21.2 18.2 

09:00 22.7 22.9 21.2 19.9 16.7 14.8 15.0 16.1 18.3 19.6 20.1 22.2 19.1 

10:00 23.9 24.1 22.3 21.1 17.7 15.9 16.2 17.2 19.7 20.9 21.4 23.4 20.3 

11:00 25.2 25.4 23.5 22.3 18.7 17.2 17.7 18.7 21.2 22.2 22.6 24.6 21.6 

12:00 26.2 26.5 24.6 23.5 19.8 18.5 19.1 20.0 22.6 23.4 23.7 25.7 22.8 

13:00 26.8 27.1 25.4 24.4 20.7 19.7 20.2 21.2 23.6 24.3 24.4 26.5 23.7 

14:00 27.3 27.5 25.7 25.0 21.3 20.4 21.0 22.0 24.3 24.9 24.6 26.9 24.2 

15:00 27.1 27.7 25.9 25.0 21.6 20.8 21.6 22.4 24.5 25.0 24.5 26.7 24.4 

16:00 26.8 26.9 25.3 24.9 21.6 21.0 21.5 22.6 23.9 24.4 23.8 25.7 24.0 

17:00 25.7 26.2 24.6 24.0 21.0 20.4 21.1 22.1 23.0 23.0 22.9 24.6 23.2 

18:00 24.8 25.1 23.5 22.7 20.0 19.1 19.8 21.2 21.6 21.8 21.8 23.6 22.1 

19:00 23.8 24.0 22.5 21.7 18.9 17.9 18.2 19.5 20.3 20.9 20.8 22.9 20.9 

20:00 23.2 23.4 21.6 21.0 18.3 17.3 17.4 18.5 19.4 20.3 20.1 22.2 20.2 

21:00 22.7 22.9 21.3 20.5 17.9 16.7 16.9 17.7 18.8 19.8 19.7 21.6 19.7 

22:00 22.5 22.6 21.1 20.3 17.8 16.4 16.4 17.4 18.6 19.5 19.3 21.5 19.4 

23:00 22.2 22.6 20.9 20.1 17.6 16.0 16.1 17.1 18.3 19.3 19.2 21.4 19.2 

24:00 22.0 22.3 20.9 19.9 17.3 15.8 15.9 16.8 18.0 19.1 19.1 21.2 19.0 

Média 23.5 23.8 22.2 21.2 18.3 16.9 17.2 18.1 19.7 20.6 20.7 22.7 20.4 

 

 

Figura 9.1.1.2-16: Temperatura média mensal no Aeroporto de Congonhas, São Paulo (SP). Período 2015-
2017. Fonte: IPEN (2018). 
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Figura 9.1.1.2-17: Temperatura média horária no Aeroporto de Congonhas, São Paulo (SP). Período 2015-
2017. Fonte: IPEN (2018). 

 

▪ Precipitação Pluviométrica 

A Figura 9.1.1.2-18 apresenta os valores da precipitação pluviométrica média mensal na 

estação do INMET Mirante de Santana. A Figura 9.1.1.2-19 apresenta os valores da precipitação 

pluviométrica média mensal na estação do IAG/USP no Parque do Estado. 

Pode ser observado a existência de uma estação seca compreendida entre os meses de inverno 

com índices pluviométricos da ordem de 50 mm mensais no mês de julho, enquanto que, durante 

o verão é evidenciada uma estação mais úmida onde são verificados valores de precipitação da 

ordem de 250 mm durante o mês de janeiro. O regime pluviométrico da região é caracterizado 

basicamente por uma contribuição de chuvas convectivas durante o verão, e de chuvas devido à 

passagem de sistemas frontais durante o inverno. Durante os meses de verão o número de dias 

com eventos de precipitação é em torno de 20 dias, e durante os meses de inverno o número de 

dias com eventos de precipitação oscila entre 10 e 15 dias (Figura 9.1.1.2-20). 

Os dados de precipitação pluviométrica apresentam similaridade na característica do perfil anual 

e nos totais médios mensais entre a estação do INMET Mirante de Santana e do IAG/USP no 

Parque do Estado. Isso demonstra que apesar da dimensão espacial da RMSP permitir a ocorrência 

de pontos isolados de precipitação intensa, principalmente durante o período de verão, os sistemas 

sinóticos de mesoescala e de grande escala acabam se sobressaindo sobre as características mais 

locais em torno das estações analisadas e definem o regime da precipitação pluviométrica sobre a 

região. 

As Figuras 9.1.1.2-21 e 9.1.1.2-22 apresentam, respectivamente, as precipitações máximas 

mensais e as precipitações mínimas mensais para a base de dados da estação meteorológica do 

IAG/USP – Parque do Estado. A maior precipitação mensal foi de 653,2 mm em janeiro de 
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2010, seguida por uma precipitação de 470,7 mm em março de 1991. A menor precipitação foi de 

apenas 0,4 mm em julho de 2008, seguida por uma precipitação de 0,7 mm em agosto de 2007. 

 

Figura 9.1.1.2-18: Evolução da normal climatológica da precipitação pluviométrica média mensal para a 
estação do INMET – São Paulo - Mirante de Santana (SP). Fonte: INMET (2018). 

 

 

Figura 9.1.1.2-19: Evolução da normal climatológica da precipitação pluviométrica média mensal e 
comparativo com os anos de 2016 e 2017 para a estação do IAG/USP – Parque do Estado. Fonte: IAG/USP 
(2017). 
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Figura 9.1.1.2-20: Número de dias com eventos de precipitação nos anos de 2016 e 2017 e comparação 
com os valores da normal na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Período 1958-2017. Fonte: IAG/USP 
(2017). 

 

 

Figura 9.1.1.2-21: Maiores precipitações pluviométricas mensais e comparação com os valores da normal 
na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Período 1958-2017. Fonte: IAG/USP (2017). 
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Figura 9.1.1.2-22: Menores precipitações pluviométricas mensais e comparação com os valores da normal 
na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Período 1958-2017. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

A Figura 9.1.1.2-23 apresenta os valores máximos absolutos da precipitação diária e o 

respectivo dia de ocorrência, e as maiores precipitações totais acima de 100 mm em toda a base 

de dados meteorológicos da estação do IAG/USP – Parque do Estado. A maior precipitação 

registrada foi de 145,9 mm em 06/03/1966, seguida pela precipitação de 139,3 mm em 

17/03/2009 e pela precipitação de 131,6 mm no dia 25/02/1971. 
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Data de 

ocorrência 

Precipit/ 

Diária 

(mm) 

06/03/1966 145,9 

17/03/2009 139,3 

25/02/1971 131,6 

19/03/1991 121,0 

06/02/1982 120,6 

01/02/1983 119,2 

12/01/2000 117,1 

11/03/1948 117,0 

21/02/2008 112,8 

18/12/1950 111,5 

16/12/2000 104,1 

01/10/2001 103,6 

27/11/2004 100,6 

Figura 9.1.1.2-23: Máximas precipitações diárias por mês do ano e precipitações diárias superiores a 
100 mm na estação do IAG/USP Parque do Estado. Período 1957-2017. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

▪ Velocidade e Direção do Vento 

A Figura 9.1.1.2-24 apresenta a distribuição da velocidade média mensal e a Figura 9.1.1.2-25 

apresenta a distribuição da direção do vento em função do setor radial de 22,5º. para a estação do 

IAG/USP – Parque do Estado. 

No decorrer do ano as velocidades médias mensais mais elevadas são observadas durante os 

meses de setembro a janeiro com valores entre 7,8 km/h e 8,4 km/h (2,16 m/s e 2,33 m/s). As 

menores velocidades médias mensais são observadas durante os meses de abril a agosto com 

valores entre 6,2 km/h e 6,8 km/h (1,72 m/s e 1,89 m/s). Independente da época do ano, as 

velocidades médias mensais são consideradas baixas o que tende a dificultar a dispersão de 

poluentes. As direções predominantemente são para os ventos provenientes dos setores SE e 

SSE. 
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Figura 9.1.1.2-24: Velocidade do vento média mensal para os anos de 2016 e 2017 e comparação com os 
valores da normal na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

 

Figura 9.1.1.2-25: Distribuição setorial da direção do vento para os anos de 2016 e 2017 e comparação 
com os valores da normal na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

As velocidades de rajada e a respectiva distribuição das direções do vento associadas a essas 

rajadas são apresentadas, respectivamente nas Figuras 9.1.1.2-26 e 9.1.1.2-27. A maior rajada 

registrada na estação do IAG/USP foi de 101 km/h (28 m/s) e ocorreu no dia 24 de março de 

1973. Levando em consideração a direção das rajadas máximas de vento em toda a base de dados 

tem-se que a direção predominante das rajadas máximas é de NW. Essa característica da direção 

predominante de NW está diretamente relacionada à entrada e rotação ciclônica dos sistemas 

frontais sobre a RMSP. 
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Figura 9.1.1.2-26: Velocidade de rajada para os anos de 2016 e 2017 e comparação com os valores da 
normal na estação do IAG/USP – Parque do Estado. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

 

Figura 9.1.1.2-27: Distribuição setorial da velocidade de rajada valores da normal na estação do IAG/USP – 
Parque do Estado. Fonte: IAG/USP (2017). 

 

Trabalho realizado por MORAIS et al. (2010), a partir de uma análise da climatologia de 

frentes frias e do regime de ventos induzido por esses fenômenos sobre a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP) utilizando os dados de vento da estação meteorológica do IAG/USP, 
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mostram que três frentes frias, em média, chegam a RMSP mensalmente, sendo que sua 

frequência é maior nos meses de março a maio, e de agosto a dezembro. A Figura 9.1.1.2-28 

apresenta o regime mensal e o regime sazonal de frentes frias sobre a RMSP. 

 

 

 

Figura 9.1.1.2-28: Distribuição mensal e sazonal das frentes frias sobre a RMSP. Adaptado de MORAIS et al. 
(2010). 

 

Com relação à velocidade do vento, o estudo de MORAIS et al. (2010) demonstrou ser mais 

intenso nos dias anteriores à passagem da frente fria, com um mínimo na chegada, passando a 

aumentar gradativamente nos dias seguintes (quando a direção do vento é predominantemente de 

sudeste (90% da velocidade média, e 70% das rajadas). A Figura 9.1.1.2-29 apresenta o 

comportamento climatológico do vento médio na região, na qual são amostradas a velocidade 

média e frequência do vento em cada quadrante. Verifica-se que a RMSP geralmente é atingida 

por ventos de quadrante Sudeste (40%) e do quadrante Nordeste (36%). 
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Figura 9.1.1.2-29: Distribuição climatológica do vento médio sobre a RMSP. O índice de calmaria (Vm=0) é 
de 1 %. Adaptado de MORAIS et al. (2010). 

 

Os dados da velocidade do vento média mensal e média horária para a estação meteorológica 

da CETESM Santo André Capuava são apresentados na Tabela 9.1.1.2-5. A Figura 9.1.1.2-30 

apresenta a distribuição da velocidade média mensal e a Figura 9.1.1.2-31 apresenta a distribuição 

da velocidade do vento média horária para o período de dados disponível (2015 a 2017). Os 

dados horários de velocidade do vento da estação CETESB Santo André Capuava foram 

utilizados para o estudo de dispersão atmosférica sobre a região do empreendimento (IPEN, 

2018). 
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Tabela 9.1.1.2-5: Distribuição da velocidade do vento em função da hora e do mês do ano na estação da CETESB Santo André Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: 
IPEN (2018). 

Hora Local 
Mês do Ano 

Ano 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01:00 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 

02:00 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 

03:00 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3 

04:00 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 1.3 

05:00 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.4 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.2 1.4 

06:00 1.1 1.0 1.0 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 1.6 1.5 1.2 1.3 1.4 

07:00 1.1 1.0 1.0 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 

08:00 1.2 1.1 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3 1.5 

09:00 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.0 1.9 1.8 1.6 1.4 1.6 

10:00 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.7 

11:00 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.6 1.8 

12:00 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.8 

13:00 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.8 

14:00 1.8 1.8 1.9 2.0 1.7 1.7 1.8 1.9 2.3 2.0 1.8 1.9 1.9 

15:00 1.9 2.0 2.1 2.2 1.8 1.8 1.8 1.9 2.5 2.1 2.0 2.1 2.0 

16:00 2.1 2.1 2.1 2.3 1.9 1.8 2.0 2.0 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 

17:00 2.2 2.2 2.2 2.3 2.0 1.8 2.0 2.1 2.6 2.5 2.3 2.1 2.2 

18:00 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.7 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 

19:00 2.1 2.0 1.9 2.0 1.7 1.5 1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 

20:00 1.9 1.8 1.7 1.8 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 

21:00 1.7 1.6 1.5 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9 1.8 1.6 

22:00 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 

23:00 1.5 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 

24:00 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 

Média 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 
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Os dados mostram que a velocidade do vento média mensal na estação da CETESB Santo 

André Capuava são baixos e possuem ordem de grandeza com os dados do IAG/USP – Parque 

do Estado e RMSP, oscilando entre 1,4 e 1,8 m/s na maior parte do ano, o que indica que o 

processo de transporte dos poluentes na área do empreendimento também tende a ser pouco 

efetivo através das trocas puramente mecânicas. As baixas velocidades médias também são 

explicadas, em parte, devido à forte subsidência vertical provocada pelos sistemas de alta pressão 

que cruzam frequentemente o estado de São Paulo no decorrer do ano. 

É possível identificar o padrão diário da velocidade do vento com maiores valores durante o 

decorrer do período diurno e menores valores durante o período noturno. Os valores mais 

elevados correspondem, normalmente, ao processo convectivo mais intenso durante o período 

diurno, associado à intensificação da entrada da brisa marítima, enquanto que, as velocidades 

mais baixas nos períodos de transição e período noturno estão associados a uma maior 

estabilidade da atmosfera e a uma baixa altura da camada de mistura (altura da camada de 

inversão térmica) próxima à superfície. 

 

 

Figura 9.1.1.2-30: Distribuição da velocidade média mensal para a estação da CETESB Santo André 
Capuava. Período 2015-2017. Fonte: IPEN (2018). 
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Figura 9.1.1.2-31: Distribuição da velocidade média horária para a estação da CETESB Santo André 
Capuava. Período 2015-2017. Fonte: IPEN (2018). 

 

A distribuição da direção do vento em função do setor radial de 22,5º para a estação da 

CETESB Santo André Capuava é apresentada na Figura 9.1.1.2-32. O índice de calmaria é de 

7,3%, com a direção predominante de S apresentando uma frequência de ocorrência de 20,5 % e 

velocidade média do vento de 1,85 m/s. A segunda direção predominante é de SSE com 

frequência de ocorrência de 16,5% e velocidade média do vento de 1,95 m/s. Esse padrão da 

distribuição da direção do vento é próximo ao apresentado na Figura 9.1.1.2-7 que descreve a 

climatologia da distribuição da direção do vento no estado de São Paulo. 
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Figura 9.1.1.2-32: Distribuição setorial da direção do vento para a estação da CETESB Santo André 
Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 

 

As Figuras 9.1.1.2-33 e 9.1.1.2-34 apresentam, respectivamente, a distribuição da direção do 

vento setorial quando considerado a distribuição em função do mês do ano e em função da hora 

do dia para o período analisado. A predominância dos ventos distribuídos entre os setores S e 

NE estão sempre bem caracterizados sobre as demais direções, o que mostra que o sistema 

sinótico de grande escala tem predominância sobre a circulação local da região no decorrer do 

ano.  

A predominância da direção do vento de S é principalmente verificada durante o período 

noturno quando, na ausência da insolação que gera maiores trocas turbulentas na camada de 

mistura, o sistema de circulação atmosférica de grande escala é o mecanismo que define a direção 

do vento. 
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Figura 9.1.1.2-33: Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função do mês do ano. 
Período 2015 a 2017. Estação da CETESB Santo André Capuava (SP). 

 

 

Figura 9.1.1.2-34: Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função da hora do dia. 
Período 2015 a 2017. Estação da CETESB Santo André Capuava (SP). 
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▪ Classe de Estabilidade Atmosférica de Pasquill 

A Figura 9.1.1.2-35 apresenta a distribuição da classe de estabilidade atmosférica de Pasquill, 

estimadas a partir dos dados meteorológicos do Aeroporto de Congonhas e da estação da 

CETESB Santo André Capuava para todos os dados horários do período analisado. 

As classes de estabilidade de Pasquill estão distribuídas da seguinte maneira no período 

analisado: Classe A tem 0,79%, a Classe B tem 6,86%, a Classe C tem 12,07%, a Classe D tem 

46,45%, a Classe E tem 13,73%, a Classe F tem 20,10% dos eventos informados. 

É possível correlacionar a maior frequência da classe de estabilidade D (neutra) e classes de 

estabilidade E e F (condições estáveis), em relação às classes de estabilidade A, B e C (condições 

instáveis), aos baixos valores da velocidade média do vento e a altura da camada de mistura 

próxima a superfície, principalmente durante o período noturno e durante o inverno quando da 

atuação dos sistemas de alta pressão estacionários sobre a RMSP. 

A elevada taxa de eventos da classe de estabilidade de Pasquill entre as classes estáveis E e F 

(estáveis), seguida pela classe de estabilidade D (neutra) propicia uma menor mistura vertical da 

pluma em função da distância, nesse sentido, deve-se esperar que os pontos de máxima 

concentração deverão se situar em maiores distâncias em relação ao local do empreendimento. 

 

 

Figura 9.1.1.2-35: Distribuição da Classe de Estabilidade Atmosférica de Pasquill. Período 2015 a 2017. 
Aeroporto de Congonhas e estação da CETESB Santo André Capuava. Fonte: IPEN (2018). 

 

▪ Altura da Camada de Mistura 

A altura da camada de mistura se constitui em importante parâmetro para tornar mais ou 

menos efetiva o processo de dispersão dos poluentes na atmosfera, de modo que, menores 

alturas da camada de mistura, principalmente à noite, não permitem uma mistura atmosférica 

eficiente e fazem com que as concentrações próximas à superfície sejam maiores. Durante o 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A B C D E F

Fr
eq

u
ên

ci
a 

Classe de Estabilidade de Pasquill 

Aeroporto de Congonhas e Estação CETESB Santo André 
Capuava - Período 2015 a 2017

Página: 300



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

261 

 

 

período diurno com o crescimento vertical da camada de mistura, por causa do aquecimento na 

superfície, a dispersão vertical dos poluentes torna-se mais efetiva e a concentração dos poluentes 

em função da distância diminui. 

A Tabela 9.1.1.2-6 apresenta a distribuição da altura da camada de mistura urbana em função 

do mês do ano e hora do dia baseados nos dados meteorológicos do Aeroporto de Congonhas e 

da estação da CETESB Santo André Capuava no período de 2015 a 2017.  
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Tabela 9.1.1.2-6: Distribuição da altura da camada de mistura urbana função da hora e do mês do ano na estação do Aeroporto de Congonhas. Período 2015 a 2017. 
Fonte: IPEN (2018). 

Hora Local 
Mês do Ano Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

01:00 614 337 500 537 566 416 445 444 592 766 554 576 530 

02:00 489 312 366 502 535 389 397 456 642 745 547 553 496 

3:00 498 317 372 494 510 414 392 471 590 659 610 469 484 

04:00 439 276 349 464 480 470 398 477 598 778 640 491 489 

05:00 363 312 358 417 460 443 393 461 603 775 577 512 474 

06:00 381 320 332 472 524 442 439 491 565 746 582 542 487 

07:00 569 380 359 458 547 459 423 524 595 835 927 790 573 

08:00 1067 1030 661 571 775 480 474 590 771 1224 1252 1188 840 

09:00 1329 1283 1129 1157 1083 670 640 1083 1183 1425 1390 1406 1148 

10:00 1496 1512 1375 1349 1224 1168 1192 1357 1375 1510 1603 1632 1399 

11:00 1662 1760 1562 1475 1326 1294 1332 1481 1563 1705 1764 1751 1555 

12:00 1866 1884 1683 1641 1483 1459 1471 1562 1648 1834 1836 1883 1687 

13:00 1953 2006 1820 1714 1594 1560 1566 1670 1767 1901 1972 1981 1791 

14:00 2044 2050 1893 1817 1649 1655 1672 1763 1906 2040 2066 2153 1891 

15:00 2160 2141 2000 1949 1700 1714 1743 1806 2035 2137 2183 2187 1979 

16:00 2217 2164 2077 1971 1723 1671 1750 1815 2114 2151 2177 2235 2005 

17:00 2157 2151 2064 1941 1664 1573 1679 1765 1991 2147 2114 2130 1947 

18:00 2065 2010 1914 2003 1774 1655 1766 1804 1976 1977 1959 1971 1905 

19:00 1818 1864 2080 1365 1086 832 888 928 1358 2101 2145 1887 1528 

20:00 2010 1122 1165 1181 912 707 690 757 1164 1148 1120 1677 1139 

21:00 989 723 919 1044 785 628 567 682 923 1049 1050 871 853 

22:00 862 590 828 887 696 585 489 602 762 974 947 725 746 

23:00 741 472 661 755 618 568 468 530 695 844 811 678 654 

24:00 638 445 529 647 525 503 443 499 635 837 658 521 574 

Média 1268 1144 1125 1117 1010 907 905 1001 1169 1346 1312 1284 1132 
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A Figura 9.1.1.2-36 apresenta a distribuição da altura média mensal da camada de mistura 

atmosférica estimada para a região do empreendimento. A altura da camada de mistura média 

mensal oscila predominantemente entre 900 e 1.300 m, sendo que as menores alturas da camada 

de mistura são observadas durante os meses de inverno por causa da maior intensidade dos 

sistemas de alta pressão que atuam sobre a RMSP, e as maiores alturas são observadas durante os 

meses de verão quando as trocas turbulentas verticais são mais intensas devido ao aquecimento 

da superfície. 

A Figura 9.1.1.2-37 apresenta a evolução horária da altura média da camada de mistura urbana 

no decorrer do dia. Os valores máximos da altura da camada de mistura ocorrem em torno das 

15 e 16 horas alcançando valores próximos a 2000 metros. Os valores mínimos da altura da 

camada de mistura ocorrem durante o período noturno, e durante a transição para o período 

diurno e são da ordem de 500 m. 
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Figura 9.1.1.2-36: Altura da camada de mistura urbana média mensal. Aeroporto de Congonhas e estação 
da CETESB Santo André Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 
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Figura 9.1.1.2-37: Altura da camada de mistura urbana média em função da hora do dia. Aeroporto de 
Congonhas e estação da CETESB Santo André Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 

 

A Figura 9.1.1.2-38 e Tabela 9.1.1.2-7 apresentam a distribuição da altura da camada de 

mistura por intervalos de classe de 100 m. As alturas de camada de mistura menores que 300 m 

totalizam 27,39% dos eventos, as alturas entre 300 m e 600 m totalizam 7,00% dos eventos, as 

alturas entre 600 m e 1000 m totalizam 9,01% dos eventos e as alturas de camada de mistura 

superiores a 1000 m totalizam 56,60% dos eventos. 

 

 

Figura 9.1.1.2-38: Distribuição da altura da camada de mistura urbana. Aeroporto de Congonhas e estação 
da CETESB Santo André Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 

0 1,000 2,000 3,000 4,000
0

5

10

15

20

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 (
%

)

Distribuição de Frequencia - Aeroporto de Congonhas e estação da CETESB Santo Andre Capuava - Período 2015 a 2017

Altura da camada de mistura (m)

Página: 305



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

266 

 

 

Tabela 9.1.1.2-7: Distribuição da altura da camada de mistura urbana. Aeroporto de Congonhas e estação 
da CETESB Santo André Capuava. Período 2015 a 2017. Fonte: IPEN (2018). 

Intervalo de altura da 
CM urbana (m) 

Frequência (%)  Intervalo de altura da 
CM urbana (m) 

Frequência 

(%) 

0 100 16.96  2000 2100 3.64 

100 200 5.54  2100 2200 2.57 

200 300 4.89  2200 2300 2.53 

300 400 3.08  2300 2400 2.15 

400 500 1.83  2400 2500 1.76 

500 600 2.09  2500 2600 1.21 

600 700 0.94  2600 2700 0.62 

700 800 3.33  2700 2800 0.62 

800 900 0.87  2800 2900 0.21 

900 1000 3.87  2900 3000 0.34 

1000 1100 1.56  3000 3100 0.12 

1100 1200 6.09  3100 3200 0.12 

1200 1300 2.46  3200 3300 0.08 

1300 1400 6.37  3300 3400 0.06 

1400 1500 3.10  3400 3500 0.05 

1500 1600 5.44  3500 3600 0.02 

1600 1700 3.53  3600 3700 0.04 

1700 1800 4.42  3700 3800 0.00 

1800 1900 3.67  3800 3900 0.02 

1900 2000 3.76  3900 4000 0.00 

 

D. Vulnerabilidade da RMSP às Mudanças Climáticas 

Projeções indicam que a mancha urbana da RMSP será o dobro da atual até 2030, aumentando 

os riscos de enchentes, inundações e deslizamentos na região, atingindo cada vez mais a 

população como um todo. Isso acontecerá porque essa expansão deverá se dar principalmente na 

periferia, e em áreas frágeis, como várzeas e terrenos instáveis 

(INPE/UNICAMP/USP/IPT/UNESP, 2010). 

Estudos preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, uma elevação média na temperatura da 

região de 2ºC a 3ºC poderá dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de 10 

milímetros) na capital paulista e áreas circunvizinhas. Além disso, as tendências de mudanças de 

temperatura na região indicam que haverá um aumento no número de dias quentes, diminuição 

no número de dias frios, aumento no número de noites quentes e diminuição no número de 

noites frias. 

Esses dados projetam impactos significativos na saúde da população. Entre eles, está a 

intensificação das ilhas de calor, que prejudicam a dispersão de poluentes. Com isso, espera-se 

Página: 306



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

267 

 

 

que alguns poluentes tenham a sua concentração ambiental aumentada, notadamente os gases e 

partículas gerados a partir de processos fotoquímicos atmosféricos. 

Entre os eventos extremos mais alarmantes estão os relacionados à precipitação intensa. A 

RMSP, que nas últimas estimativas concentram mais de 20 milhões de habitantes, já sofrem os 

efeitos dos extremos de precipitação, que causam enchentes, deslizamentos de terra e perdas de 

vida.  

Entre 1950 e 2003, a frequência e intensidade das chuvas têm aumentado nas regiões Sudeste 

e Sul do Brasil. Totais de chuvas acima de 30 mm/dia têm potencial para causar enchentes e 

inundações graves. Totais de chuvas acima de 50 mm/dia, praticamente inexistentes antes da 

década de 50 do século passado, ocorrem comumente de duas a cinco vezes por ano na cidade de 

São Paulo (Figura 9.1.1.2-39). A crescente urbanização das periferias atuando em sinergia com o 

aquecimento global projeta que eventos com grandes volumes de precipitações pluviométricas 

irão ocorrer com mais frequência no futuro, abrangendo cada vez mais uma maior área geográfica 

da RMSP. 

 

 

Figura 9.1.1.2-39: Número de eventos com chuvas intensas em São Paulo por décadas. Período 1933 a 
2007. Adaptado de INPE/UNICAMP/USP/IPT/UNESP (2010). 

 

9.1.2. Qualidade do Ar 

A caracterização da qualidade do ar na região do empreendimento é importante, pois permite 

a avaliação dos níveis de concentração de poluentes atmosféricos atuais antes da instalação do 

futuro empreendimento. Este cenário auxilia na avaliação do impacto na qualidade do ar do 

projeto em licenciamento, uma vez que as emissões adicionais serão sobrepostas aos níveis 

observados atualmente. 
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O diagnóstico foi realizado com base nos poluentes utilizados tradicionalmente como 

indicadores da qualidade do ar de uma região, definidos com base em sua importância para a 

saúde humana e frequência com que ocorrem no ambiente, bem como por serem poluentes 

monitorados pelo órgão ambiental estadual e possuírem regulamentação.  

Os poluentes em questão são: Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono (CO), 

Material Particulado (MP), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Ozônio (O3). O poluente Material 

Particulado está subdividido em Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partícula Inaláveis (MP10) 

e Partículas Inaláveis Finas (MP2,5). 

Estes poluentes estão associados principalmente a danos à saúde humana como doenças 

respiratórias e cardiovasculares, bem como, chuva ácida, danos à vegetação e contaminação da 

água e do solo. 

Os compostos em questão possuem limites dados pela legislação brasileira em relação a 

qualidade do ar, conforme visto no Capítulo 5, Aspectos Legais. Na esfera federal, a legislação 

vigente é a Resolução CONAMA 491/18 e no âmbito estadual, o Decreto 59.113/13. 

Com relação aos dados apresentados neste relatório, os mesmos estão comparados com o 

decreto estadual supracitado e a Resolução CONAMA 03/09 (já revogada), uma vez que eram as 

legislações vigentes à época dos relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo, 

elaborados pela CETESB. Durante a operação do empreendimento, a qualidade do ar da região 

do empreendimento deverá ser avaliada seguindo os parâmetros indicados na Resolução 

CONAMA 491/18. 

Os poluentes são, com exceção do ozônio, considerados, poluentes primários, pois são 

emitidos diretamente pelas fontes de poluição do ar. Já o ozônio, de modo geral, é formado na 

atmosfera, a partir de reações fotoquímicas na presença de radiação solar e seus principais 

precursores são os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio. 

Segundo o Decreto Estadual 59.113/13, os municípios são classificados quanto à qualidade do 

ar a cada três anos de acordo com os padrões previstos legalmente: metas intermediárias e final. 

Este recurso é empregado pelo poder público do estado de São Paulo para gerenciamento da 

qualidade do ar e determinação das políticas de controle de emissões, visando a melhoria 

contínua da qualidade do ar nas diversas regiões do estado. 

O município de Mauá, onde se pretende instalar o empreendimento proposto, está classificado 

pela Deliberação CONSEMA 18/2016 (vigente à época da elaboração deste diagnóstico), de 

acordo com os poluentes monitorados, nas seguintes categorias: 

▪ Material Particulado MP10: MI2 (Meta Intermediária 2); 

▪ Dióxido de Nitrogênio: PF (Padrão Final); 

▪ Ozônio: > MI1 (Maior que Meta Intermediária 1). 
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A área onde se pretende instalar o futuro empreendimento não possui dados de 

monitoramento de qualidade do ar, segundo informado pelo empreendedor. Neste sentido, 

foram utilizados dados medidos pela rede de estações de qualidade do ar da CETESB. A Figura 

9.1.2-1 apresenta a localização do empreendimento e as estações de monitoramento mais 

próximas que compõem a rede metropolitana de monitoramento UGRHI 6 (Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 6). Esta região é considerada com vocação industrial pelo 

órgão ambiental. 

A referida UGRHI corresponde a Região Metropolitana de São Paulo e é caracterizada pela 

elevada densidade demográfica, grande circulação de veículos e presença de inúmeras indústrias, 

o que acarreta em elevadas emissões de poluentes atmosféricos proporcionalmente à área 

ocupada. 

Dentre as estações disponíveis, foram empregados os dados monitorados mais próximos ao 

local a ser avaliado. Estes valores foram medidos pela Estação Mauá, localizada a 

aproximadamente 4 km da área em questão. Nesta estação são monitorados os poluentes 

regulamentados NO2, MP10 e Ozônio.  

Uma vez que os poluentes avaliados não são monitorados em sua totalidade na estação mais 

próxima ao empreendimento, foram utilizados dados de outras estações da rede estadual. 

Inicialmente, optou-se pela Estação Santo André – Capuava, distante 7,5 km do futuro 

empreendimento e 4 km da Estação Mauá. Esta estação monitora complementarmente o 

poluente SO2. A estação possui também o monitoramento manual de PTS. 

Neste sentido, foi necessário utilizar dados de uma terceira estação. Foram empregados dados 

da Estação São Bernardo do Campo – Centro, distante 7 km da futura unidade e 8,8 km da 

Estação Mauá. Foram utilizados os valores dos poluentes PM2,5 e CO, completando assim o 

conjunto de poluentes analisados. 

A avaliação foi realizada empregando três anos completos de monitoramento disponibilizados 

pela CETESB, a saber de 2015 a 2017, uma vez que a classificação do município é realizada com 

base neste período e atualizada a cada 3 anos. Os dados foram obtidos junto ao órgão ambiental 

utilizando o sistema QUALAR – Sistema de Informação de Qualidade do Ar da CETESB. 
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Figura 9.1.2-1: Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar nas Imediações do Futuro 
Empreendimento. 

 

Os dados de curto prazo foram apresentados na forma de gráficos e comparados com os 

padrões vigentes. Os padrões utilizados a título de comparação foram os padrões MI1 (Meta 

Intermediária 1), vigentes atualmente segundo o Decreto Estadual 59.113/13. Para o poluente 

Material Particulado - Partícula Inaláveis (MP10) foi empregada ainda a meta MI2 como 

referência, pois o município de Mauá está enquadrado nesta categoria segundo a classificação dos 

municípios de 2016. Pelo mesmo motivo, para o poluente NO2 foi acrescido a título de 

comparação o Padrão Final. 

Para melhor visualização dos resultados de curto prazo, são apresentados ainda gráficos na 

forma de índice de qualidade do ar, nos quais as categorias de qualidade do ar estão distribuídas 

em: Boa, Moderada, Ruim, Muito Ruim e Péssima, conforme as diretrizes da CETESB. A 

relação entre o índice de qualidade do ar e as concentrações dos poluentes está apresentada na 

Tabela 9.1.2-1.  
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Tabela 9.1.2-1: Índice de Qualidade do Ar. 

 

Fonte: Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 2016, CETESB, 2018. 

 

9.1.2.1. Material Particulado - Partículas Inaláveis (MP10) 

As concentrações do poluente Partículas Inaláveis monitorado na Estação Mauá para período 

de exposição de curto prazo igual a 24 horas estão apresentados na Figura 9.1.2.1-1. 

A média destas concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 30 µg/m³ e o 

desvio padrão (s) é de aproximadamente 16 µg/m³. As maiores concentrações ocorrem, de 

modo geral, nos meses de inverno, período no qual ocorre menor incidência de chuvas e 

condições menos favoráveis para a dispersão dos poluentes. Como apresentado no diagnóstico 

de clima, o período de inverno causa maior estabilidade atmosférica através de sistemas de alta 

pressão, propiciando a formação de massas de ar com baixa umidade relativa, impactando 

significativamente na qualidade do ar. 
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Os valores monitorados foram comparados com os padrões MI1 e MI2, uma vez que para 

este poluente, o município está classificado com a meta mais restritiva (MI2). Pôde-se observar 

que todos os valores monitorados estão abaixo de ambas as metas Intermediária 1 e 2, atendendo 

ao padrão vigente. 

 

Figura 9.1.2.1-1: Concentração de Partículas Inaláveis para período de monitoramento de 24h. 

 

A concentração média anual foi comparada para os três anos de dados com os respectivos 

padrões (Figura 9.1.2.1-2). Novamente, houve pleno atendimento dos padrões vigentes. 

Percebeu-se, entretanto, aumento da concentração média no ano de 2017, frente aos demais 

anos monitorados, da ordem de 10%. Segundo o Relatório da CETESB - Qualidade do Ar no 

Estado de São Paulo – 2017, o ano de 2017, dentre os analisados neste documento, foi o que 

apresentou menor número de dias desfavoráveis a dispersão de poluentes, totalizando 23 dias no 

ano, contra 25 em 2016 e 29 em 2015. Entretanto, ocorreram dois períodos de estiagem, dentre 

os quais o segundo deles compreendeu o período de agosto a setembro de 2017, justamente o 

período no qual pode-se observar aumento da concentração de material particulado conforme 

Figura 9.1.2.1-1 apresentada anteriormente, mostrando que a concentração ambiente foi afetada 

pelo episódio em questão. 
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Figura 9.1.2.1-2: Concentração Média Anual de Partículas Inaláveis  

 

A Figura 9.1.2.1-3 mostra, para melhor visualização dos dados, a classificação da qualidade do 

ar quanto às Partículas Inaláveis considerado os valores de curto prazo de exposição. Pode-se 

observar que, apesar da média anual ter aumentado no ano de 2017 e que as maiores 

concentrações diárias tenham ocorrido neste ano, houve um grande percentual de dias nos quais 

a qualidade do ar foi considerada BOA. Constata-se ainda que os índices de 2017 estão bastante 

próximos aos observados em 2015. Por sua vez, o ano de 2016 foi o que apresentou maior 

quantidade de dias nos quais a qualidade do ar foi considerada BOA. 

 

Figura 9.1.2.1-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto à Partículas Inaláveis 
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9.1.2.2. Material Particulado - Partículas Inaláveis Finas (MP2,5) 

As concentrações do poluente Partículas Inaláveis Finas monitorado na Estação São Bernardo 

- Centro para período de exposição de curto prazo igual a 24 horas estão apresentadas na Figura 

9.1.2.2-1. Não foram utilizados dados de Mauá, porque este parâmetro não é monitorado na 

referida estação. 

A média destas concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 20 µg/m³ e o 

desvio padrão de 8 µg/m³. Novamente, observa-se elevação das concentrações no período 

inverno frente as demais estações do ano, sendo que esta elevação, no ano de 2017, está mais 

concentrada no mês de setembro, em função do período de estiagem citado anteriormente. 

Para este poluente houve um pequeno declínio das máximas concentrações com o passar dos 

anos. Esta queda não foi comparada com o MP10 porque o ponto monitorado não é o mesmo. 

Os valores monitorados foram comparados com o padrão MI1, e pôde-se observar que todos 

os valores monitorados estão abaixo da Meta Intermediária 1.  

 

Figura 9.1.2.2-1: Concentração de Partículas Inaláveis Finas para período de monitoramento de 24h. 

 

A concentração média anual foi comparada para os três anos de dados com os referidos 

padrões. Novamente, houve pleno atendimento dos padrões vigentes. Uma vez que os valores ao 

longo dos anos são muito próximos, pode-se considerar que a concentração média anual se 

mantém estável. 
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Figura 9.1.2.2-2: Concentração Média Anual de Partículas Inaláveis Finas. 

 

A Figura 9.1.2.2-3 mostra a classificação da qualidade do ar quanto às Partículas Inaláveis 

Finas, considerado os valores de curto prazo. Pode-se observar que a classificação da qualidade 

do ar como BOA para o parâmetro em questão apresenta percentual elevado. Enfatiza-se ainda 

que apenas em 2015 a classificação do ar foi considerada RUIM e que estes episódios ocorreram 

em apenas 2 dias do ano, não se repetindo para os anos seguintes. 

 

 

Figura 9.1.2.2-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto a Partículas Inaláveis Finas. 

 

9.1.2.3. Material Particulado - Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

As concentrações do poluente Partículas Totais em Suspensão monitorado na Estação Manual 

de Santo André para período de exposição de curto prazo igual a 24 horas estão apresentadas na 
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Figura 9.1.2.3-1. Não foram utilizados dados de Mauá, porque este parâmetro não é monitorado 

na referida estação. 

A média destas concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 50 µg/m³ e o 

desvio padrão 26 µg/m³. As maiores concentrações ocorrem, de modo geral, nos meses de 

inverno, no qual ocorre menor incidência de chuvas e condições menos favoráveis para a 

dispersão dos poluentes. 

Os valores monitorados foram comparados com o padrão final, uma vez que este parâmetro é 

considerado auxiliar e não possui metas intermediárias. Pôde-se observar que todos os valores 

monitorados estão abaixo do padrão vigente. 

 

 

Figura 9.1.2.3-1: Concentração de PTS para período de monitoramento de 24h. 

 

A média geométrica anual da concentração foi comparada para os três anos de dados com os 

referidos padrões. Novamente, houve pleno atendimento aos padrões vigentes. Percebeu-se uma 

tendência de queda da concentração anual ao longo dos anos. 

 

Página: 316



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

277 

 

 

 

Figura 9.1.2.3-2: Concentração Média Anual de Partículas Totais em Suspensão. 

 

A Figura 9.1.2.3-3 mostra a classificação da qualidade do ar considerando os valores de curto 

prazo de Partículas Totais em Suspensão. Como o novo índice de qualidade do ar não possui o 

parâmetro PTS, foi utilizado o índice antigo, com base na Resolução CONAMA 03/90. Apesar 

de já revogada, esta Resolução era a válida na época da elaboração deste relatório. Na Resolução 

CONAMA 491/18 não foi mais apresentado os índices de qualidade do ar, apenas indicando em 

seu artigo 13 que os estados e o Distrito Federal devem divulgar os seus índices. 

Pode-se observar que a classificação da qualidade do ar mostra que os dias considerados como 

bons para o parâmetro em questão apresentam percentual elevado e que houve melhoria da 

qualidade do ar no decorrer dos anos. 

 

 

Figura 9.1.2.3-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto a Partículas Totais em Suspensão. 
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Como esta fração de material particulado não é coletada todos os dias como as demais frações 

(MP10 e MP2,5) e como não são coletadas no mesmo ponto, uma avaliação comparativa entre elas 

não seria precisa. Entretanto, pode-se observar que para todas as faixas de diâmetro avaliadas a 

concentração atendeu aos padrões de qualidade do ar vigente. 

9.1.2.4. Dióxido de Enxofre (SO2) 

Os valores monitorados para o poluente SO2 na Estação Santo André - Capuava para período 

de exposição de curto prazo igual a 24 horas estão apresentados na Figura 9.1.2.4-1. Não foram 

utilizados dados de Mauá, porque este parâmetro não é monitorado na referida estação. 

A média das concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 3 µg/m³ e o desvio 

padrão de 2 µg/m³. O período apresenta poucos picos e estes estão concentrados principalmente 

no ano de 2015.  

Os valores monitorados foram comparados com o padrão MI1, e pôde-se observar que todos 

os valores monitorados estão bem inferiores à Meta Intermediária 1, atendendo ainda plenamente 

ao padrão final proposto no decreto. 

 

 

Figura 9.1.2.4-1: Concentração de Dióxido de Enxofre para período de monitoramento de 24h. 

 

A concentração média anual foi comparada para os três anos de dados com os referidos 

padrões. Novamente, houve pleno atendimento dos padrões vigentes. Percebeu-se, também 

tendência a diminuição da concentração média ao longo dos anos. Ressalta-se que para o ano de 

2015, os valores disponíveis iniciam-se no mês de agosto, e que os demais meses faltantes podem 

influir na média anual. 

 

Página: 318



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

279 

 

 

 

Figura 9.1.2.4-2: Concentração Média Anual de Dióxido de Enxofre. 

 

A Figura 9.1.2.4-3 mostra a classificação da qualidade do ar considerando os valores de curto 

prazo de Dióxido de Enxofre. Pode-se observar que a classificação da qualidade do ar foi BOA 

para todo o período avaliado. 

 

Figura 9.1.2.4-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto ao Dióxido de Enxofre. 

 

9.1.2.5. Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

Os valores monitorados para o poluente NO2 na Estação Mauá para período de exposição de 

curto prazo igual a 1 hora estão apresentados na Figura 9.1.2.5-1. 

A média das concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 23 µg/m³ e 

respectivo desvio de 16 µg/m³. De modo geral, não há a presença de picos significativos de 

aumento na qualidade do ar, apresentando apenas uma única hora no ano de 2015 com valor de 

concentração acima de 200 µg/m³. 
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Os valores monitorados foram comparados com o padrão MI1 e Padrão Final, uma vez que o 

município em questão possui essa classificação para tal poluente. Pôde-se observar que todos os 

valores monitorados estão bem inferiores à Meta Intermediária 1 e atendem ainda ao padrão final 

proposto no decreto, com exceção de um único valor em 2015. 

 

Figura 9.1.2.5-1: Concentração de Dióxido de Nitrogênio para período de monitoramento de 1h. 

 

A concentração média anual foi comparada para os três anos de dados com os referidos 

padrões. Novamente, houve pleno atendimento dos padrões vigentes, inclusive ao padrão final 

com base nos dados da OMS. Há uma variação da concentração ao longo dos anos, mas pode-se 

considerar que de modo geral, tende a estabilidade dos valores. 

 

 

Figura 9.1.2.5-2: Concentração Média Anual de Dióxido de Nitrogênio. 
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A Figura 9.1.2.5-3 mostra a classificação da qualidade do ar considerando os valores de curto 

prazo de Dióxido de Nitrogênio. De uma forma mais fácil de ser visualizada, pode-se observar 

que a classificação da qualidade do ar foi BOA para todo o período avaliado, com exceção de um 

único valor no ano de 2015, que foi considerado como MODERADA. 

 

 

Figura 9.1.2.5-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto ao Dióxido de Nitrogênio. 

 

9.1.2.6. Monóxido de Carbono (CO) 

Os valores monitorados para o poluente CO na Estação São Bernardo - Centro para período 

de exposição de 1 e 8 horas estão apresentados nas Figuras 9.1.2.6-1. 

A média das concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 0,5 ppm. De modo 

geral, não houve grandes quantidades de picos e estes se concentraram mais no ano de 2015. 

Os valores monitorados para período de 8 horas foram comparados com o Padrão Final, uma 

vez que o poluente não possui metas intermediárias. Já os valores de 1 hora, que não foram mais 

adotados no padrão estadual, foram comparados com a legislação federal vigente. Pôde-se 

observar que todos os valores monitorados estão bem inferiores ao padrão para ambas as 

condições. Sendo que para o período de 1 hora, os valores apresentam ainda maior 

distanciamento do valor limite. 
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Figura 9.1.2.6-1: Concentração de Monóxido de Carbono para período de monitoramento de 1h. 

 

 

Figura 9.1.2.6-2: Concentração de Monóxido de Carbono para período de monitoramento de 8h. 

 

A Figura 9.1.2.6-3 mostra a classificação da qualidade do ar considerando os valores de 

exposição de 8 horas para o CO previstos no índice baseado no decreto estadual. Pode-se 

observar que a classificação da qualidade do ar foi considerada BOA para todo o período 

avaliado. 
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Figura 9.1.2.6-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto a Monóxido de Carbono. 

 

9.1.2.7. Ozônio (O3) 

Os valores monitorados para o poluente Ozônio na Estação Mauá para período de exposição 

de 1 e 8 horas estão apresentados nas Figuras 9.1.2.7-1 e 9.1.2.7-2. 

A média das concentrações para o período de 2015 a 2017 é da ordem de 40 µg/m³ 

(s=30 µg/m³) para período de 1 hora e 60 µg/m³ (s=30 µg/m³) para período de 8 horas. De 

modo geral, não houve muitos picos e estes se concentraram mais no ano de 2015. 

Os valores monitorados para período de 8 horas foram comparados com o MI1. Já os valores 

de 1 hora, que não foram mais adotados no padrão estadual, foram comparados com a legislação 

federal vigente à espoca dos relatórios utilizados para a elaboração deste diagnóstico (2015 a 

2017). Já na Resolução CONAMA 491/18, atualmente vigente, também não se considera mais o 

padrão de qualidade do ar para o período de 1h para o poluente ozônio, apenas para 8h como na 

legislação estadual, tendo como valor de referência o mesmo valor da legislação estadual, de 140 

µg/m³. 

Pôde-se observar que, em ambos os períodos avaliados, os valores monitorados apresentam 

ultrapassagem do padrão vigente. Nota-se ainda que há uma tendência de diminuição do número 

de picos com o passar dos anos. No ano de 2015 foram 10 ultrapassagens para período de 8horas 

de exposição; no ano de 2016, 2 ultrapassagens; e no ano de 2017 apenas 1 ultrapassagem do 

padrão. 
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Figura 9.1.2.7-1: Concentração de Ozônio para período de monitoramento de 1h. 

 

 

Figura 9.1.2.7-2: Concentração de Ozônio para período de monitoramento de 8h. 

 

A Figura 9.1.2.7-3 mostra a classificação da qualidade do ar considerando os valores de 

exposição de 8 horas para o Ozônio previstos no índice baseado no decreto estadual. Pode-se 

observar que este poluente apresenta valores mais críticos que os demais parâmetros avaliados. A 
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partir das concentrações monitoradas a qualidade do ar foi classificada como RUIM e MUITO 

RUIM em alguns dias do ano. Houve ainda um episódio classificado como PÉSSIMO em 2015. 

Entretanto, a qualidade do ar melhorou em 2017, se comparada com os anos anteriores, uma vez 

que o total de dias classificados como qualidade BOA aumentou 4%. 

Elevadas concentrações de Ozônio ocorrem de modo geral em todas as Regiões 

Metropolitanas do estado da São Paulo. Do total de municípios avaliados na classificação de 

município, aproximadamente 80% foram enquadrados com concentrações de ozônio acima da 

meta MI1.  

Estas elevadas concentrações estão associadas às condições favoráveis à formação deste 

poluente na atmosfera, devido à elevada incidência de luz solar e presença de hidrocarbonetos e 

dióxidos de nitrogênio na atmosfera, principais precursores do ozônio. 

O gerenciamento e controle do ozônio é alvo de políticas públicas, como os programas 

PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores) e PREFE 

(Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias), porém a questão é bastante complexa, 

uma vez que envolve além das indústrias, que respondem por 32% da emissão de NOx e 15% da 

emissão de hidrocarbonetos (Relatório de Qualidade do Ar 2016, CETESB), a enorme frota de 

veículos leves e pesados que trafega pela região e representam 67% da emissão de NOx e 68% da 

emissão de hidrocarbonetos. O controle das emissões de origem veicular é ainda mais complexo, 

pois envolve além das questões tecnológicas, questões econômicas e sociais, pois está atrelado a 

renovação da frota e melhoria do transporte público. 

 

 

Figura 9.1.2.7-3: Classificação da Qualidade do Ar quanto ao Ozônio. 
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9.1.3. Ruídos e Vibrações 

9.1.3.1. Ruídos 

As ondas sonoras se propagam em uma forma esférica, a partir de uma fonte pontual, por 

exemplo uma máquina ruidosa, ou cilíndrica, ou a partir de uma fonte linear como uma via de 

grande volume de tráfego. Esta situação pode ser alterada pela presença de obstáculos na 

trajetória de propagação ou pela não uniformidade do meio em campo aberto. As ondas sonoras 

são formadas por qualquer processo que provoque flutuações em um fluido, que geralmente é o 

ar, como as pás de um ventilador ou o estrangulamento da passagem de ar numa sirene. 

Vibrações de superfícies sólidas também produzem excitações no ar e são capazes de gerar ondas 

sonoras como um alto-falante. 

O ouvido humano é capaz de responder a um grande intervalo de intensidade sonora, desde o 

limiar da audição até o limiar da dor. Por exemplo, na frequência de 1000 Hz a intensidade 

sonora capaz de causar a sensação de dor é 1014 vezes maior que aquela que causa a sensação de 

audição. Devido à dificuldade de se expressar números de ordens de grandeza tão diferentes 

numa mesma escala linear, utiliza-se a escala logarítmica para definir a intensidade do som. A 

unidade da intensidade sonora é conhecida como Bel (B). Nesta escala a divisão é Log10, portanto 

a razão de intensidade do exemplo acima é 1014 ou 14 divisões de escala. Como o ouvido humano 

é capaz de detectar apenas variações superiores a 0,1 Bel utiliza-se como fundo de escala o 

deciBel (dB), ou seja, Bel/10.  

O ouvido humano também não é igualmente sensível a todas as frequências sonoras. As 

frequências de maior audibilidade estão na faixa de 2000 e 5000 Hz e as menos audíveis são as 

frequências abaixo de 125 Hz e acima de 8000 Hz. Por exemplo, para o ouvido humano ter a 

mesma sensação de audição nas frequências de 125 Hz e de 1000 Hz, a intensidade da primeira 

frequência tem que ser 16 dB mais alta que a segunda. Para compensar esta situação utilizam-se 

circuitos eletrônicos de sensibilidade variável com a frequência, de forma a modelar o 

comportamento do ouvido humano classificados como A, B, C e D. O circuito “A” faz uma 

correção da escala logarítmica, aproximando-a da sensibilidade do ouvido humano por isso se 

utiliza a métrica dB(A). Assim, para o diagnóstico do parâmetro ruído, as medições de nível de 

pressão sonora foram realizadas nesta escala em pontos selecionados de maneira que pudesse 

caracterizar a parte da AID (Anexo 9.1.3.1-1). As medições foram realizadas em 04/10/2017, 

sendo que os pontos foram definidos em reunião com o IPAR/CETESB em 31/03/2016 

conforme ata 008/2016 (Anexo 9.1.3.1-2). 

A Resolução CONAMA 01/90, determina em seu parágrafo II que “São prejudiciais à saúde e ao 

sossego público níveis de ruído superiores ao determinado na norma NBR 10151– Avaliação de Ruído em 

Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”. Portanto como se trata de uma 

regulamentação federal, válida em todo território nacional, todos os parâmetros deste trabalho, 
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metodologia de medição e cálculos acústicos terão como base a norma acima citada. Os limites 

máximos de ruídos toleráveis para cada tipo de ocupação estão listados na Tabela 9.1.3.1-1. 

Tabela 9.1.3.1-1: Níveis de Critério de Avaliação (NCA) para Ambientes Externos em dB(A) – NBR 10151 
(2000). 

Tipos de Áreas Diurno Noturno 

Áreas de Sítios e Fazendas 40 35 

Área estritamente Residencial/Urbana/ou de Escolas 50 45 

Área Mista, predomínio Residencial 55 50 

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa 60 55 

Área Mista, com Vocação Recreacional 65 55 

Área Predominantemente Industrial 70 60 

Nota: Quando pela condição atual da Zona em inspeção (mesmo que designada por lei) o LAeq (A) de fundo 
superar o NCA (Nível Critério de Avaliação) recomendável, aquele deve ser considerado como novo NCA de 
referência. Assim sendo o ruído impactante, incorporado ao de ambiente, não deverá, por sua vez, superar nenhum 
dos NCA quando da avaliação da existência de incômodo. 

 

O medidor de nível de pressão sonora utilizado foi um Larson Davis LXT tipo I, o software 

BLAZE para tratamento dos dados obtidos e o calibrador CAL 200, tipo I, calibrados conforme 

certificados em anexo, pela Rede Brasileira de Calibração do INMETRO de acordo com o que 

determina a NBR 10151 (2000). O aparelho foi calibrado antes e verificado após a conclusão das 

medidas, foi utilizado o protetor de vento, posicionado a 1,20 m do piso e 2 m de superfícies 

reflexivas, e foi utilizada a escala de compensação “A”. O tempo de medição foi de 10 minutos 

para cada local. Os gráficos apresentados nas Figuras 9.1.3.1-1 a 9.1.3.1-3 apresentam o histórico 

do tempo, o LAeq acumulado e o NCA da NBR 10151 (2000) para cada local de medição. 

Considera-se a AID, no caso do parâmetro ruído, a zona lindeira do futuro a zona de ocupação 

demarcada na Figura 1 em amarelo dentro do aterro sanitário em operação. 

 

 

Figura 9.1.3.1-1: Histórico do tempo das medidas instantâneas (Li), o LAeq obtido e NCA NBR 10151 (2000). 
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Figura 9.1.3.1-2: Histórico do tempo das medidas instantâneas (Li), o LAeq obtido e NCA NBR 10151 (2000) 

 

 

Figura 9.1.3.1-3: Histórico do tempo das medidas instantâneas (Li), o LAeq obtido e NCA NBR 10151 (2000) 

 

O ponto de medição 1 está localizado na Av. Papa João XXIII próximo ao acesso à ADA, em 

frente a pontos comerciais, empresas de transporte e indústrias sendo que o ruído predominante 

é o gerado pelo tráfego de veículos. O critério considerado foi de zona mista com vocação 

comercial com NCA diurno de 60 dB(A).  

O ponto 2 fica no Jardim Primavera na Rua Manacá, que apresenta ocupação 

predominantemente residencial, além de pequenos comércios, sendo classificada como zona 

mista com predomínio residencial, para o qual se estabelece NCA de 55 dB(A) apesar da 

existência de indústrias nas imediações. O ponto de medição foi instalado aproximadamente 990 

m da ADA.  

O ponto 3 está localizado na Rua Luiz Varin em frente à Escola Marilene de Oliveira Acetto 

sendo que o ruído do local é gerado pelo tráfego de veículos e pelas indústrias instaladas no 

entorno. A escola está a cerca de 1700 m da ADA e o NCA considerado foi de 50 dB(A). As 

Figuras 9.1.3.1-4 a 9.1.3.1-6 ilustram o momento das medições. 
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Figura 9.1.3.1-4: Vista a partir do Ponto 1 de 
medição de níveis de ruídos. 

Figura 9.1.3.1-5: Vista a partir do Ponto 2 de 
medição de níveis de ruídos. 

  

Figura 9.1.3.1-6: Vista a partir do Ponto 3 de 
medição de níveis de ruídos.  

 

Na Tabela 9.1.3.1-2 são apresentados os valores do LAeq o NCA para os períodos diurno e 

noturno respectivamente da NBR 10151 (2000) e o NCA adotado para futuras análises. 

Tabela 9.1.3.1-2: Coordenadas de localização de cada ponto de medição, sua classificação, LAeq obtido, os 
critérios da NBR 10151 (2000) no período diurno e noturno. 

Ponto Coordenadas Área 
LAeq 

(dB(A)) 
Horário da 
medição 

NCA 
NBR 

10151 
(dB(A) 
Diurno 

NCA 
NBR 

10151 
((dB(A)) 
Noturno 

NCA 
Adotado 
(dB(A) 
Diurno 

NCA 
Adotado 
(dB(A) 

Noturno 

1 
23°42'14.41"S 
46°28'53.26"O 

Mista com vocação 
comercial 

69,9 9h17min 60 55 69,9 55 

2 
23°42'20.07"S 
46°27'30.41"O 

Mista com 
predomínio 
residencial 

58,5 8h35min 55 50 58,5 50 

3 
23°41'55.09"S 
46°29'0.08"O 

Escolas 62,1 11h15min 50 45 62,1 45 
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9.1.3.2. Vibração 

A vibração emitida por equipamentos industriais e tráfego de veículos pesados podem gerar 

deslocamentos capazes de se propagar pelo solo, afetando as fundações de edificações próximas 

por induzir vibração estrutural causando incômodo às pessoas e até danos estruturais, caso não 

sejam adotadas medidas para o isolamento da energia vibratória nas situações mais agudas. Este 

efeito pode variar em função da distância entre fonte e receptor, em função da capacidade de 

amortecimento do solo, em função da forma como as ondas vibratórias são geradas, por 

exemplo, de modo contínuo (máquinas industriais), instantâneo (detonações) e intermitente 

(ruído de tráfego) e em função do tipo de estrutura da edificação. Em geral estas vibrações 

ocorrem entre as frequências de 1 a 150 Hz. 

Os danos gerados pela vibração em edificações, são abordados pela norma DIN 4150-3 (1999) 

Vibration in buildings, effect in structures que classifica as edificações em 3 categorias diferentes. A 

Categoria 1, que abrange as edificações de concreto armado e de madeira em boas condições, a 

Categoria 2, que abrange edificações de alvenaria em boas condições e Categoria 3, as edificações 

de alvenaria em más condições de conservação e edificações consideradas de patrimônio 

histórico. A velocidade de deslocamento máximo (peak particle velocity, Pico de Velocidade da 

Partícula PVP) para cada uma destas classificações é de 40, 15 e 8 mm/s respectivamente (Tabela 

9.1.3.2-1). Não são consideradas estruturas metálicas nesta parte da norma, pois estas são poucos 

vulneráveis a problemas vibratórios. 

Tabela 9.1.3.2-1: Limites de velocidade de vibração da partícula em pico PVP em (mm/s) segundo a norma 
DIN 4150-3 (1999) para integridade estrutural. 

Tipos de Edificação 
PVP 

(mm/s) 

Categoria 1, edificações de concreto armado e de madeira em boas condições 40 

Categoria 2, edificações de alvenaria em boas condições 15 

Categoria 3, edificações de alvenaria em más condições de conservação e 
edificações consideradas de patrimônio histórico 

8 

 

Outro efeito da vibração induzida pelo solo é o da incomodidade ao usuário da edificação. 

Conforme estabelece ISO 2631-2 (2003) “Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human 

exposure to whole-body vibration -- Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)”, as vibrações 

transmitidas ao corpo humano devido à exposição são significativas somente nas proximidades 

do maquinário de trabalho. As vibrações geradas por atividades industriais em estruturas e 

transmitidas aos seus ocupantes, em geral, é um problema de incômodo e não de saúde ou 

segurança. Os limites de incomodidade para os ocupantes de uma edificação são dados pela 

CETESB em sua Decisão de Diretoria 215/2007/E, de 07 de novembro de 2007, e constam na 

Tabela 9.1.3.2-2. 
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Tabela 9.1.3.2-2: Limites de Pico de Velocidade da Partícula (PVP) em mm/s (CETESB, DD 215/2007/E, de 
07 de novembro de 2007). 

Tipos de Áreas 
DIURNO 

PVP (mm/s) 

NOTURNO 

PVP (mm/s) 

Área de hospitais, casas de saúde ou escolas 0,3 0,3 

Área de predomínio Residencial 0,3 0,3 

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa 0,4 0,3 

Área Predominantemente Industrial 0,5 0,5 

 

Desta maneira para o diagnóstico do parâmetro vibração foram realizadas medições da 

velocidade de deslocamento de pico, PVP, em pontos selecionados de maneira que pudesse 

caracterizar parte da AID. Além da DD 215/2007/E (CETESB, 2007), foram considerados os 

critérios estabelecidos na DIN 4150-3 (1999). O tempo de medição foi de 10 minutos onde o 

aparelho registrou a PVP neste período. As medições foram realizadas em 04/10/2017. Os 

pontos de medição foram os mesmos utilizados para o diagnóstico de ruído definidos em reunião 

com o IPAR da CETESB em 31/03/2016 conforme Ata 008/2016. 

O medidor de velocidade e acelerômetro utilizado foi um HVM100, marca Larson Davis, um 

acelerômetro triaxial DYTRAM modelo 3233AT (capaz de fazer a leitura nos três eixos 

simultaneamente), e o software BLAZE para tratamento dos dados. Os certificados de calibração 

seguem no Anexo 9.1.3.2-1. Para coleta de dados, o acelerômetro foi acoplado em um POD 

metálico de modo que este transmitisse os deslocamentos ao equipamento. Os dados foram 

obtidos nos eixos X, Y e Z e calculado o valor resultante final pelo software. Considera-se a AID, 

no caso do parâmetro vibração, a zona lindeira à ADA. Os gráficos apresentados nas 

Figuras 9.1.3.2-1 a 9.1.3.2-3 apresentam o histórico do tempo da PVP (mm/s) e o NCA da DD 

215 (2007) para cada local de medição. 

 

 

Figura 9.1.3.2-1: Histórico do tempo das medidas instantâneas (PVP mm/s) e o NCA DD 215 (2007). 
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Figura 9.1.3.2-2: Histórico do tempo das medidas instantâneas (PVP mm/s) e o NCA DD 215 (2007). 

 

 

Figura 9.1.3.2-3: Histórico do tempo das medidas instantâneas (PVP mm/s) e o NCA DD 215 (2007). 

 

Conforme já apresentado, os pontos utilizados para medições dos níveis de vibração foram os 

mesmos para os quais foram realizadas as medições de níveis de ruídos.  

O ponto de medição 1 está localizado na Av. Papa João XXIII próximo ao acesso à ADA, em 

frente a pontos comerciais, empresas de transporte e indústrias sendo que o ruído predominante 

é o gerado pelo tráfego de veículos. O critério considerado foi de zona mista com vocação 

comercial com NCA diurno de 0,4 mm/s.  

O ponto 2 fica no Jardim Primavera na Rua Manacá, que apresenta ocupação 

predominantemente residencial, além de pequenos comércios, sendo classificada como zona 

mista com predomínio residencial, para o qual se estabelece NCA de 0,3 mm/s apesar da 

existência de indústrias nas imediações. O ponto de medição foi instalado aproximadamente 

990 m da ADA.  

O ponto 3 está localizado na Rua Luiz Varin em frente à Escola Marilene de Oliveira Acetto 

sendo que o ruído do local é gerado pelo tráfego de veículos e pelas indústrias instaladas no 
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entorno. A escola está a cerca de 1700 m da ADA e o NCA considerado foi de 0,3 mm/s. As 

Figuras 9.1.3.2-4 a 9.1.3.2-6 ilustram o momento das medições. 

O critério de integridade estrutural da norma DIN 4150-3 (1999), PVP de 8 mm/s para 

edificações frágeis, é atendido com larga margem. 

 

  

Figura 9.1.3.2-4: Vista a partir do Ponto 1 de 

medição de níveis de ruídos. 

Figura 9.1.3.2-5: Vista a partir do Ponto 2 de 

medição de níveis de ruídos. 

  

Figura 9.1.3.2-6: Vista a partir do Ponto 3 de medição de níveis de ruídos. 

 

Na Tabela 9.1.3.2-3 são apresentados os valores da PVP obtidos durante as medições para os 

períodos diurno e noturno, além dos PVPs constantes na DD 215/2007/E (CETESB, 2007) os 

PVPs adotados para análises futuras. 
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Tabela 9.1.3.2-3: Coordenadas de localização de cada ponto de medição, sua classificação, PVP obtida, os 
critérios da DD 215 CETESB 2007 no período diurno e noturno. 

Ponto Coordenadas Área 
PVP 

(mm/s) 

Horário 
da 

medição 

PVP 
DD 215 
(mm/s) 
Diurno 

PVP 
DD 215 
(mm/s) 
Noturno 

PVP 
Adotado 
(mm/s) 
Diurno 

PVP 
Adotado 
(mm/s) 

Noturno 

1 
23°42'14.41"S 
46°28'53.26"O 

Mista com vocação comercial 0,631 9:17 0,4 0,3 0,631 0,3 

2 
23°42'20.07"S 
46°27'30.41"O 

Mista com predomínio residencial 0,530 8:35 0,3 0,3 0,530 0,3 

3 
23°41'55.09"S 
46°29'0.08"O 

Escolas 0,301 11:15 0,3 0,3 0,301 0,3 

 

9.1.4. Geologia 

A maior parte do arcabouço geológico pré-cambriano no sudeste do Brasil corresponde à 

Província Mantiqueira – uma faixa geotectônica alongada na direção NNE, aproximadamente 

paralela à linha de costa. Esta província está dividida regionalmente em três segmentos (de norte 

a sul): Cinturão Araçuaí, Cinturão Ribeira e Cinturão Dom Feliciano. 

No leste do estado de São Paulo, as rochas pré-cambrianas estão associadas ao Cinturão 

Ribeira. Geologicamente, esta região corresponde ao Terreno Embu, sendo que nas imediações 

da cidade de São Paulo há predominância de rochas metamórficas de baixo grau (xistos). 

Este conjunto de rochas metamórficas e ígneas – xisto, gnaisse e granito – corresponde ao 

embasamento cristalino da região estudada. Adicionalmente, há outro conjunto de rochas que 

afloram na região, de natureza sedimentar: trata-se da Formação Resende, que compõe a Bacia 

Sedimentar de São Paulo, juntamente com a formação homônima (Formação São Paulo). 

A Formação Resende, predominante na Bacia de São Paulo, possui origem fluvial, cujos 

sedimentos são depositados em leques aluviais tanto em regiões proximais quanto distais em 

relação às áreas-fontes.  

Do ponto de vista litológico, nas regiões próximas às áreas-fontes, os sedimentos 

correspondem a conglomerados polimíticos (clastos de natureza mineralógica diversa) com 

matriz areno-argilosa de coloração verde. Podem ocorrer intercalações de lamitos arenosos e 

argilitos ricos em matéria orgânica. 

Nas regiões distais em relação às áreas-fontes, a Formação Resende é caracterizada por 

arenitos angulosos com matriz argilosa, podendo ocorrer intercalações de lamitos argilosos. 

A Formação São Paulo se restringe às porções imediatamente ao sul da calha do rio Tietê. Do 

ponto de vista sedimentar, está relacionada à deposição fluvial, predominantemente em rios do 

tipo meandrante. Em relação à Formação Resende, as litologias possuem granulação mais fina 

(argilitos e siltitos), com eventuais níveis arenosos a cascalhentos restritos, com colorações 

variadas entre roxo, vermelho, amarelo e branco, usualmente variegada. 
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Preenchendo os atuais leitos de rios que drenam a região e as áreas de várzea em locais 

topograficamente deprimidos, ocorrem os sedimentos aluviais recentes 

(Cenozoico/Quaternário). 

Em relação à Área Diretamente Afetada (ADA), em termos geológicos, a mesma está inserida, 

predominantemente na unidade pεAmx e parcialmente, na unidade pεAmg, conforme a carta 

geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1981), descritas a seguir: 

▪ pεAmg – migmatitos e gnaisses graníticos, podem achar-se cisalhados até gnaisses 

miloníticos em zonas de movimentação tectônica; 

▪ pεAmx - micaxisto e/ou meta-arenito de médio grau metamórfico, inclui também xistos 

miloníticos em zonas de movimentação tecnônica. 

No Desenho 23201608GLA3 – Mapa Geológico pode-se verificar a disposição da ADA sobre 

as unidades referenciadas. 

As rochas graníticas características desta região, são pouco orientadas a foliadas, com 

granulação fina a média, tendo ocasionalmente textura porfiróide. O tipo de rocha mais comum é 

o granito-gnáissico, constituído por quartzo, plagioclásio, biotita e microclínio, com os minerais 

acessórios epídoto, titânia, sericita e opacos. A coloração é em geral cinza-clara a cinza-médio, 

localmente rósea ou esbranquiçada. 

Nos locais de ocorrência de rochas porfiróides é comum a formação de blocos e matacões 

(Figura 9.1.4-1 e Figura 9.1.4-2), com diâmetros de 0,6 a 5 metros, tanto na superfície do terreno 

quanto imersos no solo de alteração. A presença de matacões e de descontinuidades no contato 

rocha-solo de alteração pode favorecer a percolação de água, a instalação de processos erosivos e 

o descalçamento de blocos. 

 

  

Figura 9.1.4-1. Matacão e blocos localizados na 

porção sul do entorno da ADA. 

Figura 9.1.4-2. Rocha granítica (porfiróide) 

localizada na porção sul do entorno da ADA. 
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9.1.5. Geomorfologia 

A caracterização geomorfológica das áreas de influência foi desenvolvida com base no Mapa 

Geomorfológico do Estado de São Paulo na escala 1:500.000 (ROSS & MOROZ, 1997) e 

trabalho de reconhecimento de campo realizado na ADA para a identificação das formas de 

relevo. 

9.1.5.1. Área de Influência Indireta (AII) 

De acordo com o Mapa Geomorfológico de Ross & Moroz (1997) a Área de Influência 

Indireta (AII) está inserida nas Unidades Morfoestruturais do Cinturão Orogênico do Atlântico e 

das Bacias Sedimentares Cenozoicas. 

A. Cinturão Orogênico do Atlântico  

Segundo Ross (1990) o Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil; 

desenvolve-se desde o Uruguai até o norte da Bahia, passando pelos estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Sua gênese 

está vinculada aos “vários ciclos orogênicos de dobramentos, acompanhados de metamorfismos regionais, 

falhamentos e extensas intrusões”, que resultaram em compartimentações distintas denominadas 

Unidades Morfoesculturais. 

A Unidade Morfoescultural na qual se insere parte da AII denomina-se Planalto Atlântico. 

Esta Unidade corresponde a relevos sustentados por diversas litologias, sendo estas quase sempre 

rochas metamórficas associadas com intrusivas. Suas variações fisionômicas regionais 

possibilitam a delimitação de Unidades Geomorfológicas distintas, face às suas características 

geotectônicas, litológicas e estruturais, postas em evidência pelas atividades dos diversos ciclos 

erosivos pré e pós-cretáceos. A unidade de relevo regional onde se se inserem as porções sudeste, 

sul e sudoeste da AII é a do Planalto Paulistano/Alto Tietê. 

B. Bacias Sedimentares Cenozoicas  

Conforme Lima, Melo e Coimbra (1991 apud ROSS & MOROZ, 1997) as Morfoestruturas 

denominadas Bacias Sedimentares Cenozoicas ocorrem em áreas descontínuas preenchidas por 

sedimentos continentais e costeiros cenozoicos nas regiões sudeste e sul do país; tais acumulações 

de sedimentos aparecem embutidas em outras Unidades Morfoestruturais e Morfoesculturais, 

como no caso das Planícies Fluviais. 

O trecho ocupado pela AII do empreendimento, correspondente à Morfoescultura Planalto 

Paulistano/Alto Tietê, está condicionado às áreas de constituição cristalina cuja gênese vincula-se 

à sucessão de eventos geotectônicos ocorridos no Proterozoico e reativados durante o Cenozoico 

(FABHAT, 2009); e à Morfoescultura Planalto de São Paulo, cujo principal fator de formação 

está associado aos processos tectônicos responsáveis pelo surgimento de grabens e semigrabens 

de idade Paleogena e Neogena (referentes ao Período Terciário). 
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As Unidades Morfológicas e/ou Morfoesculturais da AII, de acordo com Ross & Moroz 

(1997), encontram-se cartografadas no Mapa Geomorfológico (Desenho 23201611GMA3) e são 

descritas a seguir. 

▪ Unidade Morfológica Planalto Paulistano/Alto Tietê 

O Planalto Paulistano/Alto Tietê, pertencente à Morfoestrutura Cinturão Orogênico do 

Atlântico, está associado a toda área de sudeste, sul, sudoeste e oeste da AII. Segundo Ross & 

Moroz (1997) sua litologia é basicamente constituída por migmatitos e granitos, ocorrendo 

também, de acordo com a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

(EMPLASA, 1981), micaxistos, gnaisses e metarenitos. Predominam formas de relevo 

denudacionais, cujo modelado se constitui, basicamente, em morros médios e altos com topos 

convexos (Dc). 

Nos Padrões de Formas Semelhantes, os modelados dominantes são os tipos Da32, Dc13, 

Dc14, Dc15, Dc23, Dc24, Dc25 e Dc34, com entalhamento dos vales variando entre menos de 

20 m até 40 m e dimensão interfluvial entre menos de 250 m até 1.750 m. As altimetrias 

predominantes se encontram entre 800 a 1.000 m, e as declividades entre 10 a 20 %. 

Correlacionada ao Planalto Paulistano/Alto Tietê, encontra-se na porção sul da AII a Unidade 

de Padrões e Formas Semelhantes Dc15. A unidade Dc15 compreende relevos de denudação 

formados por morros altos e médios e topos convexos, com altimetrias predominantes entre 800 

e 900 m, pouco inferiores àquelas observadas para a Unidade como um todo, e declividades 

dominantes entre 10 a 20%. O grau de entalhamento dos vales é pequeno com densidade de 

drenagem alta ou vales muito entalhados, com densidades de drenagem menores. Apresenta nível 

de fragilidade potencial muito alto, devido às formas de dissecação muito intensas. As áreas dessa 

unidade estão sujeitas a processos erosivos agressivos, inclusive com movimentos de massa. 

▪ Unidade Morfológica Planalto de São Paulo 

A Unidade Morfológica Planalto de São Paulo, pertencente à Morfoestrutura das Bacias 

Sedimentares Cenozoicas, abriga o município de São Paulo e grande parte da RMSP. Em seu 

trecho centro-norte ocorre a chamada Bacia Sedimentar de São Paulo de origem tectônica Plio-

Pleistocênica no período compreendido entre o final da Era Cenozoica e início do Quaternário. 

A Bacia Sedimentar abriga o Rio Tietê e seus afluentes, em cujas calhas estendem-se planícies 

aluviais de idade recente, pouco amplas, incluindo pequenos terraços. 

Ocorrendo em parte da AII, a litologia da Unidade está associada à presença de argilas, areias 

e lentes de conglomerados, além de micaxistos, gnaisses e metarenitos indicados na Carta 

Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1981). Predominam 

formas de relevo denudacionais com modelado composto predominantemente por colinas e 

patamares aplanados, cujos tipos de Padrões de Formas Semelhantes são Dc13 e Dc23, com 

destaque para vales com cabeceiras bastante entalhadas e patamares com entalhamento pequeno 
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(em torno de 20 m). As altimetrias predominantes nesta Unidade variam entre 700 e 800 m, 

sendo 740 m para patamares aplanados e 760 a 800 m para colinas, enquanto as planícies fluviais 

dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí estão entre 720 e 730 m. 

A forma de relevo predominante na AII, correlacionada ao Planalto de São Paulo, é a Dc23, 

que se estende desde a porção central até ao norte da AII. Esta Unidade (Dc23) compreende 

relevos de denudação formados por colinas e patamares aplanados, com altimetrias 

predominantes entre 700 e 800 m e declividades regionais dominantes entre 20 e 30%. Apresenta 

formas de dissecação média a alta, com vales entalhados e densidade de drenagem média a alta, 

que resultam em um nível de fragilidade potencial médio. As áreas dessa unidade estão sujeitas a 

forte atividade erosiva. 
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9.1.5.2. Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na geomorfologia da AID predominam terrenos alocados sobre a Unidade Morfológica 

Planalto Paulistano/Alto Tietê, as quais correspondem aos relevos de denudação formados por 

morros altos e médios, com altimetrias regionais variando entre 700 e 900 m, declividades 

dominantes de 10 a 20% e padrões de formas semelhantes sintetizados na chave de classificação 

Dc15, a qual, por sua vez, caracteriza-se como de fragilidade potencial muito alta devido às 

formas de dissecação muito intensas sujeitas a processos erosivos agressivos, inclusive com 

movimentos de massa. 

No que tange à descrição local da Geomorfologia, o histórico de ocupação do terreno é fator 

importante para sua compreensão dada à natureza das atividades devidamente licenciadas e 

desenvolvidas na área desde a década de 1960. 

Segundo verificado nos processos de licenciamento realizados junto à CETESB, a Lara iniciou 

suas atividades em 1966 com a mineração e comercialização de areia, e a partir de 1983 começou 

a introdução gradativa de atividades relacionadas à disposição final de resíduos sólidos, incluindo 

a ampliação das áreas utilizadas no final da década de 1990 e, novamente, entre 2010 e 2014. 

No Desenho 23201611GMA3 – Mapa Geomorfológico, apresentado no item anterior, pode-

se verificar a localização das áreas modificadas em razão do uso, através da sobreposição com as 

cartas topográficas atualizadas no ano de 1996, pelas quais se observam áreas de movimentação 

de terra, conformação de taludes e extração de areia. 

A Figura 9.1.5.2-1 permite a análise da AID sobre imagem de satélite tomada em agosto de 

2015, pela qual é possível observar a conformação atual do relevo. Apresenta ainda a indicação 

dos pontos levantados em campo que serviram também para compreensão da descrição 

morfológica e morfométrica local. 
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Figura 9.1.5.2-1. Pontos considerados relevantes em vistoria de campo realizada em fevereiro de 2016. 

 

As áreas foram fotografadas e são apresentadas resumidamente na Figura 9.1.5.2-2, a seguir. 
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Ponto 1: Captação de água para umectação do 
aterro. 

Ponto 2: Drenagens. 

  

Ponto 3: Erosão causada pelo antigo tráfego de 
veículos e acentuada pela passagem de água 
pluvial. 

Ponto 4: Vista geral do entorno 

  

Ponto 6: Visada de área de possível acúmulo de 
água. 

Ponto 7: Área com declividades entre 15 e 20 %; 
erosões profundas. 
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Ponto 9: Vista geral do entorno. 

 

 

Ponto 10: Entrada para trilha de acesso a corpo 
d’água. 

Pontos 11 a 15: Corpo d’água. 

 

Ponto 26: Vista geral da área do Aterro; terra para recobrimento do aterro. 
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Ponto 28: Extração de Areia. 

  

Ponto 29: Vista de morro antropizado. 
Ponto 31: Área com afloramento de rochas e 
matacões. 

 

Ponto 35: Vista da área de ampliação do aterro. 

Figura 9.1.5.2-2. Registro fotográfico da AID do empreendimento. 

 

9.1.6. Pedologia 

A caracterização de solos realizada neste estudo tem como referência o Mapa Pedológico do 

Estado de São Paulo, elaborado pela Embrapa em 1999, na escala de 1:500.000. De acordo com 
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este mapeamento, na região foram cartografados solos das seguintes ordens e subordens, cujas 

características gerais são apresentadas no tópico seguinte: 

▪ Cambissolos Háplicos (CX1);  

▪ Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA45). 

9.1.6.1. Características Gerais 

A. Cambissolos 

A ordem de solos “Cambissolos” é marcada pela característica de serem pouco profundos 

(raramente com mais de 1 m de solum), com presença de argilas de atividade média a alta, discreta 

variação de textura, elevado teor de minerais primários (herdados da rocha) e presença de 

frequentes fragmentos de rocha em sua estrutura. Em regiões de relevo acidentado e de alta 

declividade, este solo usualmente coexiste com o Argissolo. Trata-se de um processo 

pedogenético de transição natural entre estas ordens e que ocorre ao longo das vertentes 

topográficas, sendo o Cambissolo comum nas porções mais elevadas e íngremes. 

Os Cambissolos, em geral, se caracterizam pela presença de um horizonte B incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (exceto horizonte hístico com mais de 40 cm 

de espessura). No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), esta classe é subdivida em 

três subordens: Húmicos, Flúvicos e Háplicos. A subordem háplica, encontrada neste estudo, é a 

mais comum, compreendendo grandes grupos com características muito variáveis (LEPSCH, 

2011). A sequência de horizontes com maior incidência para estes tipos de solos é A-B-(C ou R).  

Em relação à sua distribuição no estado de São Paulo, esta classe está associada a condições 

variadas de materiais de origem, relevo, vegetação e clima. No entanto, possui ocorrência 

predominante na província do Planalto Atlântico, em condições de topografia mais íngreme ou 

relevo mais dissecado. Como consequência desta condição geomorfológica, possuem perfis 

menos profundos e pedregosidade ou cascalhos ao longo de toda sua estrutura. 

Trata-se de solos com características de forte a moderadamente ácidos, com alta (eutróficos) 

ou baixa (distróficos) saturação por bases e com relação molecular Ki, em geral, maior do que 2,2 

(correspondente à fração argila) (EMBRAPA, 1999). 

B. Argissolos 

Outra ordem de solo que pode ser observada na região da área de estudo é a dos Argissolos, 

especificamente a do Argissolo Vermelho-Amarelo (classificação PVA45), localizado na região 

próxima a Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo/SP. Esta ordem é caracterizada por 

apresentar um horizonte B com acúmulo de argila de baixa atividade (excepcionalmente de alta 

atividade se conjugada com saturação por alumínio), predominantemente do tipo B textural (Bt). 

Os perfis mais típicos apresentam diferenciação moderada a marcante ao longo do perfil, com 
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horizonte E mais arenoso acinzentado assentado sobre um horizonte B com aumento de teor de 

argila, por vezes abrupto, espessura mediana entre 0.5 e 1.5 m, cores vermelho-amarelas 

(LEPSCH, 2011).  

Abaixo do horizonte Bt encontra-se a rocha alterada (horizonte C) e a rocha sã (R). Portanto, 

a classe dos Argissolos comumente possui a sequência de horizontes A-Bt-C-R. Exemplos 

característicos desta classe de solo são encontrados nas Figuras 9.1.6-1 e 9.1.6-2. 

 

  

Figura 9.1.6-1: Argissolo Vermelho-Amarelo 

Alumínico típico. Fonte: IBGE (2007). 

Figura 9.1.6-2: Argissolo Vermelho-Amarelo  

Fonte: IBGE (2007). 

 

Quando apresentam textura arenosa/média (encontrados em todo estado de São Paulo), 

geralmente ocorrem em condições de relevo desde relativamente suavizado a mais ondulado 

sendo que, originalmente, suportavam vegetação de florestas. Quando sua textura é 

média/argilosa e argilosa (oriundos de rochas ígneas e metamórficas no Planalto Atlântico, ou de 

rochas sedimentares finas em outras regiões), suportavam originalmente florestas em condições 

de relevo bastante variáveis. São pouco profundos e podem apresentar cascalhos ou calhaus em 

superfície, especialmente quando em relevo íngreme no Planalto Atlântico. (IAC, 2016). 

Trata-se de solos forte a moderadamente ácidos, com alta ou baixa saturação por bases, 

predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral, variando de 1,0 a 3,3 

(EMBRAPA, 1999). 

9.1.6.2. Distribuição Espacial na Área de Estudo 

Em relação a classificação dos solos para as áreas de influência do empreendimento, de acordo 

com a Figura 9.1.6.2-1, a classe dos Cambissolos é a que ocupa a maior porção (em área). A Área 

Diretamente Afetada (ADA) insere-se integralmente nesta classe, de acordo com o levantamento 
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do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (escala 1:500.000), sendo a classe de solo sobre a 

qual o empreendimento será instalado. Segundo a classificação do SiBCS, este tipo de solo 

enquadra-se no terceiro nível, sendo os Cambissolos encontrados na área de estudo do tipo 

Cambissolo Háplico distrófico, de textura argilosa em relevo montanhoso. 

 

 

Figura 9.1.6.2-1: Mapa pedológico das áreas de influência do empreendimento. 

 

Nas Figuras 9.1.6.2-2 e 9.1.6.2-3 encontram-se perfis de Cambissolos encontrados em 

levantamento de campo na região da AID. Cabe ressaltar que em alguns pontos foi observado 

níveis de alteração nos mesmos, pressupõe-se que estas alterações podem ser de origem tanto de 

nível natural do meio como das atividades de movimentação de terra realizadas na área 

relacionadas ao aterro sanitário. 
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Figura 9.1.6.2-2: Cambissolo Háplico (talude de 
aproximadamente 6 metros). 

Figura 9.1.6.2-3: Detalhe do talude da figura ao lado. 

 

9.1.7. Susceptibilidade a Processos de Dinâmica Superficial 

Devido à sua natureza pouco coesa em superfície e menor permeabilidade nos horizontes 

subsuperficiais, os Cambissolos apresentam alta susceptibilidade aos processos erosivos, exigindo 

práticas intensivas de controle e de manejo para evitar que estes processos se instalem (IAC, 

2016). Por sua vez, os Argissolos também possuem característica de alta suscetibilidade a erosão, 

sobretudo quando localizados em encostas muito declivosas ou relevos acidentados. O potencial 

erosivo aumenta quando a esta característica se soma a presença de textura arenosa nos 

horizontes superficiais com transição abrupta para o horizonte B (LEPSCH, 2011; IAC, 2016). 

As características do solo são um importante componente para a previsão do comportamento 

geotécnico dos terrenos em função do uso que será feito. Na Figura 9.1.7-1, procurou-se 

sintetizar, para as áreas de influência do empreendimento, os processos do meio físico que foram 

mapeados em levantamento da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (1:500.000)3, realizado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). 

 
3  Devido à escala do mapeamento pode haver uma variação dos processos mapeados quando a escala for de maior 

detalhe, não representável na escala do mapa. 
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Figura 9.1.7-1: Processos do meio físico que podem determinar o comportamento geotécnico das áreas de 
influência do empreendimento. 

 

Desta figura pode-se destacar que a AII possui terrenos com presença de processos erosivos 

primários cuja susceptibilidade varia de baixa a alta, com processos secundários de movimentos 

de massa do tipo escorregamentos e desplacamentos rochosos (vide polígonos identificados 

como “Áreas de Risco de Escorregamento” na Figura 9.1.7-1). Em toda a região de estudo 

(incluindo ADA, AID e AII), o mapeamento realizado pelo IPT constatou uma alta 

susceptibilidade de processos erosivos (Unidade Geotécnica 3). Nesta região há probabilidade de 

ocorrência de processos primários de erosão por sulcos e ravinas desenvolvidos pela 

concentração do escoamento superficial, sobretudo nos horizontes C dos solos, quando este for 

exposto. Nesta mesma região, a erosão sobre os solos superficiais (horizontes A e B) é pouco 

significativa. 

Há também na região da AII alguns processos de inundações fluviais (associados aos períodos 

de cheia) e pluviais (provocadas pela dificuldade de escoamento das águas de chuva, antes de 

essas atingirem os cursos d’água) com assoreamento dos canais da drenagem e solapamento das 

margens dos rios da região. Estas características, em especial a de solapamento das margens e 

assoreamento, foram constatadas em levantamento de riscos realizado pelo IPT, localizado no 

polígono MA-29, que pode ser visto na Figura 9.1.7-1. Cabe ressaltar que estes processos estão 

altamente associados a interferências drásticas realizadas na região, tais como ocupação irregular 

de margens e adjacências de córregos, descarte de entulhos e resíduos no curso d’água e suas 

margens. Um exemplo da ocupação característica desta região pode ser visto na Figura 9.1.7-2. 
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Figura 9.1.7-2. Residência construída sobre a margem do córrego do Taboão na área MA-29. Nota-se processo 
de solapamento da margem fluvial atingindo a construção. Fonte: IPT (2012). 

 

Na sequência apresenta-se a Tabela 9.1.7-1 que consolida as informações levantadas pelas 

várias áreas do diagnóstico do meio físico e busca integrá-las visando obter uma interpretação 

conjunta dos diversos fatores para se concluir sobre a susceptibilidade da área aos processos de 

dinâmica superficial. 
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Tabela 9.1.7-1: Síntese dos principais componentes da análise do meio físico e análise da susceptibilidade aos processos de dinâmica superficial. 

 
 

 

Área de 

Influência

Análise Geomorfológica do 

Terreno
Aspectos Geológicos Aspectos Pedogenéticos Aspectos Climáticos Dinêmica Superfic ial e Fragilidades

Suscetibilidade 

à Erosão

ADA

Unidade Morfológica Planalto

Paulistano / Alto Tietê as quais

correspondem aos relevos de

denudação formados por

morros altos e médios, com

altimetrias variando entre 800 e

900 m, declividades dominantes 

de 10 a 20 %.

- Granitos e granodioritos

normais ou em partes

gnáisisicos, equigranulares ou

porfiroídes

Presença marcante dos Cambissolos Háplicos que

possuem as seguintes características genéricas:

-Pouco profundos (solum < 1 m);

-Horizonte B incipiente;

-Pouco coesos nos horizontes superficiais (A e E)

- Pedregosos nas camadas subsuperficiais.

- Espessura dos solos bastante variável, passando

de poucos metros (relevos íngremes) a dezenas de

metros (relevos mais suaves).

Subtropical (tipo Aw

segudo Köppen),

caracterizando-se por

verões quentes e chuvosos

e diminuição das chuvas

no inverno, com

temperaturas 

moderadamente baixas.

Processos Primários – Alta susceptibilidade a erosão:

- Erosão acelerada por sulcos e ravinas, desenvolvidas a partir da concentração

do escoamento superficial sobretudo sobre os solos com o horizonte C

(expostos por processos de movimentos de terra associados à ocupação

irregular).

- Erosão sobre os solos superficiais (horizontes A e E) pouco significativa.

Processos Secundários – Alta Susceptibilidade aos movimentos de massa:

- Presença de escorregamentos de solo com geometria predominantemente

planar

- Escorregamentos e desplacamentos rochosos condicionados por estruturas

planares.

Alta

AID 

(unidade 

geotécnica 

5A/3)

Unidade Morfológica Planalto

Paulistano / Alto Tietê as quais

correspondem aos relevos de

denudação formados por

morros altos e médios, com

altimetrias variando entre 800 e

900 m, declividades dominantes 

de 10 a 20 %.

-Granitos e granodioritos

normais ou em partes

gnáisisicos, equigranulares ou

porfiroídes

- Migmatitos e ganaisses

graníticos;

-Micaxisto e/ou meta-

arenitos de médio grau

metamórfico

Presença marcante dos Cambissolos Háplicos que

possuem as seguintes características genéricas:

-Pouco profundos (solum < 1 m);

-Horizonte B incipiente;

-Pouco coesos nos horizontes superficiais (A e E)

- Pedregosos nas camadas subsuperficiais.

- Espessura dos solos bastante variável, passando

de poucos metros (relevos íngremes) a dezenas de

metros (relevos mais suaves).

Subtropical (tipo Aw

segudo Köppen),

caracterizando-se por

verões quentes e chuvosos

e diminuição das chuvas

no inverno, com

temperaturas 

moderadamente baixas.

Processos Primários – Alta susceptibilidade a erosão

- Erosão acelerada por sulcos e ravinas, desenvolvidas a partir da concentração

do escoamento superficial sobretudo sobre os solos com o horizonte C

(expostos por processos de movimentos de terra associados à ocupação

irregular).

- Erosão sobre os solos superficiais (horizontes A e E) pouco significativa.

Processos Secundários – Média susceptibilidade aos movimentos de massa:

- Rastejos e escorregamentos de solos planares e circulares para os setores com

inclinação > 20%.

- Rastejos e escorregamentos a jusante de setores com alta e muito alta

susceptibilidades.

Alta

AID 

(unidade 

geotécnica 17)

Unidade Morfológica Planalto

Paulistano / Alto Tietê as quais

correspondem aos relevos de

denudação formados por

morros altos e médios, com

altimetrias variando entre 800 e

900 m, declividades dominantes 

de 10 a 20 %.

- Granitos e granodioritos

normais ou em partes

gnáisisicos, equigranulares ou

porfiroídes

- Migmatitos e ganaisses

graníticos;

-Micaxisto e/ou meta-

arenitos de médio grau

metamórfico

Presença marcante dos Cambissolos Háplicos que

possuem as seguintes características genéricas:

-Pouco profundos (solum < 1 m);

-Horizonte B incipiente;

-Pouco coesos nos horizontes superficiais (A e E)

- Pedregosos nas camadas subsuperficiais.

- Espessura dos solos bastante variável, passando

de poucos metros (relevos íngremes) a dezenas de

metros (relevos mais suaves).

Subtropical (tipo Aw

segudo Köppen),

caracterizando-se por

verões quentes e chuvosos

e diminuição das chuvas

no inverno, com

temperaturas 

moderadamente baixas.

Processos erosivos, de movimentos de massa e de inundações podem ocorrer

devido a alterações drásticas e sem critérios nos locais desfavoráveis a ocupação

humana, tais como várzeas de rios, terrenos de inclinação maior do que 20%,

dentre outros.

Baixa
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9.1.8. Recursos Hídricos Superficiais 

9.1.8.1. Caracterização da bacia hidrográfica 

O estado de São Paulo está dividido, de acordo com a Lei Estadual 9.034/94, em 22 Unidades 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI (Figura 9.1.8.1-1). 

 

 

Figura 9.1.8.1-1: Distribuição das UGRHIs do Estado de São Paulo. (Fonte CETESB, 2018). 

 

O presente empreendimento (Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá) está 

localizado próximo à divisa dos municípios de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires, região 

sudeste do estado de São Paulo. Inserido na UGRHI-06, a qual contempla a bacia do Alto Tietê, 

que corresponde à área drenada pelo rio Tietê desde suas nascentes em Salesópolis, até a 

barragem de Pirapora, constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizando-se no trecho 

quase uma centena.  

Destacam-se, com base nas amplitudes das áreas de drenagem, no sentido de montante para 

jusante: na margem direita, os rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri; na 
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margem esquerda, os rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, Aricanduva, 

Tamanduateí, Pinheiros, Cotia e São João do Barueri, abrangendo uma área de drenagem de 

5.720 km2. 

O território compreendido por essa UGRHI ocupa grande parte da RMSP e cerca de 99,5% 

da população da RMSP está localizada na área desta Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos.  

Para fins de estratégias e ações comuns de interesse para o Plano de Bacia, a Unidade é 

subdividida em seis regiões hidrográficas: Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Cotia-Guarapiranga, 

Penha-Pinheiros, Juqueri-Cantareira e Pinheiros-Pirapora (FUSP, 2009). A sub-bacia hidrográfica 

na qual o empreendimento está inserido é a Billings-Tamanduateí, onde está situado o rio 

Tamanduateí e todos os seus afluentes, dentre eles a sub-bacia do córrego da Serraria e seus 

tributários, localizados nas proximidades da área do empreendimento. 

9.1.8.2. Caracterização da microbacia hidrográfica do córrego da Serraria 

A microbacia hidrográfica do córrego da Serraria, localizado no município de Mauá e que 

compreende a AID deste empreendimento, possuía originalmente morfologia caracterizada por 

Morros cristalinos e Planícies de inundação, com cobertura vegetal de matas e capoeiras, que 

favorecia a infiltração e proteção dos solos, restringindo perdas por erosão (GOUVEIA, 2010).  

Segundo Gouveia (op. cit.), ao longo dos últimos anos, a região foi alvo de intervenções 

antrópicas nos cursos d’água (que foram tamponados ou retificados), assim como sofreu uma 

intensa urbanização e ocupação do solo na área da microbacia. Atualmente são encontradas áreas 

urbanas consolidadas, altamente impermeabilizadas, arruadas e efetivamente ocupadas por 

edificações destinadas aos usos residenciais, comerciais, de serviços e industriais; e em alguns 

casos nota-se áreas sem infraestrutura necessária, com conjuntos de unidades habitacionais, 

disposta, em geral, de forma desordenada e densa, sem sistemas de drenagem de águas pluviais, 

esgotamento sanitário e coleta sistemática de lixo.  

9.1.8.3. Uso e enquadramento dos corpos d’água 

O enquadramento dos corpos d’água no estado de São Paulo foi estabelecido pelo Decreto 

Estadual 10.755/77. De acordo com este Decreto, pertencem à Classe 4 “ o Rio Tamanduateí e todos 

os seus afluentes, com exceção do Rio Guarará, até a confluência com o Rio Tietê, no município de São Paulo”. A 

área destinada à implantação do empreendimento proposto está inserida na sub-bacia do córrego 

da Serraria, afluente do córrego Taboão, por sua vez afluente do rio Tamanduateí que 

corresponde à Classe 4, de acordo com o Decreto Estadual, sendo assim, os parâmetros de 

qualidade da água serão comparados ao artigo 17 da Resolução CONAMA 357/05. 
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9.1.9. Qualidade das águas superficiais 

Para o desenvolvimento deste item, primeiramente foi realizado um levantamento de dados 

históricos de qualidade das águas superficiais provenientes de estudos desenvolvidos próximos à 

área de ampliação do empreendimento, considerando os limites das áreas de influência. 

Posteriormente, foi realizada a amostragem de água superficial, no dia 16 de março de 2016, em 

nove pontos, a fim de se obter dados primários da região de influência, bem como anteriores ao 

início das obras de instalação do empreendimento. Na sequência são apresentados os resultados 

da avaliação da qualidade físico-química, química e microbiológica das amostras de águas 

superficiais coletadas nas áreas de influência do empreendimento, em comparação a critérios de 

qualidade de água estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 e com os dados obtidos no 

levantamento histórico.  

9.1.9.1. Obtenção de dados históricos 

Os dados históricos referentes à qualidade das águas superficiais nas áreas de influência do 

empreendimento são escassos. Na região da AID, foram considerados os dados provenientes do 

monitoramento periódico da qualidade das águas superficiais realizado pela LARA Central de 

Tratamento de Resíduos Ltda., que realiza trimestralmente amostragens em três pontos de coleta 

no entorno do empreendimento (PLANTERRA AMBIENTAL, 2017). Já na região da AII, e 

considerando a mesma sub-bacia hidrográfica (Billings-Tamanduateí), foram encontradas 

informações englobando os aspectos relativos à qualidade da água em alguns corpos d’água da 

região, referentes à rede de monitoramento da CETESB e ao monitoramento de qualidade da 

água desenvolvido para a obra do Rodoanel no trecho Leste (SPMAR; CPEA, 2015). A seguir, 

são detalhados os monitoramentos citados acima, os quais foram utilizados como fonte de dados 

históricos. 

A CETESB avalia a qualidade das águas superficiais do estado de São Paulo por meio de duas 

redes de monitoramento: a de águas doces, iniciada em 1974, e a de águas salinas e salobras, em 

2010. No entanto, na sub-bacia do córrego da Serraria, onde se encontra a área do 

empreendimento, não existem pontos monitorados pela CETESB. O ponto de monitoramento 

localizado mais próximo ao empreendimento é o PIRE 02900 (CETESB, 2018), que está inserido 

próximo às margens da represa Billings, a cerca de 4,0 km da área do empreendimento, já em 

outra sub-bacia. 

O monitoramento do Rodoanel foi realizado em cumprimento das atividades propostas pelo 

“Subprograma de monitoramento da qualidade das águas durante a construção”, parte integrante do 

“Programa de supervisão e monitoramento ambiental da construção”, propostos pelo Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do Rodoanel Mário Covas – Trecho Leste. Este monitoramento da qualidade 

das águas objetivava a verificação das alterações resultantes das atividades de construção nos 

cursos d’água da sua área de influência, com o intuito de quantificar o impacto efetivo nesse 
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componente ambiental e sinalizar para problemas com a eficácia das medidas de controle de 

poluição/contaminação. 

No total, foram selecionados 15 pontos de amostragem de água superficial nos corpos d’água 

existentes nas áreas de influência das atividades de construção do Rodoanel Mário Covas – 

Trecho Leste. Os dados apresentados neste relatório são referentes às campanhas realizadas entre 

setembro de 2008 (EIA 1ª campanha) e abril/2015. No entanto, para o presente estudo, foram 

utilizados como dados históricos apenas quatro pontos de amostragem dentre os 15 

monitorados, por conta da proximidade com o atual empreendimento. O ponto mais próximo do 

empreendimento (BI-01) está localizado na represa Billings, distando cerca de 3,5 km do 

empreendimento, seguido dos RP-01 (coincidente ao ponto da CETESB PIRE 02900), RP-02 (a 

4,3 km) e TA-01, localizado a aproximadamente 7,5 km do empreendimento, dentro do Parque 

Ecológico da Gruta Santa Luzia, em Mauá. 

Por fim, os pontos de monitoramento da Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. (AS-

01, AS-02 e AS-03), são os mais próximos encontrados e com dados mais recentes sobre a 

qualidade da água do corpo d’água monitorado pela empresa, com amostras coletadas 

trimestralmente entre fevereiro/2014 e abril/2017 (PLANTERRA AMBIENTAL, 2017). 

As coordenadas georreferenciadas e a descrição dos pontos de água superficial localizados nas 

imediações das áreas de influência do empreendimento estão apresentadas na Tabela 9.1.9.1-1. 

Enquanto que o mapa com a localização geográfica dos pontos acima citados, a delimitação das 

áreas de influência e a indicação da área do empreendimento é apresentado no Desenho 

23201623HIDA3. 

Tabela 9.1.9.1-1: Pontos de amostragem nos corpos hídricos localizados nas imediações das áreas de 
influência do empreendimento. 

 

 

  

Zona Eastings (mE) Northings (mN)

PIRE02900 23K 354.309                   7.376.657                     Monitoramento CETESB

BI-01 23K 353.668                   7.375.936                     Monitoramento Rodoanel

TA-01 23K 356.302                   7.380.983                     Monitoramento Rodoanel

RP-01 23K 354.311                    7.376.625                     Monitoramento Rodoanel

RP-02 23K 354.313                   7.377.644                     Monitoramento Rodoanel

AS-01 23K 349.173                   7.377.613                     Monitoramento LARA

AS-02 23K 349.169                   7.377.671                     Monitoramento LARA

AS-03 23K 349.072                   7.377.252                     Monitoramento LARA

* Coordenadas referenciadas ao datum  horizontal WGS-84

Coordenadas UTM
Nome do Ponto Observações
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9.1.9.2. Resultados dos dados históricos  

A. Monitoramento CETESB 

O monitoramento realizado pela CETESB no ponto PIRE 02900 para a matriz água 

superficial apresenta registros entre os anos de 2012 a 2016 para os parâmetros: Condutividade, 

Turbidez, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido, DBO, Fósforo total, Escherichia 

coli e Clorofila a, assim como, para o cálculo do índice de qualidade das águas - IQA.  

A Tabela 9.1.9.2-1 apresenta os resultados da média do ano de 2017 em comparação aos 

valores da média entre 2012 e 2016. 

Tabela 9.1.9.2-1: Resultados da qualidade da água no ponto PIRE 02900. Fonte: CETESB, 2018. 

Parâmetro Unidade CONAMA 357/05 Média 2017 Média 2012-2016 

Condutividade µS/cm ... 308 272 

Turbidez UNT <100 15 24 

Nitrato mg/L <10 0,30 0,44 

Nitrogênio amoniacal mg/L <3,7 8,7 * 7,1 * 

Oxigênio dissolvido mg/L >5 3,6 * 2,6 * 

DBO mg/L <5 13 * 14 * 

Fósforo total mg/L <0,1 0,87 * 0,66 * 

E. coli UFC/100 ml <600 1,1E + 0,5 1,0E + 05 

Clorofila a µg/L <30 8,7 4,1 

(*) não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05. 

 

Conforme observado, tanto em 2017, como na média histórica (2012–2016), os parâmetros 

nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, DBO e fósforo total apresentaram concentrações em 

desacordo ao estabelecido como padrão de qualidade pela Resolução CONAMA 357/05, 

indicando uma possível contaminação das águas por efluentes domésticos e industriais.  

A Tabela 9.1.9.2-2 apresenta os resultados referentes aos IQAs calculados ao longo do ano de 

2014. 

Tabela 9.1.9.2-2: Resultados do IQA no ponto PIRE 02900. Fonte: CETESB, 2018. 

Parâmetro 
Período 

Janeiro Março Maio Julho Setembro Novembro Média 

IQA 21 47 25 33 33 37 33 

Categoria Ruim Regular Ruim Ruim Ruim Regular Ruim 

 
De uma forma geral, o ponto PIRE 02900 apresentou valores de IQA ao longo do ano de 

2017 entre 21 (Ruim) e 47 (Regular), com média de IQA ao longo de 2017 de 33 (Ruim), 

indicando uma baixa qualidade da água neste local do Ribeirão Pires. 
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B. Monitoramento Rodoanel 

A seguir são apresentadas a descrição e os resultados das análises realizadas nos quatro pontos 

selecionados do monitoramento da qualidade das águas durante a construção do Rodoanel. A 

identificação e descrição dos pontos em questão são apresentadas na Tabela 9.1.9.2-3, a seguir. 

 

Tabela 9.1.9.2-3. Identificação dos pontos selecionados do Monitoramento do Rodoanel e suas respectivas 
descrições (Fonte: SPMAR; CPEA, 2015). 

Ponto Descrição 

BI-01 
Braço do Rio Grande da Represa Billings – próximo à confluência do Rio Grande 
com a represa Billings. Dentro do Parque Municipal Milton Marinho de Moraes. 

RP-01 Ribeirão Pires - Ponte da Rua Secundino Rua Fernandes Eiras, em Ribeirão Pires 

RP-02 
Ribeirão Grande, afluente do Ribeirão Pires - A jusante da Ponte sobre a Av. 
Humberto de Campos, entre alameda Alfredo Dib e Av. do Rotary, em Rib. Pires. 

TA-01 
Rio Tamanduateí - Na confluência das três vertentes no interior do Parque Ecológico 
Santa Luzia - Mauá 

 

De acordo com a classificação proposta no monitoramento do Rodoanel, o trecho amostrado 

na represa Billings (BI-01) pertence à Classe 1, os pontos do Ribeirão Pires (RP-01 e RP-02) 

pertencem à Classe 2 e o trecho do rio Tamanduateí (TA-01) pertence à Classe 4. Cabe ressaltar, 

que este último ponto enquadrado, foi baseado de acordo com os critérios estabelecidos pela 

legislação estadual vigente na época do monitoramento. Entretanto, o TA-01 está localizado em 

área de nascente, no interior do Parque Natural Municipal da Gruta de Santa Luzia, que é 

considerado pela lei de zoneamento do município de Mauá, Zona Especial de Interesse 

Ambiental (ZEIA). Dessa forma, caberia uma avaliação quanto à classificação deste trecho do 

Rio Tamanduateí, para Classe 2. 

Com base nas análises físico-químicas (in situ) e químicas (em laboratório), foi calculado o 

índice de qualidade das águas (IQA) para todas as amostras coletadas. Esse índice incorpora nove 

parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como 

determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento público (CETESB, 2018).  

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em qualidade de 

águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, o peso relativo dos mesmos e a condição 

com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores “rating”. Para estes, a 

critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de 

acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro (CETESB, 2018).  

O IQA é calculado pelo produto ponderado dos seguintes parâmetros de qualidade da água: 

temperatura, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio - DBO (5 dias, 20ºC), 

coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. 
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A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é indicada 

pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme apresentado na Tabela 9.1.9.2-4  

(CETESB, 2018).  

 

Tabela 9.1.9.2-4: Escala de índice de qualidade da água (IQA), estabelecida por CETESB (2018). 

 

 

Os resultados dos IQAs de cada um dos quatro pontos considerados para este estudo são 

apresentados na Tabela 9.1.9.2-5. 

CATEGORIA PONDERAÇÃO

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100

BOA 51 < IQA ≤ 79

REGULAR 36 < IQA ≤ 51

RUIM 19 < IQA ≤ 36

PÉSSIMA IQA ≤ 19
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Tabela 9.1.9.2-5: Dados históricos do Índice de Qualidade das Águas (IQA) para as amostras de água 
superficial coletadas nos corpos d’água existentes nas áreas de influência do empreendimento, obtidos 
entre setembro de 2008 (EIA 1ª campanha) e abril/2015. Fonte: SPMAR; CPEA, 2015. 

 

 

Conforme observado, nenhuma das amostras apresentou IQA ótimo nos pontos analisados. 

O ponto TA-01, localizado no interior do Parque Ecológico Santa Luzia, em Mauá, apresentou 

os melhores resultados, com 76% das amostras classificadas na categoria BOA; 18% das amostras 

como Regular e; 6% classificadas como Ruim. 

O ponto BI-01, localizado próximo à represa Billings e dentro do Parque Municipal Milton 

Marinho de Moraes, em Ribeirão Pires, apresentou 35% das amostras classificadas na categoria 

BOA; 41% na categoria Regular e; 24% na categoria Ruim.  

Os pontos RP-01 e RP-02, localizados no rio Ribeirão Pires (RP-01) e em um afluente deste 

rio (RP-02), além de não apresentarem amostras classificadas na categoria Ótima, também não 

apresentaram amostras enquadradas como Boa, sendo em RP-01: 50% Regular; 44% Ruim e; 6% 

Péssimo. Em RP-02, a situação é mais crítica, com 31% das amostras classificadas como Regular; 

50% Ruim e; 19% Péssimo.  

TA-01 Boa (60) Regular Boa (74) Ruim (34) Boa (54) Boa (66)

BI-01 Boa (62) Boa Boa (62) Regular (39) Boa (54) Boa (53)

RP-01 Regular (39) - Regular (44) Regular (38) Regular (44) Regular (37)

RP-02 Ruim (35) - Péssima (19) Péssima (19) Regular (42) Regular (42)

TA-01 Boa (70) Boa (73,2) Boa (64,6) Boa (71,2) Boa (68,9) Regular (43,4)

BI-01 Ruim (26) Ruim (32,7) Regular (46,3) Regular (42,0) Regular (46,9) Regular (49,1)

RP-01 Ruim (27) Regular (40,1) Ruim (34,5) Regular (37,8) Regular (37,4) Ruim (24,1)

RP-02 Regular (39) Regular (41,1) Regular (37,2) Ruim (31,0) Ruim (31,5) Ruim (19,3)

TA-01 Regular (47,5) Boa (69,0) Boa (77,9) Boa (54,1) Boa (70,7)

BI-01 Ruim (27,9) Regular (49,4) Boa (69,8) Ruim (25,4) Regular (45,8)

RP-01 Ruim (30,7) Ruim (27,1) Ruim (34,8) Ruim (29,9) Péssima (19,0)

RP-02 Ruim (24,7) Ruim (33,3) Ruim (25,6) Péssima (18,6) Ruim (27,0)

Mar/2012
Ponto / 

Campanha
Dez/2011

Ponto / 

Campanha

Ponto / 

Campanha

Mar/2013

Set/2008

(EIA 1ª 

Campanha)

Set/2011

Jan/2009

(EIA 2ª 

Campanha)

Set/2012

Jun/2014 Jan/2015Set/2014 Abr/215

Jun/2012

Mar/2014

Set/2013Dez/2012 Jun/2013 Dez/2013
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O relatório do monitoramento ainda conclui que a maioria dos corpos d’água amostrados 

nesta região apresentava baixa qualidade devido principalmente aos parâmetros relacionadas à 

carga orgânica (efluentes). 

B. Monitoramento da qualidade da água pela Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda. 

A empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. realiza o monitoramento das águas 

superficiais do córrego da Serraria (a oeste do Aterro Sanitário do Lara). Os pontos de coleta de 

água superficial AS-01 e AS-02 correspondem às águas superficiais a montante e jusante do 

ponto de lançamento dos efluentes provenientes da ETE – Estação de Tratamento de Efluentes 

do Aterro Lara; já o ponto AS-03 tem como objetivo acompanhar possíveis alterações que 

possam ocorrer mais a montante no curso d’água, especificamente próximo à divisa entre os 

aterros Lara e Boa Hora, embora não ocorram lançamentos nesta porção do córrego. 

A seguir, são apresentados os resultados das análises químicas da água superficial, a avaliação 

dos resultados obtidos, e as observações e considerações técnicas pertinentes realizadas pela 

empresa.  

Conforme mencionado neste diagnóstico, o córrego da Serraria está inserido na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê – UGRHI-06, sendo um afluente do córrego 

Taboão que deságua no Rio Tamanduateí, classificado como corpo d’água de Classe 4 de acordo 

com o Decreto 10.775/77, uma vez que pertence a essa classe o Rio Tamanduateí e todos os seus 

afluentes (exceto o Rio Guarará), até a confluência com o Rio Tietê, no Município de São Paulo. 

Nas amostras de água superficial, foram analisados os parâmetros contemplados na Resolução 

CONAMA 357/05, os quais são listados na Tabela 9.1.9.2-6, a seguir. 
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Tabela 9.1.9.2-6. Parâmetros analisados em águas superficiais no monitoramento realizado pela LARA 
Central de Tratamento de Resíduos Ltda. (Fonte: PLANTERRA AMBIENTAL, 2017). 

Parâmetros Constantes na Resolução CONAMA 357/05 

Características físicas e organolépticas: pH, turbidez, cor verdadeira, Oxigênio dissolvido, DBO, DQO, sólidos 
dissolvidos totais, óleos e graxas visíveis, materiais flutuantes, resíduos sólidos objetáveis, substâncias que 
comunicam odor, corantes artificiais e clorofila A. 

Componentes inorgânicos: Alumínio dissolvido, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Chumbo, 
Cianeto livre, cloreto, Cloro residual, Cobalto, Cobre dissolvido, Cromo, Ferro dissolvido, fluoreto, Fósforo total, 
Lítio, Manganês, Mercúrio, Níquel, N-nitrato, N-nitrito, N-amoniacal, Prata, Selênio, sulfato, sulfetos, Urânio, 
Vanádio e Zinco. 

Componentes orgânicos: acrilamida, alaclor, aldrin + dieldrin, atrazina, benzeno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, 
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, carbaril, clordano (cis e trans), 2-clorofenol, criseno, 2,4-D, demeton 
(demeton-O e demeton-S), dibenzo(a,h)antraceno, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, 2,4-diclorofenol, 
diclorometano, p,p'-DDT + p,p'-DDD + p,p'-DDE, dodecacloropentaciclodecano, endossulfan (a, b e sulfato), 
endrin, estireno, etilbenzeno, índice de fenóis, glifosato, gution, heptacloro e heptacloroepóxido, hexaclorobenzeno, 
indeno(1,2,3,cd)pireno, lindano (g-HCH), malation, metolacloro, metoxicloro, paration, PCBs - bifenilas 
policloradas, pentaclorofenol, simazina, surfactantes (como LAS), 2,4,5-T, tetracloreto de carbono, tetracloroeteno, 
tolueno, toxafeno, 2,4,5-TP, triclorobenzenos, tricloroeteno, 2,4,6-triclorofenol, trifluralina e xilenos. 

Componentes bacteriológicos: Escherichia coli, coliformes totais e contagem de cianobactérias. 

 

A Lara Central de Tratamento de Resíduos concluiu que, observando os resultados das 

amostras superficiais, nota-se que não há interferências do efluente lançado pelo aterro, já que 

para todos os parâmetros foram verificadas concentrações em todos os pontos de coleta e, ainda 

não foram verificadas alterações significativas no ponto de lançamento. 

9.1.9.3. Obtenção dos dados Primários 

O item a seguir descreve as atividades desenvolvidas em campo, na campanha de 

monitoramento da água superficial realizada para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) das obras de implantação da Unidade de Recuperação Energética – URE, localizada no 

município de Mauá, solicitado pela empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda., cujo 

objetivo é realizar o diagnóstico da qualidade das águas superficiais, em consonância com as 

recomendações do Parecer Técnico 078/2015 emitido pela CETESB em 13/07/2015, para 

elaboração do EIA. 

Em 16 de março de 2016, foi realizada uma campanha com objetivo de avaliar o cenário 

prévio, antes do início das obras, a fim de identificar possíveis impactos causados pelo 

empreendimento durante a fase de implantação. 

A. Seleção dos pontos de amostragem 

Os pontos de coleta foram definidos previamente conforme mapa e hidrografia local e 

reavaliados em campo, em função da dificuldade de acesso, ou por intervenções antrópicas, como 

canalizações e aterros, que poderiam impedir a coleta no local proposto.  

A princípio, as amostras de água superficial seriam coletadas em 10 pontos amostrais. No 

entanto, destes 10 pontos, o PA-05 encontrava-se seco, com ausência de água no corpo hídrico. 
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As coordenadas georreferenciadas dos pontos amostrados são apresentadas na Tabela 9.1.9.3-1, a 

seguir. O mapa com a localização geográfica dos pontos é apresentado no Desenho 

23201628PMA3. Para o georreferenciamento dos pontos, foi utilizado um receptor GPS modelo 

GPSmap 62. 

Tabela 9.1.9.3-1: Pontos amostrais e suas respectivas coordenadas de localização geográfica. 

 

  

Zona Eastings (mE) Northings (mN)

PA-01 23K 350.356,67              7.377.511,55                

PA-02 23K 349.965,60              7.377.807,52                

PA-03 23K 349.741,66              7.378.410,84                

PA-04 23K 349.160,77              7.376.633,14                

PA-05** 23K 348.688,25              7.377.108,49                

PA-06 23K 349.173,33              7.377.612,60                

PA-07 23K 349.434,82              7.378.633,96                

PA-08 23K 349.679,49              7.379.076,05                

PA-09 23K 350.740,24              7.377.845,85                

PA-10 23K 350.101,98               7.379.979,73                

* Coordenadas referenciadas ao datum  horizontal SIRGAS 2000.

** Amostra não coletada, devido à ausência de água no corpo hídrico.

Coordenadas UTM*
Nome do Ponto
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A seguir, são descritas algumas informações técnicas de campo, registradas no momento da 

amostragem dos pontos de coleta de água superficial. Ressalta-se ainda, que de acordo com o 

Decreto Estadual 10.755/77, todos os pontos amostrados estão localizados em corpos d’água 

enquadrados como Classe 4. Segundo a Resolução CONAMA 357/05, art. 4º, águas de Classe 4 

só podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística.  

▪ PA-01 

No ponto de amostragem PA-01, localizado na AID, foi observado um represamento do 

corpo hídrico, mas com fluxo d’água por canalização, caracterizando o ambiente em 

intermediário entre lótico e lêntico. No momento da coleta a coloração da água estava 

amarronzada, a profundidade aferida foi de 0,90 metros, a transparência obtida através do Disco 

de Secchi foi de 0,5 metro e foi observada a presença de peixes de pequeno porte no corpo 

d’água (Figura 9.1.9.3-1).  

Foi observada a captação desta água por um caminhão da empresa Lara (Figura 9.1.9.3-2), 

sendo que, devido ao enquadramento do corpo d’água como classe 4, a utilização desta água é 

restrita. 

 

  

Figura 9.1.9.3-1: Ponto de amostragem PA-01. 
Figura 9.1.9.3-2: Caminhão utilizado para captação 
de água.  

 

▪ PA-02 

O ponto de amostragem PA-02, localizado na AID, representa um trecho de uma drenagem 

com fluxo perceptível, lançado através de uma canalização do corpo d’água, com profundidade 

aferida de 0,5 m, transparência do Disco de Secchi de 0,4 m e presença de peixes de pequeno 

porte (Figuras 9.1.9.3-3 e 9.1.9.3-4). 
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Figura 9.1.9.3-3: Ponto de amostragem PA-02. Figura 9.1.9.3-4: Ponto de amostragem PA-02. 

 

▪ PA-03 

O ponto PA-03 é constituído por um corpo de água lótico, sendo registrada profundidade de 

0,5 m e transparência de 0,2 m (Disco de Secchi). Durante a amostragem de água superficial foi 

verificada a coloração amarronzada das águas, com peixes de pequeno porte e presença de aves 

ao redor do corpo d’ água (Figuras 9.1.9.3-5 e 9.1.9.3-6). Entretanto, foi observado um forte odor 

de matéria orgânica em decomposição possivelmente oriunda de fontes de lançamento de esgoto 

doméstico. 

 
 

Figura 9.1.9.3-5: Ponto de amostragem PA-03. Figura 9.1.9.3-6: Ponto de amostragem PA-03. 

 

▪ PA-04 

A área do PA-04 é constituída por um corpo de água lêntico, formado através de 

represamento das águas superficiais, com um fluxo direto para uma canalização “ao final” do lago 
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(Figuras 9.1.9.3-7 e 9.1.9.3-8). A profundidade aferida no ponto de coleta foi de 0,5m assim como 

a transparência obtida com o disco de Secchi. 

 

 
 

Figura 9.1.9.3-7: Ponto de amostragem PA-04. Figura 9.1.9.3-8: Canalização do corpo d’água.  

 

▪ PA-05 

Este ponto PA-05 estava previsto para ser realizado num corpo d’água localizado na AID. No 

entanto, segundo informações locais, o corpo d’água foi aterrado, o que resulta, em dias de 

chuva, na formação de uma área alagável. Entretanto, no momento da amostragem, o solo 

encontrava-se seco e com vegetação alta (Figuras 9.1.9.3-9 e 9.1.9.3-10). 

 

 
 

Figura 9.1.9.3-9. Proximidades do ponto de 
amostragem PA-05. 

Figura 9.1.9.3-10. Proximidades do ponto de 
amostragem PA-05. 

 

Página: 368



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

329 

 

 

▪ PA-06 

O ponto PA-06 foi coletado próximo à ETE da Lara e à montante do lançamento do efluente 

tratado desta ETE. O fluxo d’água no momento da coleta estava constante apesar da pouca 

profundidade (0,2m, assim como a transparência), caracterizando o ambiente como lótico. Além 

disso, a água apresentava uma coloração amarronzada, provavelmente por conta do carreamento 

de solo para água em virtude da intervenção antrópica em suas margens (Figuras 9.1.9.3-11 e 

9.1.9.3-12) e também foi percebido um forte odor de matéria orgânica em decomposição 

possivelmente oriunda de fontes de lançamento de esgoto doméstico. 

 

 
 

Figura 9.1.9.3-11: Ponto de amostragem PA-06. Figura 9.1.9.3-12: Ponto de amostragem PA-06.  

 

▪ PA-07 

O ponto PA-07, assim como o PA-09, apresentaram o maior impacto visual. A coloração da 

água no momento da coleta apresentava-se preta, com traços iridescente e com um fluxo 

constante, caracterizando o corpo d’água como lótico. A profundidade aferida foi de 0,2m, 

entretanto, apesar da pouca profundidade, a transparência medida com o disco de Secchi foi por 

volta de 0,1m. Ressalta-se o forte odor de matéria orgânica em decomposição possivelmente 

oriunda de fontes de lançamento de esgoto doméstico, assim como a visualização de fumaça ao 

imergir os equipamentos na água (Figuras 9.1.9.3-13 e 9.1.9.3-14). 
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Figura 9.1.9.3-13. Ponto de amostragem PA-07. Figura 9.1.9.3-14. Ponto de amostragem PA-07. 

 

▪ PA-08 

A área de amostragem PA-08 localiza-se em uma região imediatamente adjacente à via de 

rodagem de veículos, numa grande estrutura de galerias. No momento da coleta apresentava um 

fluxo contínuo de água, caracterizando como lótico o corpo d’água, a coloração da água estava 

amarronzada e a profundidade aferida foi de 0,1 m, assim como a transparência (Figuras 9.1.9.3-

15 e 9.1.9.3-16). 

 

 
 

Figura 9.1.9.3-15: Ponto de amostragem PA-08. Figura 9.1.9.3-16: Ponto de amostragem PA-08.  

 

▪ PA-09 

No ponto de amostragem PA-09 foram observadas as mesmas características visuais do PA-

07. No momento da coleta, o corpo d’água apresentava um baixo, mas contínuo fluxo, com a 

coloração da água preta e forte odor de matéria orgânica em decomposição possivelmente 
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oriunda de fontes de lançamento de esgoto doméstico. A profundidade e a transparência aferidas 

foram de 0,1m (Figuras 9.1.9.3-17 e 9.1.9.3-18). 

 

  

Figura 9.1.9.3-17. Ponto de amostragem PA-09. Figura 9.1.9.3-18. Ponto de amostragem PA-09. 

 

▪ PA-10 

O ponto amostral PA-10 é o ponto mais afastado do empreendimento, localizado no limite da 

AID com a AII. Assim como o PA-08, encontra-se em uma região imediatamente adjacente à via 

de rodagem de veículos, numa grande estrutura de galerias (Figuras 9.1.9.3-19 e 9.1.9.3-20). No 

momento da coleta apresentava um fluxo contínuo de água, caracterizando como lótico o corpo 

d’água, a coloração da água estava amarronzada e a profundidade aferida foi de 0,2m, assim como 

a transparência.  

 

 
 

Figura 9.1.9.3-19: Ponto de amostragem PA-10. Figura 9.1.9.3-20: Ponto de amostragem PA-10. 
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B. Amostragem de Água Superficial 

A amostragem de água superficial foi realizada no dia 16 de março de 2016, pelos técnicos da 

Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais.  

A amostragem de água superficial foi realizada no meio da coluna d’água. De acordo com a 

profundidade do ponto amostral foi utilizada garrafa do tipo Van Dorn, cujo funcionamento 

consiste na abertura da garrafa na superfície, sendo que na profundidade desejada, a mesma é 

desarmada por meio de um peso de metal (mensageiro) coletando a amostra correspondente à 

região pretendida; ou imersão direta de frascos inertes sem preservantes e transferência imediata 

para os frascos inertes contendo preservante. Os procedimentos de amostragem seguiram os 

métodos:  

▪ ISO 5667-6. 2014. Water quality – Sampling – Part 6: Guidance on sampling of rivers 

and streams; 

▪ ANA, CETESB. 2011. Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras. 

O registro fotográfico da amostragem é apresentado nas Figuras 9.1.9.3-21 a 9.1.9.3-28. 

  

Figura 9.1.9.3-21: Localização dos pontos de 
amostragem, através de um receptor Garmin 
GPSmap 62. 

Figura 9.1.9.3-22: Medição da profundidade, 
utilizando profundímetro. 
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Figura 9.1.9.3-23: Medição da transparência, 
através do Disco de Secchi.  

Figura 9.1.9.3-25: Sonda multiparamétrica da 
marca HANNA, modelo HI 9828, utilizada para 
medição físico-química in situ, na água superficial. 

  

Figura 9.1.9.3-25: Detalhe do eletrodo da Hanna, 
para medição in situ dos parâmetros físico-químicos 
da água superficial. 

Figura 9.1.9.3-26: Garrafa do tipo Van Dorn, 
utilizada para amostragem de água superficial. 

  

Figura 9.1.9.3-27: Transferência das amostras de 
água superficial, coletada com a garrafa Van Dorn, 
para a frascaria fornecida pelo laboratório. 

Figura 9.1.9.3-28: Acondicionamento das amostras 
de água superficial coletadas em caixas térmicas 
com gelo. 
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Durante a amostragem foi realizada in situ, a medição em triplicata dos parâmetros físico-

químicos (pH, EH, condutividade, temperatura, oxigênio dissolvido) das amostras com uma 

sonda multiparamétrica da marca (Hanna modelo HI 9828). Os equipamentos foram 

devidamente calibrados em laboratório da Rede Brasileira de Calibração (Visomes) e verificados 

com padrões rastreáveis ao sistema internacional (SI) de forma a assegurar o estado de calibração 

dos mesmos, a fim de garantir a precisão e exatidão dos resultados de campo.  

Os procedimentos utilizados para as medições in situ, são apresentados na Tabela 9.1.9.3-2, 

abaixo. 

 

Tabela 9.1.9.3-2: Procedimentos utilizados nas medições in situ. 

Matriz Parâmetro Procedimento 

Águas Superficial  

pH SMEWW 4500-H+ B 

Potencial Redox (EH) SMEWW 2580 B 

Oxigênio Dissolvido SMEWW 4500-O G 

Condutividade SMEWW 2510 B 

Salinidade SMEWW 2520 

Temperatura SMEWW 2550B 

 

Os parâmetros de água superficial que foram analisados em laboratório, juntamente com os 

protocolos para armazenamento, preservação, quantidade e prazos para análises são listados na 

Tabela 9.1.9.3-3.  
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Tabela 9.1.9.3-3: Protocolos para armazenamento, preservação e prazos para análises dos parâmetros a 
serem analisados. 

 

 

C. Tratamento das amostras para análise laboratorial 

As amostras de água superficial foram acondicionadas em frascaria apropriada (previamente 

limpos), com seus respectivos preservantes, conforme o parâmetro a ser analisado nas amostras. 

Parâmetros Método de análise Prazo para análise
Recipiente de 

armazenamento
Preservação

Quantidade de 

amostra 

SVOC (inclui HPA); 

VOC; PCB; Herbicidas; 

Pesticidas 

organofosforados e 

nitrogenados

USEPA ou SM 

(preparação e análise)

7 dias (extração);

40 dias (análise)

vidro âmbar e

tampa com 

revestimento interno 

de teflon

Refrigeração < 6ºC
1000 mL por 

parâmetro

Óleos e graxas USEPA ou SM 28 dias

vidro âmbar e

tampa com 

revestimento interno 

de teflon

Refrigeração < 6ºC,     pH 

< 2 com HCl
1000 mL

Metais, semimetais e 

fósforo (totais e 

dissolvidos)

USEPA ou SM 

(preparação)

USEPA ou SM 

(análise)

28 dias (para concentrações em 

ppb; para Hg, P e S)

6 meses (concentrações em 

ppm, não se aplica a Hg, P e S)

plástico de 

polietileno linear ou 

propileno ou vidro 

de borossilicato

Refrigeração < 6ºC,     pH 

< 2 com HNO3; filtrar 

amostra em campo para 

fração dissolvida

250 mL

Cianeto Total e Livre USEPA ou SM
14 dias; 24h se sulfeto estiver 

presente
plástico ou vidro

Refrigeração < 6ºC,     pH 

> 12 com NaOH
250 mL

Cloreto USEPA ou SM não requerida

plástico ou vidro 

quimicamente 

resistentes

Refrigeração < 6ºC 30 mL

Fluoreto USEPA ou SM 28 dias
plástico de 

polietileno 
não requerida 100 mL

Nitrato USEPA ou SM 48 horas plástico ou vidro Refrigeração < 6ºC 30 mL

Nitrito USEPA ou SM 48 horas plástico ou vidro Refrigeração < 6ºC 30 mL

Nitrogênio Amoniacal USEPA ou SM 28 dias plástico ou vidro
Refrigeração < 6ºC,     pH 

< 2 com H2SO4

100 mL

Sulfeto e suas formas 

(inclui sulfeto de 

hidrogênio)

USEPA ou SM 7 dias plástico ou vidro

Refrigeração < 6ºC ; pH > 

9 com acetato de zinco e 

NaOH

300 mL

Sólidos suspensos totais USEPA ou SM 7 dias plástico ou vidro Refrigeração < 6ºC 200 mL

Turbidez USEPA ou SM 24 horas plástico ou vidro Refrigeração < 6ºC 100 mL

Clorofila a SM

24 horas para filtrar em 

laboratório; 28 dias (para 

análise)

Vidro âmbar
Amostra não filtrada: 

Refrigerar a ≤ 6ºC
1000mL

Coliformes  

termotolerantes
USEPA ou SM 24 horas

vidro de borossilicato 

não reativo, limpo, 

estéril ou sacos 

plásticos pré-

esterilizados

Refrigerar a ≤ 6ºC (não 

ultrapassar 8ºC). Sempre 

deixar um espaço de ar no 

frasco (2,5 cm pelo 

menos) para facilitar a 

homogeneização

100 mL

Pigmentos fotossintéticos

Microbiológicos

Os métodos do Standard Methods (SM), US EPA e  ABNT utilizados pelos laboratórios correspondentes à última versão.

Propriedades Físicas

Constituintes Inorgânicos não-metálicos

Compostos Orgânicos

Constituintes Orgânicos

Metais, semimetais, fósforo, enxofre e dureza 
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Os frascos com as amostras foram armazenados em caixas térmicas com gelo e mantidas sob 

refrigeração < 6°C (sem congelar), desde o momento da coleta até o seu processamento em 

laboratório. O Laboratório AT realizou as análises. As cadeias de custódia e confirmação de 

recebimento das amostras são apresentadas no Anexo 9.1.9.3-1, juntamente com os relatórios de 

ensaio analítico. 

9.1.9.4. Resultados dos dados Primários  

Neste item, são apresentados os resultados das análises físico-químicas realizadas in situ e das 

análises químicas realizadas em laboratório para as amostras de água superficial coletadas nos 

corpos hídricos existentes na área de influência do empreendimento, no dia 16 de março de 2016. 

Os resultados foram comparados às condições e aos padrões de qualidade das águas 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. 

A. Resultados Físico-Químicos in situ 

A Tabela 9.1.9.4-1 apresenta os resultados das análises físico-químicas realizadas in situ durante 

a campanha de amostragem de água superficial realizada em março de 2016. Os relatórios de 

ensaio referentes às análises são apresentados no Anexo 9.1.9.4-1. 

As medições dos parâmetros físico-químicos foram realizadas em triplicatas em cada ponto, e 

os valores apresentados nas tabelas abaixo são valores médios. Todas as réplicas de medições 

apresentaram resultados próximos, obtendo baixos valores para o desvio-padrão.  
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Tabela 9.1.9.4-1: Resultados dos parâmetros físico-químicos medidos in situ nas amostras de água 
superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 
 

Conforme apresentado anteriormente, os resultados das amostras de água superficial foram 

comparados com os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, visando o 

atendimento das condições e padrões de qualidade das águas do artigo 17, o qual estabelece como 

condição de qualidade para o oxigênio dissolvido, que não deve ser inferior a 2,0 mg/L, e para o 

pH da água, que deve estar entre 6,0 e 9,0. 

Em relação ao oxigênio dissolvido, as amostras apresentaram concentrações que variaram de 

<0,3 mg/L (PA-03, PA-07 e PA-09) a 3,84 mg/L (PA-02). Sendo que 45% das amostras 

apresentaram concentrações em desconformidade ao estabelecido como condição de qualidade 

pela Resolução CONAMA 357/05. 

Todas as amostras analisadas apresentaram valores de pH em conformidade à Resolução 

supracitada, variando de 6,54 (PA-01) a 8,51 (PA-07).  

O potencial de oxirredução obtido em campo teve como referência o eletrodo de Ag/AgCl, 

sendo convertidos a EH (25°C) para interpretação dos resultados. Os valores de EH variaram 

entre 72 mV (PA-09) a 321 mV (PA-01), indicando se tratar de um ambiente oxidante, com 

tendência das espécies presentes no meio para adquirirem elétrons e serem reduzidas. 

Ponto de coleta PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

Condições ambientais nas últimas 24hs Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

Oxigênio Dissolvido mg/L
não inferior a 

2,0
2,82 3,84 < 0,3 2,98 3,48

Oxigênio Dissolvido % - 34 47 < 4 37 45

EH a 25ºC mV - 321 162 92 249 146

Potencial hidrogeniônico - pH - entre 6,0 e 9,0 6,54 6,75 6,77 7,40 7,10

Condutividade µS/cm - 48 113 251 80 415

Salinidade - - 0,02 0,06 0,13 0,04 0,20

Temperatura °C - 19,8 21,7 21,2 22,0 24,7

Unidade

Resolução 

CONAMA 

357/05 

Art. 17

Ponto de coleta PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

Condições ambientais nas últimas 24hs Sem chuva Sem chuva Sem chuva Sem chuva 

Oxigênio Dissolvido mg/L
não inferior a 

2,0
< 0,3 1,38 < 0,3 2,48

Oxigênio Dissolvido % - < 4 18 4 32

EH a 25ºC mV - 178 271 72 180

Potencial hidrogeniônico - pH - entre 6,0 e 9,0 8,51 7,85 6,74 7,60

Condutividade µS/cm - 1840 1206 687 1063

Salinidade - - 0,94 0,62 0,36 0,55

Temperatura °C - 24,8 23,7 21,5 23,2

Unidade

Resolução 

CONAMA 

357/05 

Art. 17
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Em relação aos parâmetros de condutividade e salinidade, foram obtidas concentrações entre 

48 µS/cm (PA-01) e 1840 µS/cm (PA-07); e entre 0,02 (PA-01) e 0,94 (PA-07), respectivamente. 

Ressalta-se que o artigo 2º da Resolução CONAMA 357/05, prevê que os corpos d’água com 

salinidade igual ou inferior a 0,5 sejam classificados como água doce.  

Os valores de condutividade observados indicam a presença de íons dissolvidos, sendo que 

para águas doces os valores de condutividade são tipicamente muito baixos. A alta condutividade 

observada se reflete nos valores de salinidade apresentados. A salinidade entre de 0,5 até 30, é 

típica de corpos d’águas salobras. No entanto, entende-se que as amostras que apresentaram 

valores de salinidade maiores que 0,5 nesta campanha, a saber: PA-10 (0,55), PA-08 (0,62) e PA-

07 (0,94), não podem ser classificados como águas salobras, pois não estão sob influência da água 

do mar, ou da cunha salina. Assim, as salinidades obtidas nestas amostras devem ser por 

ocorrência de outros sais dissolvidos na água, que podem ter interferido neste resultado, 

indicando algum tipo de contaminação destas águas.  

A temperatura média das amostras de água obtidas nesta campanha foi de 22,5°C, variando de 

19,8°C (PA-01) a 24,8°C (PA-07).  

B. Resultados das Análises Laboratoriais 

Este item apresenta os resultados das análises químicas realizadas em laboratório para as 

amostras de água superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em 

março/2016. Os relatórios de ensaios analíticos referentes a tais amostras são apresentados no 

Anexo 9.1.9.4-1.  

B.1. Resultados dos parâmetros de Condições de qualidade 

Na Tabela 9.1.9.4-2 são apresentados os resultados dos parâmetros de condição de qualidade 

analisados nas amostras de água superficial coletadas nesta campanha. 

 

Página: 378



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

339 

 

 

Tabela 9.1.9.4-2: Resultados dos parâmetros de condição de qualidade analisados nas amostras de água 
superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

O parâmetro óleos e graxas foi quantificado em 33% das amostras, a saber: PA-07 

(35,8 mg/L), PA-08 (17,6 mg/L) e PA-10 (17,2 mg/L), as demais amostras apresentaram 

concentrações abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado (< 10,0 mg/L). 

Enquanto que turbidez foi quantificada em todos os pontos analisados, com contrações que 

variaram de 5,61 NTU (PA-01) a 132,0 NTU (PA-07). Ressalta-se que os pontos que 

apresentaram salinidade elevada (acima de 0,5), são os mesmos que apresentaram os maiores 

valores de turbidez (PA-07, PA-08 e PA10), assim como o parâmetro sólidos suspensos totais, 

que foi quantificado em cerca de 50%, com concentrações que variaram entre 18,7 mg/L (PA-02) 

a 200,7 mg/L (PA-07), tendo sido as maiores concentrações observadas nas amostras dos pontos 

PA-07, PA-08 e PA-10.   

Nesta mesma linha, coliformes termotolerantes foram quantificados em todas as amostras, 

variando entre 79 NMP/100mL (PA-02 e PA-04) a 330000 NMP/100mL (PA-08), sendo que as 

maiores concentrações foram observadas nos pontos PA-07, PA-08 e PA-10.  

Os coliformes termotolerantes pertencem a um subgrupo de microrganismos que são 

exclusivamente do trato intestinal. Dessa forma, a contaminação orgânica oriunda de efluentes 

domésticos não tratados pode ser medida através da análise destes microrganismos, indicando 

risco da presença de outros microrganismos patogênicos, que podem ocasionar doenças de 

veiculação hídrica, sendo as mais comuns, a febre tifóide, disenterias, cólera, hepatites infecciosas, 

leptospirose, escabiose, entre outras (VON SPERLING, 1996). 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Condições de qualidade

Óleos e graxas visíveis mg/L
toleram-se 

iridescências
< 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0

Turbidez NTU - 5,61 9,38 21,0 7,23 15,5

Sólidos suspensos totais mg/L - < 5,00 18,7 < 5,00 < 5,00 56,0

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - 110 79 3300 79 23000

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Condições de qualidade

Óleos e graxas visíveis mg/L
toleram-se 

iridescências
62,8 17,6 < 10,0 17,2

Turbidez NTU - 132,0 50,1 8,70 38,0

Sólidos suspensos totais mg/L - 200,7 67,3 < 5,00 79,5

Coliformes termotolerantes NMP/100mL - 230000 330000 33000 230000

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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B.2. Resultados dos parâmetros inorgânicos (metais e semimetais totais e 

dissolvidos) 

Na Tabela 9.1.9.4-3 são apresentados os resultados dos parâmetros inorgânicos metálicos 

analisados nas amostras de água superficial coletadas nesta campanha. 

Tabela 9.1.9.4-3: Resultados dos parâmetros inorgânicos metálicos analisados nas amostras de água 
superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

Dentre os metais e semimetais totais analisados, apenas boro, zinco e manganês foram 

quantificados nas amostras analisadas. O boro foi quantificado em todas as amostras analisadas, 

com concentrações que variaram de 0,045 mg/L (PA-10) a 0,549 mg/L (PA-08). O zinco foi 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Padrões de qualidade

Parâmetros inorgânicos

Metais e semimetais totais 

Arsênio (As) mg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Boro (B) mg/L - 0,429 0,434 0,053 0,086 0,522

Cádmio (Cd) mg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Chumbo (Pb) mg/L - < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009

Cromo (Cr) mg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Manganês (Mn) mg/L - < 0,010 < 0,010 0,030 < 0,010 < 0,010

Mercúrio (Hg) mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Níquel (Ni) mg/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Zinco (Zn) mg/L - 0,707 0,489 < 0,070 0,186 0,505

Metais dissolvidos 

Alumínio (Al) mg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Unidade

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Padrões de qualidade

Parâmetros inorgânicos

Metais e semimetais totais 

Arsênio (As) mg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Boro (B) mg/L - 0,266 0,549 0,049 0,045

Cádmio (Cd) mg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Chumbo (Pb) mg/L - < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009

Cromo (Cr) mg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Manganês (Mn) mg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,035

Mercúrio (Hg) mg/L - < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

Níquel (Ni) mg/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Zinco (Zn) mg/L - 0,532 0,364 < 0,070 < 0,070

Metais dissolvidos 

Alumínio (Al) mg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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quantificado em 67 % das amostras analisadas variando entre < 0,070 mg/L (PA-03, PA-09 e 

PA-10) a 0,707 mg/L (PA-01). E o manganês foi quantificado em duas amostras, PA-03 (0,030 

mg/L) e 0,035 mg/L (PA-10).  

O boro é um elemento encontrado na natureza formando compostos com o oxigênio, 

principalmente boratos. Está presente nos oceanos, rochas sedimentares, carvão, xisto e alguns 

solos. Estes compostos são liberados naturalmente para a atmosfera e ambientes aquáticos dos 

oceanos, por fluxos de vapor geotermais, erosão de rochas sedimentares ricas em argila, e em 

menor quantidade por fontes antropogênicas (CURTIS, 1998; AYYILDIZ; KARA, 2005).  

Compostos de boro são usados na indústria metalúrgica, microeletrônica, de vidros, na 

agricultura, etc. Este elemento é um micronutriente essencial no desenvolvimento de 

microrganismos, plantas, animais e humanos. No entanto, pode ser tóxico em grandes 

concentrações e por isso necessita ser removido de águas e efluentes (AYYILDIZ; KARA, 2005).  

A concentração máxima de boro recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para águas potáveis é 0,3 mg/L. No Brasil, o limite padrão é 0,5 mg/L de boro total para águas 

doces de classe I e II, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, a qual também 

estabelece um padrão para águas salinas e lançamento de efluentes de 5 mg/L de boro (BRASIL, 

2005). 

Quanto aos metais manganês e zinco totais, são elementos essenciais, mas, quando em 

excesso, são perigosos à saúde e ao equilíbrio ambiental.  

O nível de zinco no ambiente aquático é da ordem de 0,01 mg/L e no terrestre, da ordem de 

40 mg/L. Embora seja essencial, em altas concentrações é tóxico, pois atua no sistema nervoso, 

provocando mutagênese e carcinogênese (MARTIN et al., 1993).  

O manganês é um dos elementos mais frequentes na superfície da terra, sendo 

consequentemente encontrados em todos os corpos d’água (ESTEVES, 2011), mesmo que em 

concentrações muito reduzidas e podendo ter um aumento de suas concentrações em períodos 

chuvosos. 

Os demais metais e semimetais totais analisados ocorreram abaixo do limite de quantificação 

do método analítico utilizado pelo laboratório em todas as amostras analisadas. Assim como os 

metais dissolvidos analisados (alumínio), que também não foram quantificadas concentrações em 

nenhuma das amostras analisadas, ocorrendo todas abaixo do limite de quantificação do método 

analítico utilizado (<0,030 mg/L).  

B.3. Resultados dos parâmetros inorgânicos não metálicos 

Na Tabela 9.1.9.4-4 são apresentados os resultados dos parâmetros inorgânicos não metálicos 

analisados nas amostras de água superficial coletadas nesta campanha. 
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Tabela 9.1.9.4-4: Resultados dos parâmetros inorgânicos não metálicos analisados nas amostras de água 
superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

Dentre os parâmetros inorgânicos não metálicos analisados nas amostras, o sulfeto foi 

quantificado pontualmente em PA-09 (0,403 mg/L); as demais amostras ocorreram abaixo do 

limite de quantificação (< 0,005 mg/L). 

Nesta mesma linha, o parâmetro cianeto foi quantificado em três amostras: PA-07 (0,036 

mg/L), PA-08 (0,023 mg/L) e PA-10 (0,710 mg/L). O restante das amostras analisadas 

apresentou concentrações abaixo do limite de quantificação utilizado pelo laboratório (< 0,006 

mg/L).  

O fósforo total foi quantificado em 67% das amostras (exceções aos pontos PA-01, PA-02 e 

PA-04), ocorrendo em concentrações que variaram de 0,105 mg/L (PA-06) a 1,66 mg/L (PA-09).  

Os parâmetros cloreto e fluoreto foram quantificados em todas as amostras analisadas, 

variando entre 3,53 mg/L (PA-04) e 181,5 mg/L (PA-07); e entre 0,151 mg/L (PA-01) e 0,764 

mg/L (PA-07), respectivamente.  

Quanto aos parâmetros da série nitrogenada, apenas o nitrito não foi quantificado em todas as 

amostras (56%), variando entre 0,0234 mg/L (PA-02) e 33,8 mg/L (PA-07). Os demais 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Outros parâmetros não metálicos

Cianeto mg/L - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006

Cloreto mg/L - 3,84 6,24 16,5 3,53 44,5

Fluoreto mg/L - 0,151 0,215 0,304 0,216 0,365

Fósforo total mg/L - < 0,020 < 0,020 0,391 < 0,020 0,105

Nitrato (como N) mg/L - 0,8480 0,9220 0,8440 0,8780 1,01

Nitrito (como N) mg/L - < 0,0150 0,0234 < 0,0150 < 0,0150 0,0365

Nitrogênio Amoniacal mg/L - 0,127 0,265 3,41 0,127 13,1

Nitrogênio total mg/L - 1,32 1,56 4,26 1,18 14,3

Sulfeto (como H2S não dissociado) mg/L - < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Outros parâmetros não metálicos

Cianeto mg/L - 0,036 0,023 < 0,006 0,710

Cloreto mg/L - 181,5 106,2 134,7 102,8

Fluoreto mg/L - 0,764 0,620 0,538 0,649

Fósforo total mg/L - 1,11 0,798 1,66 1,16

Nitrato (como N) mg/L - 49,8 24,2 0,8490 17,8

Nitrito (como N) mg/L - 33,8 19,4 < 0,0150 10,3

Nitrogênio Amoniacal mg/L - 64,7 42,0 10,9 37,7

Nitrogênio total mg/L - 148,6 84,6 12,0 70,4

Sulfeto (como H2S não dissociado) mg/L - < 0,005 < 0,005 0,403 < 0,005

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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parâmetros da série ocorreram em todas as amostras. O nitrogênio amoniacal apresentou 

concentrações que variaram de 0,127 mg/L (PA-01 e PA-04) a 64,7 mg/L (PA-07); o nitrato 

variou entre 0,8440 mg/L (PA-03) e 49,8 mg/L (PA-07); e o nitrogênio total foi quantificado 

entre 1,18 mg/L (PA-04) e 148,6 mg/L (PA-07). 

Ressalta-se que as amostras do ponto PA-07, novamente, foram destaques negativos na 

maioria das amostras analisadas para os parâmetros inorgânicos, assim como o ponto PA-09 em 

relação ao fósforo total; e os pontos PA-08 e PA-10 que apresentaram altas concentrações, 

principalmente na série nitrogenada. Verifica-se que na maioria das amostras foram quantificadas 

as três formas de nitrogênio (nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato), com predomínio de altas 

concentrações de nitrogênio amoniacal, indicando que estes pontos recebem contribuição de 

poluição difusa e dispersa na água superficial da região de estudo. Segundo CETESB (2017), as 

formas de nitrogênio encontradas no ambiente podem estar associadas à distância das fontes de 

contaminação. Em tese, se for coletada uma amostra de água e houver predominância das formas 

reduzidas (nitrogênio orgânico e amoniacal), significa que o foco de poluição se encontra 

próximo, enquanto que se prevalecerem o nitrito e o nitrato denotam que as descargas de esgotos 

se encontram mais distantes. 

B.4. Resultados dos parâmetros orgânicos (Bifenilas Policloradas - PCBs) 

Na Tabela 9.1.9.4-5 são apresentados os resultados dos PCBs analisados nas amostras de água 

superficial coletadas nesta campanha. 

Tabela 9.1.9.4-5: Resultados dos PCBs analisados nas amostras de água superficial coletadas nas áreas de 
influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

Todos os PCB analisados ocorreram em concentrações inferiores ao limite de quantificação 

do método analítico em todas as amostras. 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Parâmetros orgânicos

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total  µg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Parâmetros orgânicos

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total  µg/L - < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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B.5. Resultados dos parâmetros orgânicos (Compostos Orgânicos Voláteis - VOC) 

Na Tabela 9.1.9.4-6 são apresentados os resultados dos VOC analisados nas amostras de água 

superficial. 

Tabela 9.1.9.4-6: Resultados dos VOC analisados nas amostras de água superficial coletadas nas áreas de 
influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) 

Diclorodifluormetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Cloreto de Vinila µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Bromometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Cloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Triclorofluormetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Acetona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,1-Dicloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Iodometano µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Dissulfeto de Carbono µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Cloreto de Metileno mg/L - < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015

Metil-t-butil-eter µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Acetato de Vinila µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,1-Dicloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Butanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L - < 3,00 < 3,00 20,6 < 3,00 < 3,00

2,2-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromoclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorofórmio µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,1-Tricloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Tetracloreto de Carbono mg/L - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

1,2-Dicloroetano mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Benzeno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Tricloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

1,2-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Dibromometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromodiclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Cloroetilvinil eter µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Trans-1,3-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

4-Metil-2-Pentanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Tolueno µg/L - < 1,00 < 1,00 25,9 < 1,00 < 1,00

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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Tabela 9.1.9.4-6 (continuação). Resultados dos VOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) 

Cis-1,3-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,2-Tricloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Hexanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,3-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Tetracloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Dibromoclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2-Dibromoetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Etilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,1,2-Tetracloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

m,p-Xilenos µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

o-Xileno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Xilenos totais mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Estireno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Bromoformio µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Isopropilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,2,2-Tetracloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,3-Tricloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

n-Propilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,3,5-Trimetilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Clorotolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

4-Clorotolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

terc-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,4-Trimetilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

sec-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

p-Isopropiltolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

n-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2-Dibromo-3-Cloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
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Tabela 9.1.9.4-6 (continuação). Resultados dos VOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) 

Diclorodifluormetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Cloreto de Vinila µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Bromometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Cloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Triclorofluormetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Acetona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,1-Dicloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Iodometano µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Dissulfeto de Carbono µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Cloreto de Metileno mg/L - < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015

Metil-t-butil-eter µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Acetato de Vinila µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,1-Dicloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Butanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2,2-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromoclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorofórmio µg/L - 30,4 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,1-Tricloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Tetracloreto de Carbono mg/L - < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

1,2-Dicloroetano mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Benzeno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Tricloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

1,2-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Dibromometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromodiclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Cloroetilvinil eter µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Trans-1,3-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

4-Metil-2-Pentanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

Tolueno µg/L - 502,7 < 1,00 < 1,00 < 1,00

Cis-1,3-Dicloropropeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,2-Tricloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Hexanona µg/L - < 9,00 < 9,00 < 9,00 < 9,00

1,3-Dicloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Tetracloroeteno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Dibromoclorometano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2-Dibromoetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Clorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Etilbenzeno µg/L - 822,8 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,1,2-Tetracloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00
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Tabela 9.1.9.4-6 (continuação). Resultados dos VOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 
 

Quanto aos compostos orgânicos voláteis (VOC), a maioria dos compostos ocorreu em 

concentrações inferiores ao limite de quantificação do método analítico, com apenas algumas 

ocorrências pontuais de alguns compostos nas amostras PA-03 e PA-07. 

Nas amostras de PA-03 foram quantificados cis-1,2-dicloroeteno (20,6 µg/L) e tolueno 

(25,9 µg/L). Cis-1,2-dicloroeteno é utilizado como solvente para ceras, resinas, polímeros e 

gorduras, e também como um intermediário na preparação de outros solventes clorados. Tolueno 

pode ser utilizado como antidetonante em combustíveis e como solvente para pinturas, 

revestimentos, borrachas, resinas e em adesivos, e também como matéria-prima na fabricação do 

fenol, benzeno, cresol e uma série de outras substâncias (GESTIS, 2016).  

Nas amostras de PA-07 foram quantificados clorofórmio (30,4 µg/L), tolueno (502,7 µg/L), 

etilbenzeno (822,8 µg/L), m,p-xilenos (2285,8 µg/L), o-xileno (544,4 µg/L), xilenos totais 

(2,8302 mg/L), e 1,2,4-trimetilbenzeno (144,8 µg/L).  

A principal aplicação do clorofórmio é como solvente. Ressalta-se que o clorofórmio é um 

trialometano, sua presença na água é um grande fator de poluição, mesmo que em pequenas 

quantidades. A legislação brasileira permite a presença de trialometanos de até 0,1 mg/L, acima 

disso a água é considerada como não potável. 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) 

m,p-Xilenos µg/L - 2285,8 < 3,00 < 3,00 < 3,00

o-Xileno µg/L - 544,4 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Xilenos totais mg/L - 2,83 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Estireno mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Bromoformio µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Isopropilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,1,2,2-Tetracloroetano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,3-Tricloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Bromobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

n-Propilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,3,5-Trimetilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

2-Clorotolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

4-Clorotolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

terc-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,4-Trimetilbenzeno µg/L - 144,8 < 3,00 < 3,00 < 3,00

sec-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

p-Isopropiltolueno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

n-Butilbenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2-Dibromo-3-Cloropropano µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L - < 3,00 < 3,00 < 3,00 < 3,00

Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) mg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
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Etilbenzeno é utilizado na produção de estireno, um importante material sintético, rígido, 

transparente (semelhante ao acrílico) muito utilizado comercialmente. O termo xileno refere-se 

ao conjunto de compostos dimetil benzeno, onde a diferença é a posição relativa dos grupos 

metilas. São usados como solventes e precursores de outros produtos químicos, sendo 

encontrados no alcatrão e no petróleo. 1,2,4-Trimetilbenzeno é comumente usado como solvente 

(GESTIS, 2016).  

Nota-se que a maioria destes compostos quantificados nas amostras de PA-03 e PA-07 são 

utilizados como solventes, podendo não estar relacionado com a atividade do aterro sanitário. 

Estes pontos estão localizados relativamente distantes ao aterro, próximos à rodovia SP-21 e à 

área industrial. 

B.6. Resultados dos parâmetros orgânicos (Compostos Orgânicos Semivoláteis -

SVOC) 

Na Tabela 9.1.9.4-7 são apresentados os resultados dos SVOC analisados nas amostras de 

água superficial coletadas nesta campanha. 
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Tabela 9.1.9.4-7: Resultados dos SVOC analisados nas amostras de água superficial coletadas nas áreas de 
influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Metil metanosulfonato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Etil metanosulfonato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Anilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroetil)eter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Clorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,3-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,4-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Álcool Benzílico µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroisopropil)eter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexacloroetano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Nitrobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Isoforona µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Nitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dimetilfenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroetoxi)metano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Naftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Cloroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexaclorobutadieno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Cloro-3-Metilfenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Metilnaftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexaclorociclopentadieno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Metil-4,6-dinitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4,5-Triclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4,6-Triclorofenol mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004

2-Cloronaftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dimetilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Acenaftileno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

3-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Acenafteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dibenzofurano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,6-Dinitrotolueno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dietilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fluoreno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Clorofenil Fenil Éter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

N-nitrosodifenilamina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Bromofenil Fenil Éter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05
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Tabela 9.1.9.4-7 (continuação). Resultados dos SVOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Hexaclorobenzeno µg/L - < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125

Pentaclorofenol mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004

Fenantreno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Antraceno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Di-N-Butilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Pireno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Butil Benzilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(a)antraceno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Criseno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis[2-Etilexil]ftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Di-n-Octilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(b)fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(k)fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(a)pireno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/L - < 0,0188 < 0,0188 < 0,0188 < 0,0188 < 0,0188

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L - < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125

Benzo(g,h,i)perileno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

o-Cresol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

m,p-Cresol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dinitrotolueno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Azobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Carbazol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,3,4,6-Tetraclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Clorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,6-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

3,4-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Pentaclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,3,4,5-Tetraclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Nitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dinitrofenol µg/L - < 0,7500 < 0,7500 < 0,7500 < 0,7500 < 0,7500

Dalapon µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Dicamba µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Diclorpop µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Dinoseb µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

MCPA µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

MCPP µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50
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Tabela 9.1.9.4-7 (continuação). Resultados dos SVOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Metil metanosulfonato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Etil metanosulfonato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Anilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroetil)eter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Clorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,3-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,4-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Álcool Benzílico µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2-Diclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroisopropil)eter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexacloroetano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Nitrobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Isoforona µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Nitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dimetilfenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis(2-Cloroetoxi)metano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Naftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Cloroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexaclorobutadieno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Cloro-3-Metilfenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Metilnaftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Hexaclorociclopentadieno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Metil-4,6-dinitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4,5-Triclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4,6-Triclorofenol mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004

2-Cloronaftaleno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dimetilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Acenaftileno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

3-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Acenafteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dibenzofurano µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,6-Dinitrotolueno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Dietilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fluoreno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Clorofenil Fenil Éter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Nitroanilina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

N-nitrosodifenilamina µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Bromofenil Fenil Éter µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375
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Tabela 9.1.9.4-7 (continuação). Resultados dos SVOC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 

Todos os compostos orgânicos semivoláteis analisados ocorreram em concentrações 

inferiores ao limite de quantificação do método analítico em todas as amostras. 

 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Hexaclorobenzeno µg/L - < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125

Pentaclorofenol mg/L - < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004

Fenantreno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Antraceno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Di-N-Butilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Pireno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Butil Benzilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(a)antraceno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Criseno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Bis[2-Etilexil]ftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Di-n-Octilftalato µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(b)fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(k)fluoranteno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Benzo(a)pireno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/L - < 0,0188 < 0,0188 < 0,0188 < 0,0188

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L - < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125 < 0,0125

Benzo(g,h,i)perileno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

o-Cresol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

m,p-Cresol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dinitrotolueno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Azobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Carbazol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,3,4,6-Tetraclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Clorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,6-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

3,4-Diclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

Pentaclorobenzeno µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,3,4,5-Tetraclorofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

4-Nitrofenol µg/L - < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375 < 0,0375

2,4-Dinitrofenol µg/L - < 0,7500 < 0,7500 < 0,7500 < 0,7500

Dalapon µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Dicamba µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Diclorpop µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Dinoseb µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

MCPA µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

MCPP µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50
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B.7. Resultados dos parâmetros orgânicos (Pesticidas Organoclorados - POC) 

Na Tabela 9.1.9.4-8 são apresentados os resultados dos POC analisados nas amostras de água 

superficial coletadas nesta campanha. 

Tabela 9.1.9.4-8: Resultados dos POC analisados nas amostras de água superficial coletadas nas áreas de 
influência do empreendimento em março/2016. 

  

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Pesticidas Organoclorados (POC)

a-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

b-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Heptacloro  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Aldrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

g-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

d-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Heptacloro Epóxido  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan I  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

a-Clordano  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

g-Clordano  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDD  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Dieldrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDE  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan II  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDT  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endrin Aldeído  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan Sulfato  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Metoxicloro  µg/L - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006

Endrin Cetona  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
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Tabela 9.1.9.4-8 (continuação). Resultados dos POC analisados nas amostras de água superficial coletadas 
nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 
 

Todos os pesticidas organoclorados analisados ocorreram em concentrações inferiores ao 

limite de quantificação do método analítico em todas as amostras. 

 

B.8. Resultados dos parâmetros orgânicos (Pesticidas organofosforados e 

nitrogenados) 

Na Tabela 9.1.9.4-9 são apresentados os resultados dos parâmetros de pesticidas 

organofosforados e nitrogenados analisados nas amostras de água superficial coletadas nesta 

campanha. 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Pesticidas Organoclorados (POC)

a-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

b-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Heptacloro  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Aldrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

g-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

d-BHC  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Heptacloro Epóxido  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan I  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

a-Clordano  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

g-Clordano  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDD  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Dieldrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endrin  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDE  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan II  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

DDT  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endrin Aldeído  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Endosulfan Sulfato  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Metoxicloro  µg/L - < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006

Endrin Cetona  µg/L - < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Página: 394



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

355 

 

 

Tabela 9.1.9.4-9: Resultados dos parâmetros de pesticidas organofosforados e nitrogenados analisados nas 
amostras de água superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Azinfos Metil  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Gution  µg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Bolstar  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Clorpirifos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Coumafos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton-S  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton-O  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Diazinon  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Diclorvos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Disulfoton  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Etoprop  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Fensufotion  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Fention  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Merfos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Metil Paration  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Mevinfos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Naled  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Forato  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Ronel  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Stirofos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tokution  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tricloronato  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Malation  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Paration  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tebutiuron  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton (Demeton-O + Demeton-S)  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
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Tabela 9.1.9.4-9 (continuação). Resultados dos parâmetros de pesticidas organofosforados e nitrogenados 
analisados nas amostras de água superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento em 
março/2016. 

 
 

Todos os pesticidas organofosforados e nitrogenados analisados ocorreram em concentrações 

inferiores ao limite de quantificação do método analítico em todas as amostras. 

 

B.9. Resultados dos parâmetros orgânicos (Herbicidas) 

Na Tabela 9.1.9.4-10 são apresentados os resultados dos parâmetros de herbicidas analisados 

nas amostras de água superficial coletadas nesta campanha. 

 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Azinfos Metil  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Gution  µg/L - < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Bolstar  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Clorpirifos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Coumafos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton-S  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton-O  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Diazinon  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Diclorvos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Disulfoton  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Etoprop  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Fensufotion  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Fention  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Merfos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Metil Paration  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Mevinfos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Naled  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Forato  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Ronel  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Stirofos  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tokution  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tricloronato  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Malation  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Paration  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Tebutiuron  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Demeton (Demeton-O + Demeton-S)  µg/L - < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030

Pesticidas organofosforados e nitrogenados 

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17
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Tabela 9.1.9.4-10: Resultados dos parâmetros de herbicidas analisados nas amostras de água superficial 
coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

Todos os herbicidas analisados ocorreram em concentrações inferiores ao limite de 

quantificação do método analítico em todas as amostras. 

B.10. Resultados dos parâmetros biológicos (clorofila a) 

Na Tabela 9.1.9.4-11 são apresentados os resultados dos parâmetros biológicos (clorofila a) 

analisados nas amostras de água superficial. 

Tabela 9.1.9.4-11: Resultados dos parâmetros biológicos analisados nas amostras de água superficial 
coletadas nas áreas de influência do empreendimento em março/2016. 

 

 
 

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

2,4-D µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4,5-T µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4,5-TP µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4-DB µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Herbicidas 

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

2,4-D µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4,5-T µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4,5-TP µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

2,4-DB µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Herbicidas 

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-06

Profundidade da coluna d'água (m) 0,90 0,40 0,50 0,50 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 10:52 12:17 16:04 15:19 11:45

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Clorofila a  µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros biológicos

Parâmetros PA-07 PA-08 PA-09 PA-10

Profundidade da coluna d'água (m) 0,20 0,10 0,10 0,20

Data da coleta 16/03/16 16/03/16 16/03/16 16/03/16

Hora da coleta 12:51 14:27 16:38 17:02

ID do relatório de ensaio - laboratório 4977/16 4977/16 4977/16 4977/16

Clorofila a  µg/L - < 1,50 < 1,50 < 1,50 < 1,50

Unidade

Resolução 

CONAMA

 357/05

 Artigo 17

Parâmetros biológicos
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Todas as amostras apresentaram concentrações de clorofila a inferiores ao limite de 

quantificação do método analítico. 

9.1.9.5. Considerações Finais  

A avaliação da qualidade das águas superficiais nas áreas de influência do empreendimento foi 

realizada com base em levantamentos de dados históricos e primários (coletados in situ). Os 

resultados das análises físico-químicas, químicas e microbiológicas foram comparados às 

condições e aos padrões de qualidade estabelecidos pelo artigo 17 da Resolução 

CONAMA 357/05. 

No levantamento de dados históricos, foi constatado que são escassos os estudos sobre a 

qualidade das águas superficiais na região do empreendimento, sendo que, foram encontradas 

informações a respeito da qualidade das águas apenas nos relatórios de monitoramento realizado 

pela Lara, na AID.  

Além destes, foram encontradas informações que englobam aspectos relativos à qualidade da 

água referentes à rede de monitoramento da CETESB e ao monitoramento desenvolvido pelo 

Rodoanel durante a construção do Trecho Leste.   

De forma geral, os pontos de monitoramento da CETESB e do Rodoanel (trecho Leste) 

apresentam uma baixa qualidade das águas na região. É possível identificar através dos resultados 

dos dados históricos que a área do empreendimento, e a própria UGRHI-06, é uma região de alta 

densidade demográfica, com grande atividade antrópica e, portanto, com a qualidade da água já 

comprometida. 

Em relação ao conjunto dos dados dos monitoramentos da Lara, de maneira geral, parâmetros 

que ocorreram em concentrações mais elevadas ou em desconformidade estão relacionados à 

carga orgânica presente nos corpos hídricos, a qual pode estar relacionada tanto a processos 

naturais, dentre eles a mortalidade natural de plantas e animais, quanto a atividades antrópicas na 

região. O aumento das concentrações de matéria orgânica demanda um maior consumo de 

oxigênio no processo de decomposição aeróbica. Em ambientes com elevada carga orgânica, o 

elevado consumo de oxigênio pode ocasionar a eutrofização, devido à superação da capacidade 

de autodepuração do corpo d’água (BRANCO, 1986). 

Além disso, a avaliação da qualidade microbiológica da água, realizada através da identificação 

de indicadores de contaminação fecal, apresentou altas concentrações em algumas amostras. A 

presença de coliformes termotolerantes em todas as amostras de água indica que ao menos uma 

parcela da carga orgânica presente nos corpos d’água na área de estudo é de origem fecal, uma 

vez que este parâmetro está sempre presente em densidades elevadas nas fezes de humanos, 

mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido 

contaminação fecal. 

Ressalta que os pontos PA-07, PA-08, PA-09 e PA-10 foram os que apresentaram, de maneira 

geral, os piores resultados, principalmente o PA-07. Entretanto, são também os pontos 
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amostrados que se encontram mais distantes da área do empreendimento, e que, portanto, devem 

receber contribuições difusas ao longo do curso d’água, uma vez que a região apresenta grandes 

atividades antrópicas como indústrias de diversos tipos de segmentos, além do uso e ocupação 

desordenada do solo na região.  

Chamam atenção também as altas concentrações de solventes orgânicos observadas nos 

pontos PA-07 e PA-03, que podem ter sua origem nas atividades industriais realizadas no entorno 

do empreendimento. 

As informações apresentadas neste item, relacionadas à qualidade das águas superficiais, 

caracterizam o cenário prévio ao início das atividades do empreendimento. Com isso, tais 

informações poderão ser utilizadas futuramente para comparação com dados de qualidade das 

águas obtidos durante as etapas de instalação e operação do empreendimento, com o objetivo de 

identificar e monitorar possíveis impactos ambientais sobre os recursos hídricos. 

9.1.10. Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de estudo está inserida no contexto hidrogeológico da unidade aquífera do Sistema 

Aquífero Cristalino – SAC. 

O SAC ocorre nos domínios das rochas cristalinas do embasamento. Seus limites coincidem 

aproximadamente com os divisores de drenagem superficial, nas cotas de 800 a l000 m. Segundo 

o comportamento hidráulico das rochas é possível distinguir duas unidades neste sistema. A 

primeira, relacionada às rochas intemperizadas, configurando um aquífero de porosidade granular 

bastante heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias de 50 m. 

Sob o manto de intemperismo e muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o aquífero 

cristalino propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades rúpteis da rocha 

(fraturas e falhas abertas). Esta unidade é de caráter livre a semilivre e heterogêneo e anisotrópico. 

O Aquífero Cristalino é um aquífero fraturado e de extensão regional. Com uma área de 

53.400 km², abrange as cidades de Campos de Jordão, Águas de Lindóia, Jundiaí, Tapiraí, 

Iporanga, dentre outras, e a Região Metropolitana de São Paulo, chegando até o litoral. 

Formado há mais de 550 milhões de anos, é composto pelas rochas mais antigas do estado de 

São Paulo. São elas rochas ígneas e metamórficas (geralmente granitos, gnaisses, filitos, xistos e 

quartzitos, que são, em sua origem, praticamente impermeáveis) que se estendem para o oeste do 

estado, abaixo da Bacia Sedimentar do Paraná, a grandes profundidades, o que impossibilita sua 

utilização. Constituem, portanto, o embasamento sobre o qual os aquíferos sedimentares se 

depositaram. 

As fendas mais favoráveis ao armazenamento e ao fluxo de água subterrânea são as fraturas 

geradas posteriormente à formação das rochas, resultado dos esforços tectônicos que atuaram na 

crosta terrestre, como, por exemplo, a separação dos continentes e a formação da Serra do Mar. 

De acordo com o tipo de porosidade fissural que se desenvolve nas rochas, o Cristalino é 

dividido em duas unidades: 
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▪ Aquífero Pré-Cambriano (onde está localizada a área de estudo, conforme apresentado no 

Mapa Hidrogeológico - Desenho 23201631HGLA3): que apresenta porosidade fissural 

representada apenas por fraturas na rocha. Esta unidade é predominante e ocupa a maior 

área de ocorrência, abrangendo o norte, nordeste e sudeste do estado de São Paulo. Sua 

produtividade é baixa e bastante variável, estando condicionada à presença de fraturas 

abertas. A vazão média dos poços é em torno de 5 m³/h, mas é comum encontrar poços 

próximos com vazões muito diferentes devido à variação no número, tipo, abertura e 

conexão das fraturas; 

▪ Aquífero Pré-Cambriano Cárstico: apresenta porosidade cárstica, representada por 

fraturas alargadas pela dissolução dos minerais carbonáticos das rochas calcáreas. Quando 

esta dissolução é intensa ou de longa duração, pode gerar cavernas. Esta unidade tem 

ocorrência restrita no sul do estado de São Paulo, entre a região do Vale do Rio Ribeira de 

Iguape e nas cidades de Capão Bonito, Ribeirão Branco e Bom Sucesso de Itararé, além 

de ocorrer no município/região de Caieiras. Sua produtividade é pouco conhecida devido 

à pequena quantidade de poços existentes. 
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A água do Aquífero Cristalino apresenta boa qualidade para o consumo humano e outros usos 

gerais. No entanto, deve-se dar especial atenção à proteção da qualidade das águas da unidade 

Pré-Cambriana, por este aquífero ocorrer em conexão com o aquífero livre em áreas populosas e 

industrializadas, como na RMSP e na região entre Campinas e Sorocaba. Nessas áreas, apesar da 

baixa e irregular produtividade, é utilizado para abastecimento complementar de pequenas 

comunidades em municípios como Bananal, Jarinu, Embu Guaçu e Piedade, assim como para o 

uso industrial, permitindo o desenvolvimento da região, apesar da oferta de água superficial com 

qualidade. 

O modelo de circulação regional aceito para a Bacia do Alto Tietê mostra que as águas das 

chuvas recarregam os aquíferos em toda a sua extensão não impermeabilizada. Outra importante 

recarga ocorre pelas fugas da rede pública de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Uma 

vez ingressando no aquífero, as águas fluem em direção às drenagens superficiais, suas áreas de 

descarga. O rio Tietê representa, junto à soleira de Barueri, o ponto de menor potencial 

hidráulico do aquífero e onde todas as águas drenadas dos dois sistemas aquíferos finalmente 

fluem. 

 

 

Figura 9.1.10-1: Unidades Aquíferas no Estado de São Paulo / Fonte: SMA/IG, 2012. 
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9.1.11. Qualidade das águas subterrâneas 

As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde percolam, 

guardando uma estrita relação com os tipos de rochas drenados e com o uso e ocupação do solo. 

A qualidade da água subterrânea, portanto, é decorrente de processos físicos, químicos e 

biológicos que determinam uma grande variedade de substâncias presentes na água, decorrentes 

dos tipos litológicos e da atividade antropogênica, originária principalmente de cargas pontuais 

domésticas e industriais e de cargas difusas de origem urbana e rural (CETESB, 2015). 

Em relação à qualidade das águas subterrâneas, para áreas localizadas próximas aos grandes 

centros urbanizados deve-se ter maior atenção, pois sua qualidade pode ser prejudicada devido 

aos usos e atividades desenvolvidos de forma intensa. 

O Aterro Sanitário Lara, localizado ao lado da área destinada à implantação da URE Mauá 

possui um programa de monitoramento das águas subterrâneas. Na campanha realizada em 

julho/2015, o nível d’água para os poços amostrados se manteve abaixo em relação à campanha 

anterior, fato este decorrente do início do período de estiagem (segundo semestre). Em relação 

aos parâmetros físicos e organolépticos, o pH, turbidez e sólidos totais dissolvidos, foram os que 

se apresentaram discordantes em relação ao estabelecido pela Portaria 2914/20014, que trata de 

padrões de potabilidade da água. Cabe salientar que estes limites comparativos não são 

indicativos de contaminação das águas, tratando-se de valores orientadores em relação a 

potabilidade da água para a área da AID. 

Com respeito aos padrões de referência considerados no referido monitoramento, apenas três 

compostos do grupo dos metais superaram os valores orientadores das campanhas de 

monitoramento, sendo eles o ferro, alumínio e o manganês. Entretanto, de acordo com o 

relatório “Valores Orientadores para Solo e Água Subterrânea” publicado pela CETESB em 

2014, estes elementos podem ocorrer naturalmente em solos tropicais, podendo estar 

naturalmente associados ao meio hidrogeológico. 

9.1.12. Áreas Contaminadas 

Foi realizada pela CPEA a Avaliação Ambiental Preliminar, que se trata de um diagnóstico 

inicial de uma determinada área e faz parte do processo de identificação de áreas contaminadas e 

tem como principal objetivo levantar evidências da existência, ou não, de possíveis passivos 

ambientais na área de estudo. 

As atividades para execução do estudo foram realizadas em junho de 2019, contemplando a 

avaliação da documentação disponível (estudos ambientais pretéritos, licenças e/ou autorizações 

ambientais, mapas, fotos e imagens aéreas, entre outros), inspeções na área de estudo, avaliação 

visual dos usos da área e do seu entorno imediato e avaliação dos dados obtidos. 

 
4 Revogada pela PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 (Consolidação das 

normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde). 
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A partir da análise de todos os dados obtidos na Avaliação Ambiental Preliminar (Fase I), 

apresentada na íntegra no Anexo 9.1.12-1, pode-se concluir que: 

▪ A área de estudo possui um grande histórico de atividades de manutenção de 

equipamentos, movimentação de veículos leves e pesados e transporte de resíduos; 

▪ A área de estudo é caracterizada pela presença de áreas antropizadas com porções de 

vegetações isoladas; 

▪ Não existem cursos d’água, nascentes ou corpos d’água superficiais que interceptam a 

área de estudo, apenas no seu entorno de 500 m; 

▪ Na pesquisa realizada junto ao DAEE e CPRM, foram identificados dois pontos de 

captação/abastecimento no interior da área de estudo. Ressalta-se que, de acordo com 

informações fornecidas pelo cliente no momento da visita, os mesmos encontram-se 

inutilizados. No entorno de 500 m foram localizados pontos sem uso, de 

captação/abastecimento, canalização, travessia e lançamento superficial, conforme figuras 

apresentadas; 

▪ A área possui abastecimento de água oriundo da SAMA e de caminhões pipa. Os 

efluentes gerados na área de estudo são enviados para a estação de tratamento de esgoto 

(ETE), localizada no entorno dos 500 m; 

▪ Estritamente relacionado à área de implantação da URE, não foram identificadas áreas de 

aterramento de resíduos e/ou bota-foras, apenas no entorno imediato, a sul da área; 

▪ A área de interesse, topograficamente mais elevada na porção sudeste, assim como o 

aterro ao sul, configura uma zona de recarga do aquífero. Estima-se que o sentido de 

fluxo preferencial de água subterrânea seja na direção noroeste; 

▪ Ao se realizar a busca no referido cadastro de áreas contaminadas da CETESB, 

constatou-se que a Lara Central de Tratamento de Resíduos consta no cadastro, porém 

este é referente ao seu aterro sanitário localizado a sul da área de estudo. Nota-se também 

outra área contaminada a oeste da área de estudo: Trasulix Transportes de Sucatas e Lixo 

Industrial Ltda, localizada na Av. Para João XXIII, 4731; 

▪ A área foi classificada como Área com Suspeita de Contaminação (AS): área, terreno, 

local, instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada 

conforme resultado da avaliação preliminar; 

▪ O Modelo Conceitual Inicial (MCA 1) foi classificado como MCA 1B, em função de 

possuir área com fontes potenciais (AF) claramente identificadas. 
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A partir da análise de todos os dados obtidos na Avaliação Ambiental Preliminar, a CPEA 

recomenda a realização de Investigação Ambiental Confirmatória nas áreas classificadas como 

fontes potenciais, conforme plano de investigação confirmatória de forma a aprofundar o 

conhecimento das condicionantes ambientais com o objetivo de evidenciar, ou não, o impacto de 

uma possível contaminação ambiental na área de interesse. 

Página: 405



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

366 
 

9.2. MEIO BIÓTICO 

9.2.1. Flora 

9.2.1.1. Introdução 

O presente diagnóstico tem como objetivo geral descrever a contextualização regional e local 

da vegetação existente nas áreas afetadas ou influenciadas pelo empreendimento, e é parte 

integrante do EIA/RIMA de implantação da Unidade de Recuperação Energética (URE), sob 

responsabilidade de Lara Central de Tratamentos de Resíduos Ltda., no município de Mauá. 

O diagnóstico de flora visa caracterizar, a partir de levantamento bibliográfico e de campo, as 

tipologias vegetais identificadas nas áreas afetadas ou influenciadas pelo empreendimento, através 

de uma avaliação de seu estado de conservação. São apresentadas também as estimativas das 

classes de cobertura vegetal a serem suprimidas por estágio de sucessão ecológica, distinguindo as 

áreas situadas dentro e fora de Áreas de Preservação Permanente - APPs, definidas conforme a 

Lei Federal n° 12.651/12. 

9.2.1.2. Metodologia 

O reconhecimento prévio das fitofisionomias foi feito através do emprego de técnicas de 

fotointerpretação, juntamente com a análise de estudos preliminares na área, a fim de orientar os 

trabalhos de campo. A partir de vistorias realizadas entre 08 e 11 de março de 2016, 31 de 

outubro e 01 de novembro de 2017, 21 e 22 de janeiro de 2019 e 24 de maio de 2019, foram 

confirmadas e/ou identificadas as fitofisionomias existentes e suas delimitações.  

A avaliação em campo incluiu as diferentes fitofisionomias identificadas previamente, assim 

como considerou os variados graus de degradação/regeneração, de forma a se obter uma 

amostragem representativa da diversidade de habitats e consequentemente da estrutura e 

composição de toda a vegetação existente na área em questão. A partir da amostragem em pontos 

pré-definidos pôde-se refinar as classificações conforme a realidade e diversidade encontradas, 

extrapolando-as para as demais áreas com as mesmas características. Em trechos onde a 

vegetação apresentou-se em mosaico com diferentes estágios de regeneração, na impossibilidade 

de individualização dos mesmos o parâmetro referente ao estágio mais avançado foi adotado.  

Para a caracterização da AID e da ADA foram empregados procedimentos qualitativos e 

quantitativos de levantamento de dados. O estudo qualitativo seguiu os preceitos da Avaliação 

Ecológica Rápida (AER), de acordo com Fonseca (2001), tendo sido realizado através de 

caminhamentos expeditos pelas unidades de paisagem com o intuito de se anotarem as espécies 

em seus diferentes hábitos e compartimentos florestais (arbóreas, arbustivas, herbáceas, 

trepadeiras, epífitas), além dos aspectos estruturais de cada unidade. O levantamento quantitativo 

consistiu na estimativa do número de indivíduos arbóreos isolados por espécie na ADA, por 
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meio da contagem direta em campo, considerando-se aqueles indivíduos cujo PAP (perímetro do 

caule à altura do peito -1,30 m do solo) apresentava 15 cm ou mais.  

O reconhecimento das fitofisionomias foi norteado por critérios fisionômicos, ecológicos e 

aspectos florísticos das áreas visitadas. Para tanto, foram observadas características gerais da 

vegetação, entre as quais: predomínio das formas de vida e composição florística em seus 

diferentes hábitos, estratificação, continuidade do dossel, presença ou ausência de epífitas e lianas, 

quantidade de serapilheira, além de informações de relevo, tipo de substrato e o grau de 

intervenção antrópica. As áreas vistoriadas foram georrefenciadas, por meio de um GPS 

Garmin62sc (UTM, WGS-84), e fotografadas a fim de se obter um registro sistematizado. 

Para espécies não identificadas em campo foram coletados ramos vegetativos e reprodutivos 

(com flores e/ou frutos), quando disponíveis. Caracteres marcantes foram anotados para auxiliar 

na identificação das espécies, como: forma de vida, aspectos morfológicos das flores, frutos, 

caules e folhas, altura dos indivíduos, presença de látex, resina ou exsudados, formato e estruturas 

do caule e copa. A identificação ocorreu a partir da consulta de bibliografia especializada 

(LORENZI, 2002, 2008, 2008a; 1998; SOUZA; LORENZI, 2005; LORENZI; SOUZA, 2008; 

SAMPAIO et al., 2005; COUTO; CORDEIRO, 2005; URBANETZ et al., 2010) e de especialistas. 

As espécies foram identificadas em famílias botânicas de acordo com o Angiosperm 

Phylogeny Group/APG III e revisão da lista de espécies disponível no banco de dados da Flora 

do Brasil 2020 (Jardim Botânico do Rio de Janeiro). A lista de espécies resultante foi comparada 

com a lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (PORTARIA MMA 

443/2014), com a lista da Resolução SMA 57/2016 e com anexos da CITES 2017. 

Entre os acervos técnicos consultados para elaboração do estudo destacam-se o Inventário da 

Vegetação do Brasil (IBGE, 2012) e o Inventário Florestal do Estado de São Paulo (KRONKA et 

al., 2005). Além disto, foram aplicados os parâmetros legais definidos pelas Resoluções 

SMA/IBAMA nº 01/94 e CONAMA nº 01/94 para descrição dos estágios sucessionais da Mata 

Atlântica.  

9.2.1.3. Resultados e Discussão 

As áreas de influência da URE possuem cobertura vegetal pertencente ao Bioma Mata 

Atlântica, distinguindo-se em formações diversas, e em variados estágios de preservação ou 

regeneração. 

9.2.1.3.1. Contextualização Regional da Área de Influência Indireta (AII) 

A Mata Atlântica tem grande relevância para conservação da biodiversidade do mundo, devido 

à elevada riqueza de espécies e ao alto nível de endemismo (MYERS et al., 2000). Mais da metade 

dessa riqueza (60%) e a maior parte dos endemismos (80%) estão na Floresta Ombrófila Densa. 

Já foram registradas mais de 15.700 espécies, distribuídas em mais de 2.250 gêneros e mais de 340 
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famílias, perfazendo 5% da flora mundial, estimada em cerca de 300.000 espécies (Judd et al., 

2009; STEHMANN et al., 2009). 

A Floresta Ombrófila Densa é uma vegetação formada por espécies lenhosas e herbáceas com 

altas abundâncias, sendo característica de áreas com elevadas temperaturas e precipitações bem 

distribuídas ao longo do ano, sem que haja exatamente um período seco. Essa formação 

subdivide-se conforme a localização e altitude, e convém mencionar a Floresta Ombrófila Densa 

Submontana e a Floresta Ombrófila Densa Montana, situadas nas encostas de planaltos e serras. 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana apresenta estratos com altura aproximadamente 

uniforme, sendo presentes palmeiras e lianas, enquanto a Floresta Ombrófila Densa Montana 

apresenta estratos que dificilmente ultrapassam 20 m de altura (IBGE, 2012). Grande parte da 

região estudada é ocupada por vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa, cuja origem 

remonta à ocupação e consequente degradação histórica, que teve início no Brasil-Colônia, 

passando pelos ciclos da cana-de-açúcar, do café e uma ocupação urbano-industrial, além de 

grandes áreas de cultivo de árvores exóticas – eucaliptos e pinheiros – e nativas – araucária.   

As áreas de influência do empreendimento abrangem a Região Administrativa de São Paulo 

(Região Metropolitana de São Paulo – RMSP) e a Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Alto Tietê (UGRHI – 06), na sub-bacia Billings-Tamanduateí (FABHAT, 2012). A 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê apresenta mais de 130.000 hectares de vegetação nativa, dividida 

em mais de 4.000 fragmentos. As formações vegetais existentes na referida bacia são Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea em Região de Várzea e Savana (Cerrado). A formação 

mais representativa corresponde a Floresta Ombrófila Densa Montana secundária (KRONKA et 

al., 2005). 

Na região diferentes estudos florísticos (ALVEZ; METZGER, 2006; DURIGAN et al.., 2008; 

KIRIZAWA et al., 2009) já registraram uma riqueza de espécies consideravelmente alta. A 

Floresta Ombrófila Densa existente na região da UGRHI – 06 é caracterizada 

predominantemente por formações secundárias, que apresentam dossel fechado e árvores de 

grande porte. Dentre as espécies pioneiras encontradas estão Anadenanthera colubrina, Piptadenia 

gonoacantha, Croton floribundus, Tibouchina pulchra, Miconia cabucu e Alchornea sidifolia. Espécies 

anemocóricas, autocóricas e zoocóricas são bastante encontradas. Florestas primárias ocorrem 

com menor frequência, sendo as espécies indicadoras de trechos mais preservados: Cariniana 

estrellensis, Hymenaea courbaril, Aspidosperma tomentosum, Aspidosperma olivaceum, Sloanea guianensis, 

Cryptocarya aschersoniana, Ocotea odorifera, Cedrela fissilis, Platymiscium floribundum e espécies do gênero 

Campomanesia sp (FRANCO et al. 2007; SOUZA et al. 2009). 

A região da UGRHI – 06 apresenta seus ecossistemas aquáticos e terrestres circundantes 

degradados, havendo fragmentação de trechos e áreas onde a regeneração natural está 

impossibilitada, sendo necessários plantios para recuperação (FLYNN et al., 2015). Nesse sentido, 

cabe considerar que a categoria de uso e ocupação do solo predominante na Bacia do Alto Tietê é 
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representada pelos Campos Antrópicos, sendo as culturas temporárias distribuídas sobre terrenos 

planos, muitas vezes próximos de rodovias. Outra categoria bastante ocorrente é o 

reflorestamento com eucaliptos (COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 

2002).  

Com relação aos municípios abrangidos pelas áreas de influência, Santo André possui 7.840 ha 

(44,8%) de vegetação nativa, enquanto São Bernardo do Campo apresenta 19.547 ha (48,1%). Já 

Ribeirão Pires apresenta 3.759 ha (37,9%) de vegetação nativa (RESOLUÇÃO SMA Nº 07/2017). 

Na Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, em Santo André, Kirizawa et al. (2009) 

já encontraram 1.006 espécies, distribuídas em 118 famílias, sendo que Orchidaceae, Myrtaceae, 

Asteraceae, Melastomataceae e Poaceae foram as mais representativas em termos de número de 

espécies. 

A maior parte da área de influência direta do empreendimento, assim como toda a ADA, 

insere-se no município de Mauá que, de acordo com a Resolução SMA nº 07/2017, apresenta 824 

ha (13,2% do total do município) de vegetação nativa.  

9.2.1.3.2. Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento é ocupada por fragmentos de Floresta 

Ombrófila Densa Montana em diferentes estágios sucessionais, áreas com reflorestamento de 

eucaliptos e pinheiros com e sem regeneração natural, brejos e campos antrópicos com árvores 

isoladas. Além destas classes de cobertura vegetal ocorrem na AID as seguintes categorias de uso 

de solo: Aterro Sanitário, Área Ocupada e Talude (Tabela 9.2.1.3.2-1; Anexo 9.2.1-1 - Mapa de 

Cobertura Vegetal da AID – Desenho 23201638CVA2).  

Em alguns trechos há alta interferência antrópica, sendo prevalecentes os fragmentos de 

Floresta Ombrófila Densa em estágios médio e inicial de regeneração, entremeados por Campos 

Antrópicos com árvores isoladas e Reflorestamentos com e sem regeneração natural (Figuras 

9.2.1.3.2-1 a 9.2.1.3.2-3). 

 

 

Figura 9.2.1.3.2-1: Visão geral da AID.  
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Figura 9.2.1.3.2-2: Visão geral da AID. 

 

 

Figura 9.2.1.3.2-3: Visão geral de Reflorestamentos próximos ao aterro. 

 
Tabela 9.2.1.3.2-1. Quantificação da cobertura vegetal e uso do solo na AID, dentro e fora de APP.  

Cobertura Vegetal e Uso do Solo na AID Em APP (ha) Fora de APP (ha) Total (ha) 

Floresta Ombrófila Densa em estágio médio 85,27 322,1 407,37 

Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial 10,41 53,25 63,66 

Reflorestamento com regeneração natural 20,54 94,35 114,89 

Campo antrópico com árvores isoladas 25,35 111,58 136,93 

Reflorestamento 9,33 31,35 40,68 

Talude 1,32 6,69 8,01 

Aterro sanitário 2,39 100,09 102,48 

Área ocupada 22,48 219,46 241,94 

Brejo 11,15 7,33 18,48 

Solo Exposto   0,29 0,29 

Corpos d'água   11,13 11,13 

Total 188,24 957,62 1145,86 

 

A. Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Médio de regeneração 

A formação de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio (Figuras 9.2.1.3.2-4 a 9.2.1.3.2-14) 

está distribuída ao longo de toda a AID, e, dependendo da proximidade com as manchas urbanas, 

apresenta variados graus de conservação. Nas áreas pouco acessíveis para a comunidade, como as 

encostas íngremes dos morros, os fragmentos apresentam-se mais conservados. Já nas áreas mais 

próximas às manchas urbanas encontram-se mais degradados, principalmente devido ao efeito de 

borda, à circulação de pessoas e animais domésticos e a caça e exploração de recursos, entre 

outros fatores relacionados à ocupação antrópica.  

Alguns fragmentos, embora possam apresentar manchas em estágios mais iniciais, 

principalmente nas bordas, foram englobados no estágio sucessional médio, tendo em vista a 
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impossibilidade de distinção, conforme preconiza a Resolução SMA nº 72/2017. Em alguns 

fragmentos, ainda, é possível notar a presença de renques (linhas de eucaliptos ou pinheiros) 

remanescentes de plantios de reflorestamento. 

A Floresta Ombrófila Densa em estágio médio apresenta diversidade mediana de espécies, 

com predomínio de espécies mais pioneiras, devido ao seu caráter secundário e a interferência 

antrópica a que está sujeita. Ocorrem principalmente as nativas Tibouchina pulchra, Alchornea sidifolia, 

Myrsine umbellata, Cupania vernalis, Myrsine coriacea, Cecropia glaziovii, Bathysa australis, e as exóticas 

Eucalyptus spp., Pinus spp., Musa sp., e muitos indivíduos de Coffea arabica, dentre outras espécies. 

Dentre as espécies nativas não pioneiras podemos citar Cabralea canjerana, Guarea macrophylla, 

Matayba elaeagnoides, Cupania vernalis e Syagrus romanzoffiana. Em alguns trechos Pinus elliotti 

apresenta alta densidade, assim como melastomatáceas e Alchornea sidifolia. 

A espessura da serapilheira varia entre os trechos, podendo ser inferior a 2 cm ou mais 

profunda, sempre pouco decomposta e formada principalmente por folhas. O solo é argiloso e 

predominantemente úmido, especialmente nas áreas mais baixas. Na grande maioria dos 

fragmentos existe estratificação bem definida, com um sub-bosque composto por arvoretas de 

cerca de 8 metros de altura, sendo que as árvores mais altas apresentam altura média de 15 m, 

com poucas emergentes maiores. Herbáceas (principalmente) e arbustos, como Piper umbellatum e 

outras piperáceas, melastomatáceas, samambaias e Mikania sp também são comuns no sub-

bosque. A amplitude de diâmetro (DAP) varia de 5,00 a 36 cm. Pinus elliotti e Alchornea sidifolia são 

espécies representatiavas quanto ao porte (altura e DAP). Nos fragmentos mais degradados, a 

altura do sub-bosque é cerca de 5 metros, enquanto a altura média do dossel varia entre 10 e 12 

metros. O dossel apresenta-se fechado, com algumas clareiras e áreas mais abertas, nas quais 

ocorre maior quantidade de bambus e lianas.  

Há locais com maior quantidade de plântulas e juvenis, embora de maneira geral a diversidade 

seja baixa. A diversidade de epífitas também é baixa, sendo estas geralmente representadas por 

alguns indivíduos de bromeliáceas, pteridófitas e aráceas. Em muitos pontos há grande 

quantidade de lianas recobrindo as bordas da mata e as áreas mais abertas são dominadas por 

bambus e lianas.  
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Figura 9.2.1.3.2-4: Floresta Ombrófila Densa em 
estágio médio em área mais conservada da ação 
antrópica. 

Figura 9.2.1.3.2-5: Floresta Ombrófila Densa em 
estágio médio em área mais conservada. 

  

Figura 9.2.1.3.2-6: Floresta Ombrófila Densa em 
estágio médio sob efeito de borda. 

Figura 9.2.1.3.2-7: Floresta Ombrófila Densa em 
estágio médio sob efeito de borda, limitada a 
Campo Antrópico com árvores isoladas. 

  

Figura 9.2.1.3.2-8: Serapilheira pouco decomposta 
e solo argiloso úmido. 

Figura 9.2.1.3.2-9: Dossel e clareiras na Floresta 
Ombrófila Densa em estágio médio. 
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Figura 9.2.1.3.2-10: Juvenis no sub-bosque da 
Floresta Ombrófila Densa em estágio médio. 

Figura 9.2.1.3.2-11: Visão geral de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio médio. Ao fundo, 
eucaliptos. 

  

Figura 9.2.1.3.2-12: Vista de cima em direção à 
Floresta Ombrófila Densa em estágio médio. Nota-
se ainda a área de aterro (à direita na imagem). 

Figura 9.2.1.3.2-13: Borda de fragmento em 
estágio médio. Observam-se arecáceas. 

 

 

Figura 9.2.1.3.2-14: Trecho de vegetação em 
estágio mais inicial, pertencente a fragmento de 
Floresta Ombrófila Densa em estágio médio. 
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B. Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Inicial de regeneração 

A fisionomia de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial é menos representativa na 

paisagem, restringindo-se a fragmentos menores, geralmente isolados ou entremeados pelas 

demais formações (Figuras 9.2.1.3.2-15 a 9.2.1.3.2-22). Apresenta-se como uma fisionomia 

florestal baixa, de altura homogênea, com pouca estratificação e indivíduos emergentes com até 

12 metros de altura. O dossel é semiaberto, podendo haver dois estratos distintos: o arbóreo, 

com altura média variando de 6 m a 10 m, e o sub-bosque, herbáceo-arbustivo. O DAP médio é 

de aproximadamente 12 cm. A serapilheira apresenta entre 1 e 2 cm, e é pouco decomposta, 

formada principalmente por folhas. Nas porções marginais nem sempre há serapilheira, podendo 

o solo estar coberto por herbáceas. Lianas ocorrem em altas densidades em alguns trechos. 

O sub-bosque, além de herbáceas e arbustos de pequeno porte (principalmente piperáceas e 

melastomatáceas), com forte presença de pteridófitas (destacando-se Cyathea sp em alguns 

trechos), é formado também por indivíduos jovens das espécies arbóreas. Em alguns trechos de 

maior umidade observam-se aglomerados de Hedychium coronarium, e nas porções marginais há 

poucos regenerantes arbóreos. No estrato arbóreo foram registradas 16 espécies nativas, 

pertencentes a 12 famílias. Há predomínio de pioneiras, como Tibouchina pulchra, Trema micrantha, 

Alchornea sidifolia, Bathysa australis e Myrsine coriacea. Alchornea sidifolia apresenta altas dominância e 

densidade, assim como Miconia cabucu e Cupania vernalis. Também ocorrem espécies exóticas, 

como Musa sp., Eriobotrya japonica, Persea americana e Mangifera indica.  

Parte dos fragmentos está degradada pela presença de poáceas exóticas, destacando-se o 

capim Urochloa decumbens e bambus (Bambusa sp). Este último se destaca num extenso bambuzal 

em meio às árvores nativas no fragmento isolado existente na porção sudeste da AID (Figuras 

9.2.1.3.2-17 e 9.2.1.3.2-18). Em alguns pontos também há aglomerados de bananeiras (Musa sp). 

Ainda na porção sudeste, destaca-se que o fragmento contínuo à Floresta em estágio médio 

desenvolveu-se onde já houve plantio de eucaliptos e atualmente há grande regeneração de 

espécies nativas. Em suas porções marginais há predomínio de Pleroma mutabile, Schinus 

terebinthifolia, Vernonanthura sp, Alchornea sidifolia, e algumas fabáceas. 

De modo geral Euphorbiaceae e Melastomataceae correspondem às famílias mais 

representativas (em número de indivíduos e porte), ainda que apresentem baixa riqueza de 

espécies. Embora seja comum Myrtaceae apresentar altas abundâncias e/ou riquezas em áreas de 

Floresta Ombrófila Densa (GUILHERME et al., 2004; JOLY  et al., 2012; MEDEIROS et al., 

2012; CARDOSO-LEITE et al., 2013; MARCHIORI et al., 2016), na área estudada essa família 

apresentou apenas uma espécie, o que reflete a situação de degradação.  
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Figura 9.2.1.3.2-15: Fragmento de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial. 

Figura 9.2.1.3.2-16: Fragmento de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial. Observam-se 
bambus na borda, à esquerda. 

 

  

Figura 9.2.1.3.2-17: Grande adensamento de 
bambus em trecho de Fragmento de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial. Observam-se 
indivíduos arbóreos nativos. 

Figura 9.2.1.3.2-18: Borda de Fragmento de 
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial, em 
trecho com presença de bambus, limitada a Campo 
Antrópico. 

  

Figura 9.2.1.3.2-19: Fragmento de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial isolado em meio 
ao Campo Antrópico. 

Figura 9.2.1.3.2-20: Trecho de Floresta Ombrófila 

Densa em estágio inicial. 
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Figura 9.2.1.3.2-21: Trecho de Floresta Ombrófila 

Densa em estágio inicial. 
Figura 9.2.1.3..2-22: Trecho de Floresta Ombrófila 

Densa em estágio inicial. 

 

C. Campo antrópico com árvores isoladas 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 423/2010, em seu Art. 2º:  

“I - Campo antrópico: vegetação de campo formada em áreas originais de floresta, devido à intervenção humana 

e ações para uma maior produtividade de espécies forrageiras, principalmente com a introdução de espécies nativas 

ou exóticas, não considerada remanescente de Campo de Altitude.” 

O Campo Antrópico presente na AID se desenvolveu sobre terrenos geralmente bem 

drenados, que já passaram por um longo histórico de degradação ambiental (Figuras 9.2.1.3.2-23 

a 9.2.1.3.2-31). É constituído em grande parte por vegetação herbáceo-arbustiva, na qual 

predomina a espécie de gramínea exótica Urochloa decumbens¸ além da ocorrência de outras 

espécies ruderais como Baccharis crispa, Bidens pilosa, Gynerium sagittatum, Melinis minutiflora e 

Andropogon bicornis.  

Apesar de o estrato herbáceo ser predominante, em alguns trechos são encontrados 

aglomerados de indivíduos arbustivos, como Ricinus communis, espécie amplamente distribuída e 

característica de ambientes perturbados, e Baccharis lateralis, caracterizando um início de sucessão. 

Nota-se, ainda, a presença de árvores isoladas nativas e exóticas, especialmente Eucalyptus spp. e 

Pinus sp. Há mais de 20 espécies de árvores isoladas, destacando-se Moquiniastrum polymorphum, 

Alchornea sidifolia, Myrsine coriacea, Pleroma mutabile, Schinus terebinthifolia e Citharexylum myrianthum. 

São comuns também arvoretas, pteridófitas e espécimes herbáceo-arbustivas, destacando-se 

melastomatáceas e Cyathea sp.  
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Figura 9.2.1.3.2-23: Visão geral do Campo 
Antrópico em área degradada. 

Figura 9.2.1.3.2-24: Trecho de Campo Antrópico 
com ocorrência de Andropogon bicornis. 

  

Figura 9.2.1.3.2-25: Visão geral de Campo 
Antrópico. É possível notar pequenos aglomerados 
de indivíduos arbustivos. 

Figura 9.2.1.3.2-26: Trecho de Campo Antrópico, 
com Floresta Ombrófila Densa ao fundo. 

 

  

Figura 9.2.1.3.2-27: Área úmida em Campo 
Antrópico com árvores isoladas. Observam-se 
bananeiras (Musa sp) no limite da Floresta 
Ombrófila Densa, ao fundo. 

Figura 9.2.1.3.2-28: Árvores isoladas de S. 
terebinthifolia. 
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Figura 9.2.1.3.2-29: Visão geral do Campo Antrópico com árvores isoladas. 
 

 

Figura 9.2.1.3.2-30: Campo Antrópico com árvores isoladas e fragmento de Floresta Ombrófila Densa ao 
fundo. 

 

 

 

Figura 9.2.1.3.2-31: Campo Antrópico com árvores 
isoladas. 

 

 

D. Reflorestamento 

Grande parte da região do empreendimento era ou ainda é ocupada por plantios de 

reflorestamento, formados por espécies comerciais em culturas monodominantes como 

eucaliptos (Eucalyptus sp.) e pinheiros (Pinus sp.) - Figuras 9.2.1.3.2-32 a 9.2.1.3.2-36. Nas áreas 

mais distantes de fontes de propágulos de vegetação, ou que ainda são submetidas a roçadas e/ou 

outro tipo de perturbação, os indivíduos ocorrem em aglomerados sobre um solo forrado por 

Urochloa decumbens. Em meio aos Reflorestamentos podem ocorrer, ainda, alguns indivíduos 

arbóreos nativos isolados, normalmente de espécies pioneiras, como Tibouchina pulchra. 
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Figura 9.2.1.3.2-32: Pequeno trecho de 
Reflorestamento de indivíduos de Eucalyptus sp. 

Figura 9.2.1.3.2-33: Trecho de Reflorestamento de 
Eucalyptus sp. em área degradada, limitado a 
Brejo. 

  

Figura 9.2.1.3.2-34: Trecho de Reflorestamento de 
Eucalyptus sp. em área degradada. 

Figura 9.2.1.3.2-35: Trecho de Reflorestamento. 

 

 

Figura 9.2.1.3.2-36: Trecho de Reflorestamento de Eucalyptus sp. em área degradada próxima ao aterro. 

 

E. Reflorestamento com regeneração natural 

Em áreas de antigos talhões de reflorestamento, especialmente aqueles próximos ou 

adjacentes a fragmentos de vegetação nativa, ocorre o processo de regeneração natural da floresta 

em meio aos indivíduos de eucaliptos e pinheiros. O caráter sucessional desta regeneração nas 

áreas varia de pioneiro a inicial, prevalecendo indivíduos de Alchornea sidifolia, Psidium guajava, 

Tibouchina pulchra e Myrsine coriacea (Figuras 9.2.1.3.2-37 a 9.2.1.3.2-40). 

Página: 419



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

380 
 

  

Figura 9.2.1.3.2-37: Trecho de Reflorestamento 
com regeneração natural. 

Figura 9.2.1.3.2-38: Trecho de Reflorestamento 
com regeneração natural. 

  

Figura 9.2.1.3.2-39: Trecho de Reflorestamento de 
Pinus sp, com início de regeneração natural. 

Figura 9.2.1.3.2-40: Trecho de Floresta Ombrófila 
Densa em estágio inicial, onde ainda há pinheiros e 
eucaliptos remanescentes em meio à vegetação, em 
área anteriormente ocupada por Reflorestamento. 
O trecho limita-se a fragmentos de Reflorestamento 
e Campo Antrópico com árvores isoladas. 

 

F. Brejo 

A vegetação denominada Brejo ocorre sobre planícies fluviais, beiras de corpos d’água e em 

depressões, onde existem, frequentemente, terrenos instáveis cobertos por uma vegetação em 

constante sucessão (IBGE, 2012). Trata-se de uma vegetação de primeira ocupação de caráter 

edáfico, que se desenvolve sobre terrenos rejuvenescidos pelas seguidas alterações de substrato, 

com deposições ou erosões, permanente ou periodicamente alagados. Esta vegetação também 

pode ser denominada de hidrófila e é composta por espécies herbáceas, como taboa (Thypha spp.), 

a exótica lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), cruz-de-malta (Ludwigia spp.), além de gramíneas 

nativas e exóticas (Figuras 9.2.1.3.2-41e 9.2.1.3.2-42). Em alguns trechos, como na porção sudeste 

da AID, são encontradas também bananeiras (Musa sp) – Figuras 9.2.1.3.2-43 e 9.2.1.3.2-44. 
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Figura 9.2.1.3.2-41: Vegetação de Brejo. Figura 9.2.1.3.2-42: Brejo limitando-se à Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial. 

  

Figura 9.2.1.3.2-43: Brejo. Observa-se predomínio 
de taboa e bananeiras ao fundo. 

Figura 9.2.1.3.2-44: Brejo. 

9.2.1.3.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento ocorre a fisionomia de Campo 

Antrópico com Árvores Isoladas, além de trechos de Reflorestamento e Reflorestamento com 

regeneração natural, e a borda de um fragmento de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio 

(Mapa de Cobertura Vegetal da ADA – Desenho 23201958CVA3; Tabela 9.2.1.3.3-1). Ainda, nas 

nos Campos Antrópicos e Áreas Ocupadas, há cerca de 450 árvores isoladas, nativas e exóticas.  

 

Tabela 9.2.1.3.3-1: Quantificação da cobertura vegetal e uso do solo na ADA, dentro e fora de APP.  

Cobertura Vegetal e Uso do Solo na ADA Em APP (ha) Fora de APP (ha) Total (ha) 

Floresta Ombrófila Densa em estágio médio            0,01  0,01 

Reflorestamento com regeneração natural            0,27  0,27 

Campo antrópico com árvores isoladas*            1,03  1,03 

Reflorestamento            0,20  0,2 

Aterro sanitário            0,06  0,06 

Área ocupada*            5,35  5,35 

Solo Exposto            0,28  0,28 

Total               -            7,20  7,20  

*Foram estimadas 230 árvores isoladas nativas nas fisionomias de Campo Antrópico e Área Ocupada. 
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A. Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio 

Há um pequeno trecho de vegetação nativa na ADA, correspondente à borda de um 

fragmento de Floresta Ombrófila Densa Montana em estágio médio, na porção sudeste. Este 

trecho apresenta 100 m² (0,01 hectares), sendo estreito e longilíneo.  

A diversidade de espécies dessa fisionomia é mediana em toda a AID, havendo predomínio de 

espécies mais pioneiras. No trecho da ADA, por corresponder a uma borda, o predomínio de 

espécies pioneiras é ainda mais característico. Dentre as nativas mais comuns estão Tibouchina 

pulchra, Alchornea sidifolia, Myrsine umbellata, Cupania vernalis, Myrsine coriacea, Cecropia glaziovii e 

Bathysa australis. São comuns também herbáceas (principalmente) e arbustos, como Piper 

umbellatum e outras piperáceas, melastomatáceas, samambaias e Mikania sp, no sub-bosque. O 

dossel é predominantemente fechado, com algumas clareiras e áreas mais abertas. A diversidade 

de epífitas é baixa, e há maior concentração de lianas nas bordas.  

 

B. Campo Antrópico com árvores isoladas  

Na ADA o Campo Antrópico ocorre na porção leste, limitando-se com pequenos trechos de 

Reflorestamento com eucaliptos e em meio a Áreas Ocupadas, em antigas áreas ajardinadas e em 

trechos onde o solo, antes exposto, foi recoberto pela regeneração de herbáceas 

(Figuras 9.2.1.3.3-1 a 9.2.1.3.3-4).  

Essa fisionomia corresponde a um estrato predominantemente herbáceo onde ocorre o 

capim-braquiária (Urochloa sp) e outras espécies ruderais, com indivíduos arbóreos exóticos e 

nativos dispersos apresentando diferentes alturas e DAPs. São comuns jovens de Alchornea sidifolia, 

Cecropia glasiovii, Aegiphila integrifolia e de fabáceas, além de Schinus terebinthifolia. Dentre as 

herbáceo-arbustivas estão Ricinus communis (exótica) e Solanum cf mauritianum (nativa).  

Entre os indivíduos de maior porte, cujo DAP é próximo ou superior a 15 cm, estão espécies 

nativas como as próprias A. sidifolia e C. glasiovii, Cecropia pachystachya, Tibouchina pulchra, 

Moquiniastrum polymorphum, Schinus mollis, Ceiba speciosa, Anadenanthera colubrina, A. peregrina, Inga 

sessilis, Paubrasilia echinata, C. vernalis, Eugenia uniflora. Já as árvores exóticas são representadas por 

Eucalyptus sp, Pinus sp, Archontophoenix cunninghamiana, Bauhinia variegata, Schefflera actinophylla, 

Joannesia princeps, Persea americana, Syzygium cumini, Dypsis lutescens, Morus nigra, e a ornamental 

arbustiva Dracaena arborea. Sobre o muro que limita a propriedade na porção leste há a trepadeira 

ornamental Ficus pumila.  
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Figura 9.2.1.3.3-1: Campo Antrópico com árvores 
isoladas.  

Figura 9.2.1.3.3-2: Campo Antrópico com árvores 
isoladas.  

  

Figura 9.2.1.3.3-3: Campo Antrópico com árvores 
isoladas.  

Figura 9.2.1.3.3-4: Campo Antrópico com árvores 
isoladas limitado a Reflorestamento.  

 

Nos jardins e canteiros existentes no entorno dos prédios administrativos e galpões da 

propriedade na porção oeste, em área classificada como “Área Ocupada” (Figuras 9.2.1.3.3-5 a 

9.2.1.3.3-26), há uma alta densidade de árvores isoladas, em grande parte exóticas, destacando-se 

Eucalyptus sp e Archontophoenix cunninghamiana, além de Joannesia princeps, Pinus sp, D.lutescens, M. nigra, 

Ficus benjamina, Eriobotrya japonica, Psidium guajava, Artocarpus heterophyllus, Borassus aethiopum, Citrus sp, 

Laurus nobilis, Spatodea campanulata, B. variegata, P. americana, Hovenia dulcis, S. actinophylla, Carica 

papaya, Talipariti tiliaceum, Calistemon citrinus. Nesses trechos não há regeneração natural do estrato 

herbáceo-arbustivo, mas solo exposto ou coberto por gramíneas constantemente controladas por 

corte. São comuns espécies ornamentais herbáceas, arbustivas e trepadeiras, como Dracaena 

arborea, Duranta erecta, Bougainvillea spectabilis, Clerodendron thomsoniae, Heliconia sp, Tradescanthia pallida, 

Malvaviscus arboreus, Arachis repens, Rosa x grandiflora, Codiaeum variegatum, Thevetia peruviana. 

Espécies arbóreas nativas também estão presentes, como Paubrasilia echinata, Cedrela fissilis, 

Inga sessilis, Ceiba speciosa, Tibouchina pulchra, T. granulosa, Handroanthus umbellatus, H. 

chrysotrichus, Eugenia sp,  Schinus mollis, Alchornea sidifolia, Cybistax antisyphilitica, 
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Machaerium hirtum, Schinus terebinthifolia, Trichilia sp, Hymenaea courbaril, Triplaris americana, 

Cestrum schlechtendalii, além de orquídeas amarradas em alguns caules. Há também um viveiro 

de mudas, atualmente desativado. 

Foram registrados 447 indivíduos arbóreos isolados, a maior parte (cerca de 30%) pertencente 

a A. cumminghiana, Tibouchina spp e Alchornea sidifolia (Anexo 9.2.1-2 - Lista de espécies do 

levantamento florístico). Destes, 231 pertencem a espécies nativas (sendo 38 ameaçados) e 216 a 

espécies exóticas. Ressalta-se que este cômputo, além de corresponder a uma estimativa, está 

sujeito a alterações devido a possíveis eventos de morte e crescimento de indivíduos, devendo 

haver novo levantamento quando da solicitação de autorização para supressão de vegetação. 

 

  

Figura 9.2.1.3.3-5: Árvores isoladas em jardim 
central, na entrada da propriedade.  

Figura 9.2.1.3.3-6: Árvores isoladas em jardim na 
entrada da propriedade. 

  

Figura 9.2.1.3.3-7: Árvores isoladas em jardim 
próximo ao estacionamento. Observam-se arbustos 
ornamentais.  

Figura 9.2.1.3.3-8: Árvores isoladas ao lado de 
viveiro desativado.  
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Figura 9.2.1.3.3-9: Árvores isoladas em jardim.  Figura 9.2.1.3.3-10: Árvores isoladas em talude ao 
lado de acesso adjacente ao aterro.  

  

Figura 9.2.1.3.3-11: Árvores isoladas próximas ao 
estacionamento.  À frente, jaqueira.  

Figura 9.2.1.3.3-12: Orquídeas, roseiras e outras 
espécies ornamentais próximas à entrada da 
propriedade.  

  

Figura 9.2.1.3.3-13: Ao fundo, fileira de árvores 
isoladas em jardim central. À frente, espécies 
ornamentais (pingo-de-ouro).  

Figura 9.2.1.3.3-14: Talude adjacente a 
Reflorestamento com regeneração natural. 
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Figura 9.2.1.3.3-15: Árvores isoladas em jardim 
adjacente a construções.  

Figura 9.2.1.3.3-16: Árvores isoladas em área 
adjacente a estacionamento.  

  

Figura 9.2.1.3.3-17: Árvore isolada de Bauhinia 
variegata (pata-de-vaca) na calçada.  

Figura 9.2.1.3.3-18: Indivíduo de pau-brasil 
(Paubrasilia echinata).  

  

Figura 9.2.1.3.3-19: Árvores isoladas em talude.  Figura 9.2.1.3.3-20: Bananeiras e poáceas exóticas 
próximas a galpão e tanques.  
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Figura 9.2.1.3.3-21: Aglomerado de árvores 
isoladas, a maioria exótica e frutífera, próximas a 
tanques.  

Figura 9.2.1.3.3-22: Fileira de árvores isoladas e 
espécies ornamentais às margens de acesso.  

  

Figura 9.2.1.3.3-23: Gramíneas de talude sendo 
cortadas.  

Figura 9.2.1.3.3-24: Viveiro desativado.  

  

Figura 9.2.1.3.3-25: Espécies herbáceo-arbustivas 
ornamentais.  

Figura 9.2.1.3.3-26: Árvores isoladas próximas ao 
viveiro desativado.  
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C. Reflorestamento com regeneração natural 

Há alguns trechos de Reflorestamento localizados na porção leste da ADA. Um deles, 

limitado a Estrada de Guaraciaba, é caracterizado pela ocorrência de alguns indivíduos arbóreos 

nativos, que se desenvolveram entre os eucaliptos, e um bambuzal bastante denso 

(Figuras 9.2.1.3.3-27 a 9.2.1.3.3-29). Nessa porção há Ricinus communis nas bordas, e alguns 

indivíduos de Cyathea sp nas adjacências. Dentre as arbóreas nativas destacam-se Tibouchina spp e 

Alchornea sidifolia em maior número. 

No segundo trecho (9.2.1.3.3-30 e 9.2.1.3.3-31), mais precisamente a sudeste da ADA, o 

plantio de eucaliptos foi realizado sobre um terreno de maior declividade, ocorrendo juvenis e 

espécimes isolados de algumas espécies nativas como Alchornea sidifolia, Miconia cabucu, Tibouchina 

pulchra, Cecropia glasiovii, Moquiniastrum polymorphum, Schinus terebinthifolia e Cupania cf oblongifolia.  

 

  

Figura 9.2.1.3.3-27: Trecho de Reflorestamento. Figura 9.2.1.3.3-28: Bambuzal em meio a 
Reflorestamento.  

  

Figura 9.2.1.3.3-29: Limite entre Campo Antrópico 
com árvores isoladas e Reflorestamento. 

Figura 9.2.1.3.3-30: Trecho de Reflorestamento, 
aos fundos de construção. 
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Figura 9.2.1.3.3-31: Eucaliptos e pinus em trecho 
com Reflorestamento.  

 

 

Há trechos que correspondem a fileiras de eucaliptos (Eucalyptus sp), podendo haver alguns 

Pinus sp e eventualmente indivíduos arbóreos nativos isolados (a maioria jovem, com DAP 

inferior a 15 cm), representados principalmente por Alchornea sidifolia, Cecropia spp e Aegiphila 

integrifólia, entremeados pelo Campo Antrópico com árvores isoladas (Figura 9.2.1.3.3-32 a Figura 

9.2.1.3.3-35). Nesses trechos há um estrato herbáceo formado predominantemente por Urochloa 

sp, além de outras espécies herbáceo-arbustivas, como Solanum cf mauritianum e Musa sp.  

  

Figura 9.2.1.3.3-32: Reflorestamento. Observa-se 
fileira de eucaliptos.  

Figura 9.2.1.3.3-33: Fileira de eucaliptos em área 
de Reflorestamento limitada a Campo Antrópico 
com árvores isoladas.  
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Figura 9.2.1.3.3-34: Fileira de eucaliptos em área 
de Reflorestamento limitada a Campo Antrópico 
com árvores isoladas.  

Figura 9.2.1.3.3-35: Fileira de eucaliptos em trecho 
de eucaliptos.  

 

9.2.1.3.4. Levantamento florístico  

Em toda a ADA e AID foram registradas 208 espécies (desconsiderando-se mortos), das quais 

158 são nativas do Brasil (Anexo 9.2.1-2 – Lista de espécies do levantamento florístico). Na ADA 

há duas espécies ameaçadas: Paubrasilia echinata (em perigo na lista nacional e constante do 

apêndice II da CITES) e Cedrela fissilis (vulnerável nas listas nacional e estadual, e constante do 

apêndice III da CITES), além de Cyathea sp que consta no Anexo II da CITES (2017). 

 Na AID, Araucaria angustifolia consta como ameaçada (em perigo), tanto na lista estadual 

(Resolução SMA 57/2016), quanto na lista nacional (Portaria MMA 443/2014), assim como 

Cupania furfuracea, considerada vulnerável em ambas as listas. Além disso, Cyathea phalerata, Cyathea 

sp, Oncidium sp, Dalbergia brasiliensis e Dalbergia frutescens constam no Anexo II da CITES (2017).  

9.2.1.4. Considerações Finais 

A maior parte da ADA corresponde a trechos de Área Ocupada, onde há árvores isoladas, 

havendo também Campo Antrópico com árvores isoladas, Reflorestamento com regeneração 

natural e Reflorestamento, e um estreito trecho de borda de um Fragmento de Floresta 

Ombrófila Densa em estágio médio. Foram estimados cerca de 450 indivíduos arbóreos isolados, 

a maior parte (cerca de 30%) pertencente a A. cumminghiana, Tibouchina spp e Alchornea spp. Foram 

registradas 69 espécies na ADA, sendo 54 arbóreas (sendo duas espécies de palmeiras), 3 

arbustivas, 8 herbáceas, uma espécie de feto arborescente e 3 lianas (trepadeiras). Foram 

registradas duas espécies ameaçadas na ADA: Paubrasilia echinata e Cedrela fissilis. 

As áreas de influência e diretamente afetadas pelo empreendimento encontram-se sob intensa 

pressão antrópica, com um histórico antigo de degradação. A proximidade com a região 

metropolitana e a ocorrência de estruturas urbanas, ocupações humanas regulares ou irregulares e 

ações antrópicas relacionadas ao uso econômico do solo (plantios de pinheiros e eucaliptos) 
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formam um mosaico de fisionomias com diferentes graus de degradação. No entanto, a 

proximidade com grandes fragmentos de Floresta Ombrófila Densa mais avançados, bem como 

com a Serra do Mar, ainda garante um aporte significativo de espécies nativas na área, o que 

permite que ocorra intensa regeneração em diferentes trechos, que vem substituindo as áreas de 

antigos plantios, especialmente na AID. Na ADA, por outro lado, a ocupação determina o 

predomínio de árvores isoladas, concentradas principalmente em áreas ajardinadas e canteiros. 

9.2.2. Fauna 

9.2.2.1. Mastofauna 

A diversidade de mamíferos no Brasil atinge números expressivos, podendo ser considerada 

uma das maiores do mundo (REIS et al., 2011). A Mata Atlântica, com 298 espécies de mamíferos, 

é o segundo bioma com maior riqueza de espécies deste grupo. Destas 90 são endêmicas o que 

corresponde a aproximadamente 30% das espécies ocorrentes no domínio (PAGLIA et al., 2012). 

Atualmente, a Mata Atlântica é considerada um dos principais hotspots da biodiversidade do 

planeta (MITTERMEIR et al., 2011) e assim já o era tida desde o final da década de 1980 

(MYERS, 1988). Originalmente, a Floresta Atlântica Neotropical cobria mais de 1,5 milhões de 

km2, estendendo-se pela costa atlântica da América do Sul. Presente nas regiões tropical e 

subtropical do continente, a Mata Atlântica atravessava as mais variadas e heterogêneas condições 

de relevo, o que permitiu a ocorrência de altas taxas de riqueza de espécies, bem como de 

endemismos (RIBEIRO et al., 2011).  

Apesar da alta biodiversidade, o bioma foi historicamente sendo alterado pelos humanos, 

desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Hoje, restrita a 11,7% de sua 

extensão original no Brasil (RIBEIRO et al., 2009), a Mata Atlântica foi drasticamente perdendo 

espaço após a expansão agrícola, durante o período colonial, o qual foi seguido pelos também 

danosos processos de industrialização e urbanização.   

Segundo Ribeiro et al. (2011), de uma maneira geral, após todo o processo de modificação do 

bioma, “a Mata Atlântica foi convertida em paisagens modificadas, ou mesmo antropogênicas, as 

quais são, basicamente, agromosaicos com uma combinação dinâmica de pequenos 

remanescentes florestais mais antigos, florestas secundárias, as quais regeneraram em antigos 

pastos ou áreas agrícolas, pequenas manchas de reflorestamento assistido, sistemas agroflorestais 

e plantações das exóticas Pinus e Eucalyptus”. Além da fragmentação, do desflorestamento e de 

toda modificação do ambiente, os autores ainda citam as frequentes associações destas com 

outras interferências humanas, tais quais caça e exploração de recursos madeireiros e outros 

produtos florestais. A combinação de todos estes distúrbios levou uma fração da biodiversidade 

da Mata Atlântica a aproximar-se da extinção completa (TABARELLI et al,. 2005).  

Não surpreendentemente, a fauna de mamíferos foi muito afetada, especialmente aquelas 

espécies de maior porte e de níveis tróficos superiores, como a onça-pintada, por exemplo, cujas 
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populações na Mata Atlântica se encontram em um perigoso declínio, com um risco iminente de 

extinção no bioma (GALETTI et al., 2013).  

O grupo dos mamíferos apresenta grande diversificação em características anatômicas e 

fisiológicas, as quais implicaram evolutivamente em diferentes hábitos de locomoção. Assim, 

dentre os mamíferos existem espécies arborícolas, voadoras, terrestres, aquáticas, semiaquáticas, 

escansoriais, fossoriais e semifossoriais.  

A mastofauna terrestre subdivide-se em mamíferos terrestres de pequeno porte, ou pequenos 

mamíferos, os quais apresentam massa menor que 1 kg, mamíferos terrestres de médio e grande 

porte, que apresentam massa superior a 1 kg e, por fim, pequenos mamíferos voadores. Este 

último grupo é representado por todas as espécies da ordem Chiroptera, os morcegos; o primeiro 

grupo, por sua vez, compreende grande parte das espécies da Ordem Rodentia e todas as espécies 

da Ordem Didelphimorphia, com exceção apenas de algumas espécies do gênero Didelphis, cujos 

indivíduos podem atingir até 2,8 Kg (REIS et al., 2011); já os médios e grandes compreendem 

todas as demais ordens. Dentre outros, estão os Carnivora, Primates, Pilosa e Cetartiodactyla 

(com exceção dos cetáceos), bem como várias famílias da ordem Rodentia. 

Neste diagnóstico, os métodos de amostragens previstos e executados permitem apenas o 

levantamento de espécies pertencentes ao grupo de mamíferos de maior porte, cujos resultados 

serão apresentados nos itens subsequentes do presente documento. No entanto, com base em 

dados secundários, também se levantou espécies, dos outros dois grupos, que apresentam 

ocorrências provável e confirmada na AII do empreendimento aqui retratado. 

Dadas algumas características, hábitos e restrições peculiares ao grupo, bem como importantes 

funções ecológicas, tais como dispersão de sementes e controle populacional através da predação, 

estudos e levantamentos de mamíferos tornam-se essenciais para acessar informações das 

condições de preservação de remanescentes florestais, bem como da integridade dos processos 

ecossistêmicos de determinada área.  

9.2.2.1.1. Métodos 

A. Dados secundários 

Buscou-se na literatura especializada e em bancos de dados da região metropolitana de São 

Paulo, com especial atenção aos municípios de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires, informações 

acerca da comunidade de mamíferos terrestres, as quais pudessem compor uma lista de espécies, 

de provável ocorrência na área Diretamente Afetada (ADA), de Influência Direta (AID) e de 

Influência Indireta (AII) da Unidade de Recuperação Energética (URE), no município de Mauá - 

SP. 

B. Dados primários 

Os levantamentos de campo para o diagnóstico da mastofauna foram realizados em duas 

campanhas, a primeira realizada entre os dias 17, 18, 21 a 23 de março de 2016 e a segunda 

campanha realizada entre os dias 10 e 14 de outubro de 2017, sendo as amostragens efetuadas ao 
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longo do dia, principalmente entre as 5h e 12h e entre 17h e 20h. Foram selecionados cinco sítios 

amostrais contemplando os limites da área da URE Mauá, nos quais foram aplicados os métodos 

para o levantamento das comunidades de mamíferos de médio e grande porte.  

Tais sítios foram previamente selecionados, de forma a abranger e contemplar a diversidade de 

fitofisionomias encontradas nas áreas de influência do empreendimento: remanescentes florestais 

(floresta ombrófila densa, de origem secundária), reflorestamento homogêneo de espécies 

exóticas, reflorestamento homogêneo com regeneração natural no estrato de sub-bosque, campo 

antrópico e áreas úmidas. 

A nomenclatura correspondente aos sítios amostrais, suas respectivas localizações, a descrição 

das áreas, bem como as coordenadas dos pontos de instalação das armadilhas fotográficas, 

encontram-se listados na Tabela 9.2.2.1.1-1.  

 

Tabela 9.2.2.1.1-1: Nomenclatura, descrição dos sítios amostrais e coordenadas dos pontos de instalação 
de armadilhas fotográficas. Para as duas campanhas de levantamento de fauna terrestre, como parte 
integrante do EIA da Unidade de Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP. 

Sítio 
Amostral 

Descrição - Fitofisionomias  

Coordenadas (SIRGAS 2000) 
 Armadilhas Fotográficas  

Ponto Zona Eastings Northings 

SA01 FLOD de origem secundária; Campo Antrópico; Áreas Úmidas M1 23K 350184 7377349 

SA02 FLOD de origem secundária M2 23K 348569 7376785 

SA03 FLOD de origem secundária; Campo Antrópico M3 23K 349401 7376240 

SA04 FLOD de origem secundária; Áreas Úmidas M4 23K 349246 7376503 

SA05 
FLOD de origem secundária; Reflorestamento Homogêneo com 
regeneração natural no sub-bosque 

M5 23K 350365 7376477 

 

Na Figura 9.2.2.1.1-1, a seguir, são apresentados os sítios amostrais visitados durante as duas 

campanhas de campo realizadas em março de 2016 e outubro de 2017, bem como os pontos 

onde foram instaladas as armadilhas fotográficas e os transectos percorridos a pé, os quais não se 

limitaram apenas aos sítios amostrais, mas que foram distribuídos por toda extensão do 

emprendimento.  
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Figura 9.2.2.1.1-1: Localização dos sítios amostrais, pontos de instalação das armadilhas fotográficas e 
transectos percorridos a pé, para diagnóstico da mastofauna terrestre de médio e grande porte.  

 

Para o levantamento das espécies de mastofauna de médio e grande porte foram utilizados 

apenas métodos não invasivos. Além de armadilhas fotográficas foram aplicados mais dois 

métodos, em campo, todos descritos abaixo. 

 

C. Armadilhas Fotográficas  

O método consiste no registro, e posterior identificação, das espécies de mamíferos, por meio 

de fotografias obtidas por câmeras automáticas. Estes dispositivos são fixados em um ponto de 

interesse e ativados por sensores de movimento (TOMAS & MIRANDA, 2003). Srbek-Araujo & 

Chiarello (2005) demonstraram a eficiência das armadilhas fotográficas no levantamento de 

mamíferos de médio e grande porte, fornecendo resultados satisfatórios em longo prazo. Mostra-

se também um método efetivo para o registro de espécies de difícil detecção (KARANTH et al., 

2004), bem como de espécies raras (BEISIEGEL, 2009).  
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Na primeira campanha (período chuvoso) foram instaladas cinco armadilhas fotográficas uma 

em cada sítio amostral predefinido. Os dispositivos permaneceram ativos, durante 24 horas por 

dia, ao longo de cinco dias e noites consecutivos. Portanto, foi empregado um esforço amostral 

total de 600 armadilhas/hora. 

Para segunda campanha (período seco) foram instaladas duas armadilhas fotográficas, sendo 

que as duas foram alocadas no sítio SA01. Os dispositivos permaneceram ativos, durante 24 

horas por dia, ao longo de cinco dias e noites consecutivos. Portanto, foi empregado um esforço 

amostral total de 240 armadilhas/hora (Figura 9.2.2.1.1-2). 

As armadilhas foram iscadas com diversos itens, tais como frutas, ração para gatos, sardinha e 

embutido de carne de porco defumada, com o intuito de atrair as diferentes espécies de potencial 

ocorrência nas áreas de estudo (Figura 9.2.2.1.1-3).  

Voss & Emmons (1996) salientam o caráter parcial ou complementar deste método na 

amostragem da mastofauna, devendo ser utilizado em associação com outras técnicas, para 

obtenção de dados da comunidade de mamíferos como um todo. 

  

Figura 9.2.2.1.1-2: Montagem de armadilha 
fotográfica utilizada durante a 2° campanha de 
levantamento de dados primários. 

Figura 9.2.2.1.1-3: Iscas utilizadas para a atração 
das espécies de mamíferos de potencial ocorrência 
nas áreas de influência da URE Mauá. 

 

D. Transectos limitados por distância - Censos visuais e procura ativa por rastros 

e vestígios 

Para levantamentos rápidos de mamíferos de médio e grande porte, o método de transectos e 

busca ativa por visualizações e vestígios, tais como rastros (Figura 9.2.2.1.1-4), pelos, tocas e fezes 

são amplamente utilizados e indicados (PARDINI et al., 2003; SUTHERLAND et al., 2004; 

DOTTA, 2005). Desta forma, a procura visual limitada por tempo consistiu em percorrer, 

lentamente, em cada sítio amostral, seus arredores e demais áreas da URE Mauá, transecções 

irregulares, observando-se atentamente para registros diretos (visualizações diretas e vocalizações).  
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Figura 9.2.2.1.1-4: Registro de vestígios (pegada) 
realizado na 2° campanha de levantamento de 
dados primários na área do empreendimento. 

 

Concomitantemente, durante o percurso, realizou-se a busca por rastros e vestígios indiretos. 

De forma a garantir o registro de espécies com hábitos noturnos e diurnos, as áreas foram 

percorridas antes do amanhecer, no crepúsculo e no período matutino (entre as 5h e às 12h), e 

também no período crepuscular-noturno (entre às 17h30min e às 20h30min). Em cada dia efetivo 

de campo, realizou-se sete horas de censos visuais, totalizando, portanto, um esforço de 35 horas 

de amostragens por meio deste método.  

Para otimização, sempre que possível, foram selecionados locais em que o solo permitisse a 

impressão de pegadas dos animais. Além disso, na tentativa de aumentar o sucesso no registro 

das espécies deste grupo, os esforços foram concentrados nos períodos de maior atividade da 

maioria das espécies de possível ocorrência para a área estudada. Todos os registros obtidos 

foram georreferenciados com o uso de GPS e, quando possível, os animais e seus vestígios foram 

fotografados.  

 

E. Levantamento Etnobiológico 

Durante a execução do trabalho, foi adotado para a primeira campanha como método 

complementar para o diagnóstico, principalmente da fauna de mamíferos de grande porte, o 

levantamento etnobiológico. Este levantamento se traduz na forma como uma determinada 

população humana local percebe, classifica e entende os recursos naturais. Essa técnica foi 

adotada a fim de registrar espécies eventualmente avistadas pela população local e que não foram 

registradas pelos métodos descritos anteriormente. 

F. Análises dos dados 

As espécies foram classificadas conforme a nomenclatura indicada por Reis et al. (2011), 

exceto para Sapajus, quando se utilizou Lynch-Alfaro et al. (2012), autores estes que já o 

consideram como um gênero distinto de Cebus, e para Leopardus guttulus, quando seguiu-se Trigo et 
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al. (2013). Os últimos autores o consideram um táxon distinto de Leopardus tigrinus, felídeo este 

que, segundo seus estudos, ocorre apenas na região nordeste do Brasil. Para a identificação dos 

rastros e demais vestígios, seguiram-se as orientações apresentadas em Becker & Dalponte (2013) 

e em Borges & Tomas (2008). As informações acerca de distribuição geográfica e história natural 

foram retiradas de Emmons & Feer (1997), Eisenberg & Redford (1999) e Reis et al. (2011). Para 

análise de guilda trófica, as informações sobre a dieta das espécies, aqui registradas, foram obtidas 

em Paglia et al. (2012). 

Para as categorias de ameaça de extinção de cada espécie, utilizou-se: para âmbito nacional, a 

Portaria nº 444 de 17 de dezembro de 2014, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" (MMA, 2014); para âmbito estadual, o Decreto n° 63.853, de 27 de 

novembro de 2018, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase 

ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São Paulo (SMA, 2018). 

Para verificação de suficiência amostral na área estudada, foi construída a curva do coletor, 

como se preconiza a própria análise. Estas curvas randomizadas apresentam o número de 

espécies acumuladas por dias de amostragem (ou outras unidades amostrais), construídas 

utilizando-se o estimador Mao Tau (COLWELL et al., 2004), obtido no Software EstimateS 9.1.0 

(COLWELL, 2013). 

Para as análises de similaridade entre os ambientes amostrados, utilizaram-se os dados 

qualitativos (presença/ausência), sob o método de agrupamento de média aritmética não 

ponderada, utilizando o índice de similaridade de Jaccard, obtido no Software Estimates 9.1.0 

(COLWELL, 2013). 

Por fim, para as estimativas de abundância relativa (AR%) e frequência de ocorrência (FO%), 

os sítios amostrais foram considerados independentes entre si. Para FO% estabeleceu-se uma 

escala para comparação dos resultados obtidos após o cálculo de frequência: spp. Raras – 0 a 

20%; spp. Pouco Frequentes – 21 a 40%; spp. Frequentes – 41 a 60%; e spp. Comuns – 61 a 

100%. 

9.2.2.1.2. Resultados e Discussão 

A. Dados secundários 

A Tabela 9.2.2.1.2-1, abaixo compila os dados das espécies listadas em: 1) no Relatório 

Ambiental Preliminar (RAP) do Aterro Sanitário Lara – Central de Tratamento de Resíduos 

LTDA. (GEOTECH, 2013); 2) no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Trecho Leste do 

Rodoanel Mário Covas (JGP & PRIME, 2009); 3) no Subprograma de Monitoramento de Fauna 

do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (CPEA, 2014); e 4) no Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (FESPSP, 2004). 

Das espécies listadas, três encontram-se como deficientes em dados (DD), 11 quase 

ameaçados de extinção (QA), uma vulnerável (VU) e uma em perigo (EN) de extinção no estado 
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de São Paulo (SMA, 2018). Quanto à lista nacional (MMA, 2018), nove espécies são classificadas 

como pouco preocupante (LC), um com dados deficientes (DD), uma como quase ameaçada 

(QA) e três como vulnerável (VU) a extinção (Tabela 9.2.2.1.2-1). 

 

Tabela 9.2.2.1.2-1: Lista de espécies de mamíferos provável com ocorrência nas áreas de influência da 
Unidade de Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP, após a realização de levantamento de dados 
secundários. Na tabela ainda se apresenta a origem e grau de ameaça dos diversos taxa, nos âmbitos 
estadual (SMA - Decreto Estadual nº 63.853/2018) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014). 

Táxon Nome Popular Origem 

Ocorrência na AII da 
URE Mauá 

Status de 
Ameaça Fonte 

Comprovada Provável SMA MMA 

DIDELPHIMORPHIA     
  

      

Didelphidae     
  

      

Cryptonanus sp. catita Nativo 
 

X - - 2 

Didelphis albiventris gambá-de-orelhas-brancas Nativo 
 

X - - 4 

Didelphis aurita END gambá-de-orelhas-pretas Nativo X 
 

- - 1, 2, 3, 4 

Gracilinanus microtarsus END cuíca Nativo 
 

X - - 2, 3 

Marmosops incanus  cuíca Nativo 
 

X QA - 2, 3 

Marmosa murina cuíca Nativo 
 

X -  - 2 

Monodelphis americana catita; cuíca-de-três-listras Nativo 
 

X QA - 2, 3 

Monodelphis domestica catita Nativo 
 

X - - 2 

Monodelphis sorex catita Nativo 
 

X - - 2 

Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos Nativo 
 

X - - 3 

Philander opossum cuíca-de-óculos Nativo 
 

X - - 4 

CINGULATA     
  

      

Dasypodidae     
  

      

Cabassous unicinctus tatu-rabo-de-couro Nativo 
 

X - LC 4 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Nativo X 
 

- LC 2, 3, 4 

PILOSA     
  

      

Bradypodidae     
  

      

Bradypus variegatus END preguiça-comum Nativo X 
 

DD LC 2, 4 

PRIMATES     
  

      

Atelidae     
  

      

Alouatta guariba clamitans END bugio-ruivo Nativo 
 

X EN VU 4 

Callitrichidae     
  

      

Callisthrix jacchus sagui-de-tufos-branco Exótico X 
 

- - 3, 4 

Callithrix penicillata sagui-de-tufos-pretos Exótico X 
 

- - 2, 3 

Callithrix sp. (híbrido) sagui - 
 

X - - 3 

Cebidae     
  

      

Sapajus nigritus END macaco-prego Nativo 
 

X - NT 2 

LAGOMORPHA     
  

      

Leporidae     
  

      

Sylvilagus brasiliensis tapiti Nativo X 
 

DD - 2, 3, 4 
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Táxon Nome Popular Origem 

Ocorrência na AII da 
URE Mauá 

Status de 
Ameaça Fonte 

Comprovada Provável SMA MMA 

CHIROPTERA     
  

      

Phylostomidae     
  

      

Anoura caudifer morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Anoura geoffroyi morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Artibeus fimbriatus morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Artibeus lituratus morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Artibeus obscurus morcego Nativo 
 

X QA - 2, 3 

Artibeus planirostris morcego Nativo 
 

X - - 3 

Carollia perspicillata morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Desmodus rotundus morcego Nativo 
 

X - - 2, 3 

Diphylla ecaudata morcego Nativo 
 

X QA - 2, 3 

Pygoderma bilabiatum morcego Nativo 
 

X - - 2 

Sturnira lilium morcego Nativo 
 

X - - 3 

Glossophaga soricina morcego Nativo 
 

X - - 3 

Micronycteris sp. morcego Nativo 
 

X - - 3 

Vespertilionidae     
  

      

Eptesicus diminutus  morcego Nativo 
 

X - - 2 

Histiotus velatus morcego Nativo 
 

X - - 3 

Myotis sp. morcego Nativo 
 

X - - 3 

Myotis nigricans morcego Nativo 
 

X - - 3 

Myotis riparius morcego Nativo 
 

X - - 2 

CARNIVORA     
  

      

Canidae     
  

      

Canis familiaris cachorro doméstico Exótico X 
 

- - 1, 3 

Cerdocyon thous raposa, cachorro-do-mato Nativo X 
 

- LC 2, 3, 4 

Felidae       
      

Felis catus gato-doméstico Exótico X 
 

- - 3 

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno Nativo X 
 

VU VU 3, 4 

Puma yagouaroundi gato-mourisco, jaguarundi Nativo X 
 

QA VU 2, 3, 4 

Mustelidae     
  

      

Eira Barbara irara Nativo 
 

X - LC 3 

Galictis cuja furão-pequeno Nativo X 
 

- LC 3 

Procyonidae     
  

      

Nasua nasua quati Nativo 
 

X - LC 3 

Procyon cancrivorus mão-pelada Nativo X 
 - LC 3 

CETARTIODACTYLA             

Bovidae             

Bos sp. gado Exótico X 
 - - 3 

Capra sp. gado Exótico  
X - - 3 

Cervidae             
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Táxon Nome Popular Origem 

Ocorrência na AII da 
URE Mauá 

Status de 
Ameaça Fonte 

Comprovada Provável SMA MMA 

Mazama gouazoubira veado-catingueiro Nativo X 
 

- LC 1, 2, 3, 4 

PERISSODACTYLA             

Equidae             

Equus ferus caballus cavalo Exótico X 
     1, 3 

RODENTIA             

Sciuridae             

Guerlinguetus ingrami END esquilo; caxinguelê Nativo X 
 

- - 2, 3, 4 

Cricetidae             

Akodon montensis rato-do-mato Nativo  
X - - 2, 3 

Blarinomys breviceps END rato-toupeirinha Nativo  
X QA - 2, 3 

Brucepattersonius ingniventris END rato-do-mato Nativo  
X - DD 2 

Brucepattersonius soricinus END rato-do-mato Nativo  
X QA - 3 

Juliomys pictipes END rato-do-mato Nativo  
X QA - 2, 3 

Necromys lasiurus rato-do-mato Nativo  
X - - 2, 3 

Nectomys squamipes rato-d'água Nativo  
X - - 2, 4 

Oecomys catherinae rato-do-mato Nativo  
X QA - 2 

Oligoryzomys flavescens camundongo-domato Nativo  
X - - 3 

Oligoryzomys nigripes camundongo-domato Nativo  
X - - 2 

Oxymycterus dasytrichus END rato-do-brejo Nativo  
X - - 3 

Oxymycterus delator rato-do-mato Nativo  
X QA - 2 

Thaptomys nigritus END rato-do-mato Nativo  
X - - 3 

Muridae             

Rattus rattus rato doméstico Exótico  
X - - 3 

Caviidae             

Cavia fulgida preá Nativo X 
 DD - 1, 3 

Cavia aperea  preá Nativo  
X - - 2 

Hydrochaeridae     
  

      

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Nativo X 
 - - 2, 3, 4 

Cuniculidae             

Cuniculus paca paca Nativo X 
 QA - 3 

Dasyproctidae             

Dasyprocta cf azarae cutia Nativo  
X - - 2, 3, 4 

Erethizontidae             

Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro Nativo X 
 - - 2, 3 

Myocastoridae     
  

      

Myocastor coypus ratão-do-banhado Exótico 
 

X - - 2, 3, 4 

 

B. Dados primários 

No diagnóstico da mastofauna da primeira campanha (período chuvoso – março/2016) foram 

detectadas sete espécies silvestres, divididas em sete famílias e seis ordens na Área de Influência 
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do empreendimento. Para a segunda campanha (período seco – outubro/2017) foram detectadas 

três espécies, divididas em três famílias e três ordens. Na compilação dos dados secundários, a 

mastofauna de potencial ocorrência registrada na AII do empreendimento é de 21 espécies 

(Figura 9.2.2.1.2-1). 

 

Figura 9.2.2.1.2-1: Riqueza das espécies de mamíferos registradas na área de influência da Unidade de 
Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP, na primeira (mar/2016) e na segunda campanha (out/2017) em 
comparação com os dados secundários levantados.  

 

B.1. Composição e Estruturação da Comunidade 

Com a realização das duas campanhas de diagnóstico de fauna vertebrada terrestre, pôde-se 

confirmar a ocorrência, para a área de influência da Unidade de Recuperação Energética (URE), 

de oito espécies de mamíferos silvestres, as quais estão distribuídas em sete ordens e oito famílias, 

conforme apresentado na Tabela 9.2.2.1.2-2. 

Das espécies registradas em campo, apenas duas são consideradas nativas silvestres do 

domínio da Mata Atlântica, enquanto quatro espécies registradas são consideradas como espécies 

domésticas e exóticas. Uma das espécies nativas silvestres ainda é considerada endêmica da Mata 

Atlântica, a saber, o gambá-de-orelhas-pretas Didelphis aurita. Outra espécie é considerada silvestre, 

porém exótica para bioma, o sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata. Destas nenhuma se 

encontra sob algum grau de ameaça estadual ou nacional, entretanto, o tapiti Sylvilagus brasiliensis 

consta como deficiente em dados (DD) para o estado de São Paulo (SMA, 2018). 

Com exceção do preá Cavia sp., registrado apenas por meio de entrevistas realizadas na 

execução do RAP (GEOTECH, 2013) da LARA Central de Tratamento de Resíduos LTDA, as 

demais espécies registradas tiveram confirmação de ocorrência a partir de registros diretos 

(avistamentos e foto-capturas) ou indiretos (pegadas e demais vestígios).  
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Tabela 9.2.2.1.2-2: Lista de espécies de mamíferos terrestres de médio e grande porte com ocorrência comprovada na área de influência da Unidade de 
Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP, registrados nas duas campanhas de levantamento de dados primários (mar/2016 e out/2017), com apresentação do 
grau de ameaça nos âmbitos estadual (SMA - Decreto Estadual nº 63.853/2018) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014). 

Táxon Nome Popular 1ª Campanha 2ª Campanha 
Sítio de 
Registro 
  

Tipo de 
Registro 
  

Hábitat de 
Registro 
  

Origem Sens. 
Status de 
Ameaça 

N E   SMA MMA 

DIDELPHIMORPHIA                       

Didelphidae                       

Didelphis auritaEND gambá-de-orelhas-pretas x x 

SA01, SA02, 
SA03, SA04, 

SA05 

P, AF CA, FLOD X   Baixa - LC 

CINGULATA                       

Dasypodidae                       

Dasypus novemcinctus tatu-galinha x x 
SA01,  SA02, 
SA03, SA05 

P, T, AF FLOD X   Média - LC 

LAGOMORPHA                       

Leporidae                       

Sylvilagus brasiliensis tapiti x   SA03 P CA, FLOD     Média DD - 

CARNIVORA                       

Felidae                       

Felis catus gato doméstico   x SA01 RO, Av CA, RHE   X - - - 

Canidae                       

Canis familiaris cachorro doméstico   x 

SA01, SA02, 
SA03, SA04, 

SA05 

P, AF, Av CA, FLOD   X - - - 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato x   SA03 P CA, FLOD     Baixa - LC 

CETARTIODACTYLA                       

Bovidae                       

Bos sp. gado bovino x   SA02 P FLOD     - - - 
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Táxon Nome Popular 1ª Campanha 2ª Campanha 
Sítio de 
Registro 
  

Tipo de 
Registro 
  

Hábitat de 
Registro 
  

Origem Sens. 
Status de 
Ameaça 

N E   SMA MMA 

Cervidae                       

Mazama gouazoubira veado-catingueiro x   SA03, SA04 P CA, FLOD     Média - LC 

PERISSODACTYLA                       

Equidae                       

Equus ferus caballus cavalo   x SA01, SA02 P, Av CA, FLOD   X - - - 

RODENTIA 

   

                

Erethizontidae                       

Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro x   SA01 AF CA, FLOD     Média LC LC 

Caviidae                       

Cavia sp. preá x   - LE CA     Baixa DD LC 

PRIMATES                       

Atelidae                       

Callithrix penicillata sagui-de-tufos-pretos   x SA04 Av FLOD   X Baixa - LC 

LEGENDA: END: Endêmico da Mata Atlântica. Tipo de Registro: AV – Avistamento; AF – Armadilha Fotográfica; P – Pegadas; F – Fezes; T – Tocas; LE – Levantamento Etnobiológico; RO 
– Registro Ocasional. Hábitat: FLOD – Floresta Ombrófila Densa; CA – Campo Antrópico; RHE: Reflorestamento Homogêneo com espécies Exóticas. Origem: N – Nativo; E – Exótica. 
Status de Ameaça: LC – Pouco Preocupante (Least concern); DD – Deficiente em Dados. Sens.: Sensibilidade à influência antrópica.  
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Se compararmos o estudo realizado em outubro de 2017 com o realizado na primeira 

campanha, em março de 2016, para as mesmas áreas e com os mesmos métodos, verifica-se uma 

riqueza menor de espécies para a 2ª campanha. No entanto, quando se leva em consideração a 

localização da área de estudo - inserida num contexto urbano, nas proximidades de um aterro 

sanitário com intensas atividades e movimentações de maquinário e caminhões, na região 

metropolitana da Grande São Paulo, que é o principal polo econômico brasileiro – este cenário e 

a possibilidade de flutuações na detectabilidade de espécies devem ser consideradas. 

Nesse sentido, e considerando os resultados, a comunidade de mamíferos de médio e grande 

porte da área de influência da URE Mauá mostra-se estruturalmente simplificada, com o 

predomínio de espécies generalistas em relação ao hábitat, e tolerantes, ou pouco sensíveis, as 

diferentes interferências humanas sobre os hábitats naturais, como é o caso do tatu-galinha, 

Dasypus novemcinctus (Figura 9.2.2.1.2-2), do gambá-de-orelhas-pretas, Didelphis aurita (Figuras 

9.2.2.1.2-3) e do cachorro-do-mato Cerdocyon thous (Figuras 9.2.2.1.2-4), além da ampla ocorrência 

de espécies exóticas e domésticas.  

Verifica-se que dos registros das espécies silvestres, o tatu-galinha Dasypus novemcinctus foi 

registrado apenas em áreas de vegetação nativa. Porém, algumas dessas áreas estão inseridas em 

sítios amostrais relacionados não só a matas secundárias bem preservadas, mas a campos 

antrópicos ou reflorestamento homogêneo de espécie exótica. Por outro lado, o gambá-de-

orelhas-pretas Didelphis aurita foi registrado tanto em hábitats de vegetação nativa secundárias, 

quanto em área de campo antrópico. Já o sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata, esteve 

presente apenas em hábitat de vegetação florestal nativa secundária.  

Essas características evidenciam a natureza generalista e plástica das espécies registradas, em 

utilizarem diversos ambientes, mesmo que em diferentes níveis de antropização. 

 

  

Figura 9.2.2.1.2-2: Tatu-galinha Dasypus 
novencinctus registrado em armadilha fotográfica, 
instalada no ponto M5, 21/03/2016. 

Figura 9.2.2.1.2-3: Gambá-de-orelhas-pretas 
Didelphis aurita registrado em armadilha 
fotográfica, instalada no ponto M1, 11/10/2017. 
Coordenadas UTM 350250.51 E/7377413.55 S. 
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Figura 9.2.2.1.2-4: Rastro de cachorro-do-mato 
Cerdocyon thous registrado em percurso da 
transecção irregular, em 23/03/2016. 

 

 

O estudo das relações tróficas em comunidades tem sido visto como uma ferramenta 

importante na implementação de medidas que preservem a biodiversidade de ambientes tropicais 

(SOULÉ & SIMBERLOFF, 1986). Contudo, é necessário medir a biodiversidade não apenas por 

meio de censos de espécies de animais e plantas, mas também pelo estudo de suas interações 

populacionais e alimentares, cujo desconhecimento pode impedir uma compreensão integrada 

sobre o funcionamento dos ecossistemas (WALKER, 1992). 

A Figura 9.2.2.1.2-5 apresenta a relação das espécies silvestres identificadas para as duas 

campanhas de amostragem associados a seus hábitos alimentares. 

 

Figura 9.2.2.1.2-5: Distribuição da guilda alimentar da mastofauna diagnosticada nas duas campanhas de 
diagnóstico nas áreas de influência do empreendimento da Unidade de Recuperação Energética (URE) - 
Mauá/SP. Classificação segue a Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil (PAGLIA et al., 2012). 
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Entre as espécies registradas, com as dietas mais especializadas, estão o tapiti Sylvilagus 

brasiliensis (Figura 9.2.2.1.2-6), estritamente herbívoro, o ouriço-caxeiro Sphigurus villosus (Figuras 

9.2.2.1.2-7 e 9.2.2.1.2-8), frugívoro-folívoro e o veado-catingueiro Mazama gouazoubira (Figura 

9.2.2.1.2-9), frugívoro-herbívoro.  

  

Figura 9.2.2.1.2-6: Rastro de tapiti Sylvilagus 
brasiliensis registrado em percurso da transecção 
irregular, em 18/03/2016. 

Figura 9.2.2.1.2-7: Ouriço-caxeiro Sphigurus villosus 
registrado em armadilha fotográfica, instalada no 
ponto M1, 20/03/2016. 

  

Figura 9.2.2.1.2-8: Ouriço-caxeiro Sphigurus villosus 
registrado em armadilha fotográfica, ponto M1, 
20/03/2016 (em fotografia ampliada). 

Figura 9.2.2.1.2-9: Rastro de veado-catingueiro 
Mazama gouazoubira registrado em percurso da 
transecção irregular, em 17/03/2016. 

 

O registro da espécie Callithrix penicillata (Figura 9.2.2.1.2-10) tem grande importância para o 

presente estudo, já que essa espécie foi registrada na somente na segunda campanha. Além disso, 

é uma espécie de grande interesse para conservação, já que é nativa do domínio do Cerrado e 

exótica para o domínio da Mata Atlântica, e potencialmente invasora, competindo com espécies 

nativas e deslocando-as, além de hibridizar com espécies do gênero Callithrix, causando erosão 

genética das populações. Apesar disso, nota-se que Callithrix penicillata não apresenta sobreposição 

de nicho trófico com as demais espécies silvestres registradas. 
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Dentre os registros efetuados nas duas campanhas de levantamento de dados primários, estão 

às espécies exóticas e domésticas como o cachorro Canis familiaris (Figura 9.2.2.1.2-11) e o gato 

Felis catus (Figura 9.2.2.1.2-12), além do registro de vestígios (pegadas e/ou fezes) de cavalo Equus 

ferus caballus e de gado bovino (Bos sp.) na área de influência da URE.  

 

  

Figura 9.2.2.1.2-10: Sagui-de-tufos-pretos Callithrix 
penicillata registrado por observação direta visual no 
sítio SA04, 13/10/2017. Coordenadas UTM 349245.44 
E/7376509.70 S. 

Figura 9.2.2.1.2-11: Grupo de cães domésticos Canis 
familiaris registrado em armadilha fotográfica, 
instalada no ponto M1, em 11/10/2017. Coordenadas 
UTM 350250.51 E/7377413.55 S. 

 

Figura 9.2.2.1.2-12: Rastro de gato doméstico Felis 
catus registrado de maneira ocasional, por equipe de 
herpetofauna, em 18/03/2016. 

 

B.2. Distribuição da fauna no ambiente e Análise de agrupamento 

Para a análise de distribuição e agrupamento por similaridade da fauna, foram considerados 

apenas dados referentes às espécies silvestres e registradas de forma direta e indireta, não 

considerando o Preá, o qual foi diagnosticado somente por meio de entrevista na primeira 

campanha. Além disso, foram consideradas as composições por sítio das duas campanhas 

realizadas, podendo haver agrupamentos entre sítios de primeira e segunda campanha no mesmo 
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cluster. Na Figura 9.2.2.1.2-13 e na Tabela 9.2.2.1.2-3, a seguir, é apresentado o agrupamento dos 

sítios amostrais (SA01, SA02, SA03, SA04 e SA05) alocados na área de influência do 

empreendimento, localizado no município de Mauá, em relação à similaridade da composição de 

espécies de mamíferos de médio e grande porte (coeficiente cofenético = 0,85).  

 

Figura 9.2.2.1.2-13: Análise de Agrupamento – Similaridade (Índice de Jaccard – coeficiente cofenético = 
0,85), realizada a partir dos dados referentes às duas campanhas de diagnóstico da mastofauna silvestre. 
Legenda: 1C – primeira campanha; 2C – segunda campanha.  

 

Tabela 9.2.2.1.2-3: Análise de similaridade entre os sítios amostrais considerados nas duas campanhas de 
amostragem da mastofauna realizadas (mar/2016 e out/2017), partindo de uma matriz de similaridade de 
Jaccard (10.000 permutações – coeficiente cofenético = 0,85). 

Similaridade 

  

1° campanha 2° campanha 

SA01 SA02 SA03 SA04 SA05 SA01 SA02 SA03 SA04 SA05 

SA01 - 1C 1,00 0,50 0,20 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 

SA02 - 1C 0,50 1,00 0,25 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 

SA03 - 1C 0,20 0,25 1,00 0,50 0,20 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 

SA04 - 1C 0,33 0,50 0,50 1,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 

SA05 - 1C 0,33 0,50 0,20 0,33 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 1,00 

SA01 - 2C 0,33 0,50 0,20 0,33 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 1,00 

SA02 - 2C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 

SA03 - 2C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 

SA04 - 2C 0,33 0,50 0,20 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,33 

SA05 - 2C 0,33 0,50 0,20 0,33 1,00 1,00 0,50 0,50 0,33 1,00 

 

O agrupamento dos sítios amostrais, pelo método de média aritmética não ponderada, 

demonstra que houve pouca mudança em relação à similaridade entre as amostragens realizadas 

na primeira campanha. Ou seja, mantiveram-se com alta similaridade o agrupamento formado 
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por SA01 e SA02, e o agrupamento formado por SA03 e SA04, enquanto SA05 manteve-se 

isolado dos pontos dessa primeira campanha. Da mesma forma, as amostragens realizadas na 

segunda campanha tiveram a tendência de se agruparem entre si.  

Diferentemente da primeira campanha, porém, temos dois agrupamentos de alta similaridade 

(100%) entre SA01 e SA05 (incluindo aqui tanto os dados referentes à primeira campanha, antes 

isolados, quanto da segunda campanha), e entre SA02 e SA03, enquanto SA04 agrupa-se com 

alguma similaridade com SA01 e SA02, ambos da primeira campanha. A formação do 

agrupamento entre SA02 e SA03, para os quais se obteve uma semelhança de 100%, já era 

esperada, haja vista a proximidade e a inexistência de barreiras físicas entre estes sítios, bem como 

suas composições florísticas semelhantes. 

Todavia, chama à atenção a formação de agrupamento entre SA01 e SA05, já que são sítios 

consideravelmente distintos quanto à estrutura da vegetação, composição florística nas 

proximidades e usos antrópicos, já que SA01 apresenta em seu entorno campos abertos, 

enquanto SA05 mantem proximidade com reflorestamento homogêneo de espécie exótica e áreas 

de aterro sanitário. É possível, porém, que tal similaridade seja resultado de certa conectividade 

entre as áreas, separadas por campos antrópicos e reflorestamento homogêneo de espécie exótica. 

Observa-se, ainda, um maior distanciamento de SA04 em relação aos demais sítios da malha 

amostral da segunda campanha. Esta dissimilaridade observada não condiz com o esperado, já 

que o sítio SA04 apresenta continuidade e semelhança florística com os sítios SA03 e SA02, em 

área relativamente bem preservada, o que demonstra a complexidade envolvida na distribuição da 

mastofauna. 

Os argumentos aqui expostos são reforçados pelo valor do coeficiente cofenético confiável 

(0,85), que sustenta a similaridade encontrada entre os sítios. Porém, é possível que tendências e 

agrupamentos mais claros sejam elucidados apenas com a continuidade das comparações de 

similaridade ao longo de um monitoramento durante a fase de operação do empreendimento. 

 

B.3. Riqueza (Número de espécies) 

Na Figura 9.2.2.1.2-14 são apresentadas, isoladamente, as riquezas específicas obtidas em cada 

um dos sítios amostrais utilizados no diagnóstico da mastofauna nas duas campanhas. As espécies 

foram separadas em nativas silvestres daquelas consideradas exóticas e domésticas, conforme se 

observa abaixo. O preá não foi considerado nessa análise pelo fato de ter sido diagnosticado por 

meio de entrevista e não levantado diretamente nos sítios amostrais especificados no gráfico. 
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Figura 9.2.2.1.2-14: Riqueza específica por sítio amostral do levantamento na área de influência da 
Unidade de Recuperação Energética (URE) considerando os dados referentes às duas campanhas de 
diagnóstico da mastofauna silvestre, realizadas até o momento.  

 

A partir da análise do gráfico acima, é possível notar que especificamente os sítios SA01, 

amostrado durante a segunda campanha, e o sítio SA03 amostrado na primeira campanha, foram 

responsáveis pelos maiores valores de riqueza de espécies registrados para as duas campanhas, 

cada um dos sítios com cinco espécies. Porém, vale ressaltar que das espécies registradas nesses 

pontos, quatro são nativas para o ponto SA03 da primeira campanha, e apenas duas espécies são 

nativas para o ponto SA01 da segunda campanha. Além disso, o sítio SA05 também apresentou o 

registro de duas espécies nativas, porém, com menor riqueza total, considerando espécies 

exóticas e domésticas. Nenhum dos sítios de amostragem, porém, em nenhuma das campanhas, 

exceto o sítio SA03 da primeira campanha, apresentou riqueza de mamíferos silvestres acima de 

duas espécies.  

Vale destacar, portanto, a presença de maior número de espécies silvestres na primeira 

campanha em relação à segunda campanha. Além disso, também merece destaque a presença de 

espécies exóticas e domésticas em praticamente todos os pontos das duas campanhas, com 

exceção do ponto SA02 na segunda campanha. A presença dessas espécies é possível graças à 

consolidação da presença humana na área, e pode acabar por afugentar algumas espécies nativas 

dos fragmentos remanescentes na área. O impacto antrópico é visível, principalmente no sítio 

SA01, onde é possível encontrar quantidade significativa de resíduos sólidos, que possivelmente 

são descartados ou arrastados por águas pluviais para as áreas florestadas. 

Por fim, era esperada uma riqueza maior de espécies para áreas melhor conservadas, como é o 

caso do sítio SA02, inserido em contexto de mata bem preservada e contínua em relevante 

fragmento florestal. A presença de cursos e corpos d’água em SA03 e SA04 também é importante 

atrativo, não só para a comunidade de mamíferos de médio e grande porte, mas sim, para a 
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assembleia faunística como um todo, porém, mesmo nesses sítios, a riqueza registrada foi 

considerada baixa.  

 

B.4. Abundância Relativa e Frequência de Ocorrência 

Na primeira campanha, o gambá-de-orelhas-pretas Didelphis aurita classificado como Comum 

apresentou frequência de ocorrência (FO%) de 100% e o veado-catingueiro Mazama gouazoubira 

apresentou frequência de ocorrência (FO%) de 40%, considerado Pouco Frequente. As demais 

espécies, por ocorrerem em apenas um sítio, foram classificadas como Raras. 

Na segunda campanha, o tatu-galinha Dasypus novemcinctus apresentou a maior frequência de 

ocorrência (FO%), 80%, sendo considerado Comum nas áreas de estudo. O gambá-de-orelhas-

pretas Didelphis aurita apresentou frequência de ocorrência (FO%) de 60%, sendo classificado 

como Frequente, conforme Figura 9.2.2.1.2-15. 

 

Figura 9.2.2.1.2-15: Frequência de ocorrência (FO%) das espécies registradas na 1ª (mar/2016) e na 2ª 
(out/2017) campanhas de diagnóstico de fauna, na área de influência da Unidade de Recuperação 
Energética (URE). 

 

Quando se analisam os resultados dos cálculos de abundância relativa (Ab Rel.%) apenas das 

espécies silvestres registradas nas campanhas realizadas, nota-se que na primeira campanha a 

proporção da espécie Didelphis aurita gambá-de-orelhas-pretas foi responsável por 68% dos 

indivíduos registrados (Figura 9.2.2.1.2-16) e na segunda campanha pode-se verificar o 

predomínio da espécie exótica para o bioma Callithrix penicillata sagui-de-tufos-pretos, junto à 

nativa Dasypus novemcinctus tatu-galinha e a baixa abundância do gambá-de-orelhas-pretas Didelphis 

aurita (Figura 9.2.2.1.2-17), assim, a composição da comunidade é formada predominantemente 

por espécies tolerantes e que indicam perturbação dos ambientes naturais. 
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Figura 9.2.2.1.2-16: Abundância Relativa de cada uma das espécies silvestres registradas na primeira 
campanha de diagnóstico de fauna (mar/2016), na área de influência da Unidade de Recuperação 
Energética (URE). 

 

Figura 9.2.2.1.2-17: Abundância Relativa de cada uma das espécies silvestres registradas na segunda 
campanha de diagnóstico de fauna (out/2017), na área de influência da Unidade de Recuperação 
Energética (URE). 

 

Apesar da abundância de Callithrix penicillata, 40% dos indivíduos registrados, é importante 

relacionar esse dado com a sua frequência de ocorrência. A espécie teve baixa frequência de 

ocorrência (FO%) e foi registrada apenas no sítio SA04, área inserida em relevante continuo 

florestal. Também é importante considerar que foi registrado apenas um grupo de seis indivíduos, 

o que demonstra que talvez não seja uma espécie de alta abundância na área de influência desse 

estudo. Por outro lado, Dasypus novemcinctus também perfaz 40% dos indivíduos registrados, 

porém tem alta frequência de ocorrência (FO%), o que demonstra sua alta plasticidade, hábitos 

extremamente generalistas e dominância entre as espécies registradas.  
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B.5. Suficiência amostral e Riqueza estimada 

Para verificar a eficiência amostral da somatória das duas campanhas de amostragem realizadas 

foram geradas curvas de acúmulo de espécies observadas em relação ao esforço amostral (dias de 

amostragem), obtidas considerando-se as duas campanhas de amostragem, realizadas na área de 

influência do empreendimento. Foram consideradas apenas as espécies silvestres para a 

construção das curvas e desconsiderado o preá, por ter sido diagnosticado somente por entrevista. 

Em estatística, os “estimadores” são utilizados para calcular uma estimativa de uma 

quantidade determinada com base em dados observados, assim, via de regra, seus resultados (a 

estimativa) são diferenciados. Para este estudo foi utilizado o Jackknife, que tem a função de 

estimar a precisão da amostra estatística usando subconjuntos dos dados disponíveis (jacknifing). 

O Jackknife recalcula sistematicamente a estimativa estatística deixando de fora uma ou mais 

observações aleatórias em um momento a partir do conjunto da amostra. 

Na primeira campanha, foram diagnosticadas na área de influência o total de seis espécies, 

com o Jackknife estimando nove espécies, ou seja, três espécies a mais do que foi observado 

(Figura 9.2.2.1.2-18). Considerando os dados das duas campanhas de amostragem, foram 

diagnosticadas na na área de influência o total de sete espécies, com o Jackknife estimando nove 

espécies, isto é, duas espécies a mais do que foi observado (Figura 9.2.2.1.2-19). Considerando os 

valores calculados pelo estimador Jackknife, considera-se que o esforço amostral foi satisfatório. 

 

Figura 9.2.2.1.2-18: Curva de Acumulação de Espécies, relativos aos dados da primeira campanha. 
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Figura 9.2.2.1.2-19: Curva de Acumulação de Espécies relativos aos  dados das duas campanhas realizadas. 

 

Apesar de a curva do coletor não ter estabilizado, entendemos que o esforço amostral 

empregado no estudo é satisfatório. A não estabilização da curva do coletor é algo esperado em 

estudos de fauna, dada a dificuldade em amostrar todas as espécies presentes. Apenas em estudos 

de longo prazo é possível se aproximar de tal estimativa. Deste modo, mesmo com a tendência 

ascendente da curva, podemos verificar relevante proximidade entre os valores absolutos 

observados e os valores estimados. Não se pode negligenciar a possível influência da baixa 

riqueza de espécies registrada sobre as análises, o que pode gerar valores esperados subestimados. 

Neste caso, apesar da proximidade entre riqueza verificada e riqueza estimada, não significa a 

suficiência da amostragem, porém, nem tão pouco baixo esforço amostral desprendido. Essa 

aproximação, portanto, pode ser interpretada como a realização de uma amostragem satisfatória 

dentro do contexto de degradação das áreas na perspectiva da mastofauna, considerando ainda a 

possibilidade de haverem mais espécies não registradas nas áreas estudadas, mas que podem estar 

presentes em áreas adjacentes às áreas do estudo. 

 

B.6. Preferência por hábitat 

Na preferência por hábitat foram consideradas apenas as espécies silvestres (n=7), com 

exceção da Cavia sp., que não pode ser identificada ao nível de espécie e sua caracterização quanto 

a esse parâmetro pode ser incorreto, já que há variação dentro do gênero para essas caraterísticas.  

Para o total de sete espécies, quatro são terrícolas, sendo uma de atividade diurna, veado-

catingueiro Mazama gouazoubira, duas de atividade entre o período crepuscular e noturno, tatu-
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galinha Dasypus novemcinctus e cachorro-do-mato Cerdocyon thous, e uma de atividade tanto diurna 

quanto noturna, tapeti Sylvilagus brasiliensis. As outras três espécies são arborícolas, sendo uma de 

atividade diurna, sagui-de-tufo-pretos Callithrix penicillata, uma de atividade entre o período 

crepuscular e noturno, ouriço-cacheiro Sphiggurus villosus, e outra de atividade noturna, gambá-de-

orelha-pretas Didelphis aurita (Figura 9.2.2.1.2-20). 

 

Figura 9.2.2.1.2-20: Período de atividade e hábitat da mastofauna silvestre, relativos as duas campanhas 
realizadas na área de influência da Unidade de Recuperação Energética (URE). 

 

B.7. Valência ecológica 

Em Odum (1977) o termo valência ecológica é o nome que se dá a uma espécie que tem 

capacidade de povoar ambientes diferentes caracterizados por grandes variações dos fatores 

ecológicos. Em função da valência ecológica (MARGARIDO, 1994), as espécies são divididas em: 

 Euriécia: espécie de grande valência ecológica. Podem povoar ambientes variados. 

 Estenoécia: espécie de pequena valência ecológica. Suporta pequena variação de 

fatores ecológicos e é restrita a determinados ambientes. 

Sendo assim, algumas espécies, dependendo do nível de organização que estamos estudando, 

podem sobreviver com ou sem a presença de vegetação, enquanto outras só sobrevivem com a 

presença de vegetação, portanto é uma boa ferramenta para a avaliação e classificação da 

qualidade destes ecossistemas. 

O enquadramento das espécies se dá pela própria biologia do animal, bem como os locais e as 

condições ambientais naturais onde o estabelecimento de populações desses organismos é viável. 

Apesar de o hábitat ser um elemento da natureza, existem também os hábitats artificiais, 
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construídos pelo homem, ou que sofreram intervenção do homem, assim fica sujeito ao aumento 

populacional de determinada espécie ou comunidade. 

Para o grau de sinantropismo pode-se distinguir os seguintes tipos de espécies 

(MARGARIDO, 1994): 

 Aloantrópicas: são espécies que não toleram a presença humana; 

 Periantrópicas: vivem junto ao homem com restrição;  

 Sinantrópicas: vivem junto ao homem por adaptação. 

Portanto, algumas espécies podem ser consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental. 

Assim, quando se cruzam as informações daquelas que são Estenoécias/Aloantrópicas o 

resultado são espécies exigentes em relação ao ambiente, recursos e pouco tolerante à presença 

humana. Por outro lado, aquelas espécies consideradas Euriécias/Sinantrópicas e até mesmo 

algumas que são Periantrópicas podem se beneficiar com alterações que possam ocorrer no 

ambiente em função da implantação de projetos considerados de relevante impacto ambiental. 

No estudo realizado em duas campanhas de amostragem na área de influência do 

empreendimento pode-se observar que três espécies são euriécia/sinantrópicas, o gambá-de-

orelhas-pretas (Didelphis aurita), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e o sagui-de-tufos-pretos 

(Callithrix penicillata), portanto, estas espécies generalistas podem povoar ambientes variados, e 

tem uma maior plasticidade em relação aos recursos ambientais disponíveis. A quase mesma 

plasticidade ambiental pode ser considerada para a espécie periantrópica registrada, a saber, o 

tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). O ouriço-caixeiro (Sphiggurus villosus) e o tapeti (Sylvilagus 

brasiliensis), espécies periantrópicas, contudo, são consideradas estenoécias, as quais suportam 

pequena variação de fatores ecológicos e restringem-se a determinados ambientes, já o veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira) é uma espécie que não tolera a presença humana e possui 

pequena valência ecológica, não suportando grandes variações ecológicas e restritas ao ambiente 

específico que ela vive, portanto, esta espécie, estenoécia/aloantrópica, pode ser considerada 

bioindicadora de qualidade ambiental. 

A Tabela 9.2.2.1.2-4 a seguir mostra as espécies da mastofauna com seu grau de sinantropismo 

e sua relação com o ambiente. 

Tabela 9.2.2.1.2-4: Lista das espécies da mastofauna com o grau de sinantropismo e relação com o 
ambiente. 

Espécie Nome popular 
Relação c/ o 

ambiente 
Grau de 

Sinantropia 

Didelphis aurita gambá-de-orelhas-pretas Euriécia Sinantrópica 

Mazama gouazoubira veado-catingueiro Estenoécia Aloantrópica 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato Euriécia Sinantrópica 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha  Euriécia Periantrópica 

Sphiggurus villosus ouriço-caixeiro  Estenoécia Periantrópica 
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Espécie Nome popular 
Relação c/ o 

ambiente 
Grau de 

Sinantropia 

Sylvilagus brasiliensis tapeti Estenoécia Periantrópica 

Callithrix penicillata sagui-de-tufos-pretos  Euriécia Sinantrópica 

Na Figura 9.2.2.1.2-21 observa-se a distribuição da Valência Ecológica das espécies da 

mastofauna registradas nas áreas de influência do empreendimento na somatória das duas 

campanhas. 

 

Figura 9.2.2.1.2-21: Distribuição da Valência Ecológica das espécies diagnosticadas nas áreas de influência 
do empreendimento para as duas campanhas. 

 

B.8. Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico, 

Ameaçadas de Extinção e Exóticas/Invasoras 

Considerando apenas os registros feitos para a área de influência da Unidade de Recuperação 

Energética (URE), não houveram espécies raras ou ameaçadas de extinção. Vale destacar, porém, 

que dentre as espécies silvestres listadas, o tapiti Sylvilagus brasiliensis encontra-se classificado como 

Deficiente em Dados na lista de espécies ameaçadas do Estado de São Paulo e o sagui-de-tufos-

pretos Callithrix penicillata é considerado uma espécie exótica na Mata Atlântica, e pode 

representar ameaça as espécies nativas, como segue mais detalhadamente abaixo. 

 Sylvilagus brasiliensis (tapiti) – Único lagomorfo nativo que ocorre no Brasil. De hábitos 

crepusculares e noturnos, os tapitis são geralmente solitários, sendo encontrados aos pares 

somente durante o estro. Estritamente herbívoro, ocorre em diversos ambientes, inclusive 

naqueles sob influência antrópica. As principais ameaças à espécie estão ligadas à perda de 

hábitat, atropelamentos e caça. Ainda, como um fator de ameaça à espécie, figura a lebre 

europeia, lagomorfo exótico e introduzido no Brasil, que se trata de um exímio 
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competidor de Sylvilagus brasiliensis. A espécie exótica é mais bem adaptada a áreas abertas, 

bem como apresenta maior área de vida que a espécie nativa, a qual é mais restrita a matas. 

Assim, com o desflorestamento e o aumento de áreas de culturas, a lebre europeia leva 

vantagens sobre o tapiti (REIS et al, 2011). 

 Callithrix penicillata (sagui-de-tufos-pretos) – Nativa do Cerrado, de hábito diurno, 

altamente generalista e competitiva em relação ao hábitat e recursos alimentares, foi 

introduzido há vários anos em regiões de Mata Atlântica, principalmente no Sudeste do 

Brasil. Nessa região se estabeleceu e ocupou a área de outras espécies nativas de 

calitriquídeos, como Leontopithecus rosalia (mico-leão-dourado) e Callithrix aurita (sagui-da-

serra-escuro), ambas ameaçadas de extinção. Essa associação tem potencial de ser 

prejudicial às espécies nativas, através da competição, causada pela sobreposição de nichos, 

entre as espécies nativas e a espécie exótica, e com o risco de troca de parasitas e 

hibridação, ameaçando a conservação das populações das espécies nativas e devendo ser 

alvo de manejo (PEREIRA, 2006).  

 

O registro de Callithrix penicillata é, portanto, um importante dado para o conhecimento da 

fauna local e das pressões sofridas pelas populações da mastofauna nativa nas áreas de influência 

do presente estudo. 

 

B.9. Espécies domésticas 

A ocorrência de cachorros e gatos domésticos na área de estudo representa um perigo 

ambiental, pois, quando entram indevidamente em áreas naturais esses se transformam em 

perigosos predadores da vida selvagem.  

 

9.2.2.1.3. Considerações Finais 

A maioria das espécies da mastofauna diagnosticada na área de estudo é encontrada em 

diversos ambientes e quanto à qualidade ambiental apresentam grande plasticidade em relação aos 

recursos ambientais disponíveis, ou seja, já estão adaptadas as mudanças de condições ambientais 

do local, com exceção do veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) diagnosticada na primeira 

campanha, que é uma espécie que não tolera a presença humana e possui pequena valência 

ecológica, não suportando grandes variações ecológicas e sendo restrita ao ambiente específico 

em que vive. 

Com relação às categorias de espécies ameaçadas presentes nas listas do estado de São Paulo 

(2018) e na do Ministério do Meio Ambiente (2014), não foram diagnosticadas espécies 

ameaçadas no presente estudo. 

Concluindo, as amostragens de campo realizadas abrangeram porções representativas das 

fisionomias presentes nas áreas de influência do empreendimento, desprendendo um esforço 
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amostral satisfatório para as épocas de estudo selecionadas, as quais diferem em diversidade, mas 

que representam bem a diversidade total da área. Assim sendo, foi apresentada nesse estudo uma 

lista satisfatória das espécies da fauna que ocorrem na área de influência afetada pelo 

empreendimento. 

9.2.2.2. Herpetofauna 

A Área de Influência Indireta – AII do empreendimento Unidade de Recuperação Energética 

(URE) compreende parte do conjunto nomeado de Serra de Paranapiacaba, composto por uma 

porção interiorizada da Serra do Mar, e parte do planalto a ela associado. Localizada na porção 

sul do estado de São Paulo, ao sul da Serra da Bocaina, essa serra abrange diversas Unidades de 

conservação, dentre elas o chamado continuum ecológico de Paranapiacaba, um corredor de Mata 

Atlântica com cerca de 140.000 hectares.  

Na AII, está inserida a porção definida como “Alto da Serra de Paranapiacaba”, também 

conhecido como “Alto da Serra de Cubatão”, onde se localizam a Reserva Biológica do Alto da 

Serra de Paranapiacaba (REBIO) e o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba 

(PNMNP) (TREVINE, 2011). Esta região apresenta uma das áreas mais intensamente 

amostradas para o estado de São Paulo (DIXO & VERDADE, 2006), com uma das maiores 

riquezas de anuros para o estado (VERDADE et al., 2009). Além da ocorrência de espécies 

consideradas raras ou de distribuição restrita ou pontual, bem como espécies localmente 

endêmicas e incluídas nas listas de espécies ameaçadas de extinção (TREVINE, 2011). Além 

disso, localizam-se também na AII parte do Parque Natural Municipal do Pedroso e Parque 

Natural Municipal de Riacho Grande.  

Na Área de Influência Direta – AID do presente empreendimento está inserido, a sudoeste da 

Área Diretamente Afetada - ADA, parte do Parque Natural Municipal do Pedroso - contínuo de 

Mata Atlântica com nascentes e cursos d’água que se estende até depois do limite do parque e 

circundam a área da propriedade a noroeste. Nesse sentido, as características do entorno da 

propriedade, com maciços florestais, bem como, áreas protegidas, contribuem para áreas 

favoráveis para a diversidade de répteis e anfíbios, propiciando a dispersão das espécies e o fluxo 

gênico. 

Os anfíbios, com a maior diversidade de modos reprodutivos de qualquer outro vertebrado 

terrestre, (DUELLMAN, 1994; ROSSA-FERES, et al. 2008), além de alta especificidade de 

hábitat, baixa capacidade de deslocamento e dependência de água ou de micro hábitats úmidos 

para reprodução, entre outros fatores, são extremamente vulneráveis a mudanças ambientais e 

portanto, considerados bioindicadores ecológicos de qualidade do ambiente (ROSSA-FERES, et 

al. 2008). 

Os répteis são também especialmente sensíveis a mudanças ambientais causadas pelo homem 

(ROSSA-FERES, et al. 2008). Assim como os anfíbios, os répteis também podem ser bons 

indicadores de qualidade ambiental (FARIA et al., 2007). 
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Nesse sentido, nas campanhas do levantamento de fauna do presente trabalho buscou-se o 

conhecimento da estrutura e composição da comunidade, bem como a distribuição espacial da 

herpetofauna da área de estudo, para que medidas mitigadoras dos impactos do empreendimento 

a esse grupo da fauna terrestre possam ser tomadas. 

9.2.2.2.1. Métodos 

O levantamento da Herpetofauna na área da Lara Central de Tratamentos de Resíduos Ltda. e 

entorno foi realizada a partir de dados secundários da AII e AID e dados primários, obtidos a 

partir de duas campanhas, a primeira contemplando o período quente e chuvoso (03/2016) e a 

segunda a fim de contemplar período frio e seco (outubro/2017).   

A. Dados secundários 

Os dados secundários da herpetofauna foram obtidos a partir de referências bibliográficas de 

estudos realizados na Área de Influência Indireta – AII e Área de Influência Indireta – AID. 

A seguir, seguem as bibliografias utilizadas, identificadas por números correspondentes à 

localização das áreas de estudo dos respectivos trabalhos, as quais constam no mapa do 

Anexo 9.2.2.2.1-1.  

 Três estudos realizados na AII do empreendimento foram utilizados, com espécies de 

provável ocorrência para a área de estudo - (2) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Rodoanel 

Mário Covas - Trecho Leste (JGP & PRIME, 2009); (6) A fauna de répteis na região de 

Paranapiacaba (MARQUES, 2009), realizada com dados da Reserva Biológica de Paranapiacaba; 

(5) Levantamento da herpetofauna do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, 

Santo André (TREVINE, 2011); e dois estudos cujos dados foram obtidos na Área de Influência 

Direta – AID do empreendimento, com espécies de ocorrência constatada para a área - (3) 

Subprograma de monitoramento de fauna do Rodoanel Mário Covas, Trecho Leste, realizado em 

Ribeirão Pires, SP (CPEA, 2014) e, realizado na área objeto do presente estudo -  (1) Relatório 

Ambiental Preliminar (RAP) do aterro sanitário Lara (GEOTECH, 2013).  

 

B. Dados primários 

As atividades de campo para o levantamento da herpetofauna realizadas dentro dos limites da 

área de influência do empreendimento (Figura 9.2.2.2.1-1), foram realizadas, na primeira 

campanha, nos dias 17, 18, 21, 22 e 23 de março de 2016, e na segunda campanha, entre os dias 

10 a 14 de outubro de 2017.  Ambas as campanhas compreenderam cinco dias de amostragem 

cada, sendo realizadas no período diurno, entre as 10h às 14h, e no período vespertino/noturno, 

entre as 17h às 21h. 

As áreas amostrais foram previamente selecionadas, de forma a abranger e contemplar a 

diversidade de fitofisionomias encontradas nas áreas de influência do empreendimento. 

Os dados foram obtidos através de dois métodos: percursos em Transectos não 

sistematizados de Busca Ativa e Pontos de Procura Visual e Auditiva - PPVA, destes últimos, 
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quatro pontos (PPVA01 ao PPVA04) já fazem parte da malha amostral do Programa de 

Monitoramento e Minimização de Incômodos à Fauna e dois (PPVA05 e PPVA06) foram 

adicionados para compor o diagnóstico.  

A nomenclatura correspondente aos Pontos de Procura Visual e Auditiva, a descrição das 

áreas, bem como as coordenadas de referência de cada um, encontram-se listados na 

Tabela 9.2.2.2.1-1 e as áreas representadas na Figura 9.2.2.2.1-1.  

 

Tabela 9.2.2.2.1-1: Nomenclatura, descrição dos Pontos de Procura Visual e Auditiva - PPVA e coordenadas 
de referência para as duas campanhas de amostragem realizadas, como parte integrante do Estudo de 
Impacto Ambiental da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos com Recuperação de Energia 
(URE) - Mauá/SP. 

PPVA Descrição - Fitofisionomias  
Coordenadas (SIRGAS 2000) 

Zona Eastings Northings 

01 Lago em floresta ombrófila densa em estágio médio 23K 350356 
 

7377514 
 02 Brejo em campo antrópico com árvores isoladas 23K 350278 

 
7377262 

 03 Brejo em campo antrópico com árvores isoladas 23K 350419 
 

7377159 
 04 Lago em floresta ombrófila densa em estágio médio 23K 349175 

 
7376641 

 05 Brejo em campo antrópico com árvores isoladas 23K 350304 
 

7376876 
 06 Área alagada em floresta ombrófila densa em estágio médio 23K 349401 7376248 
  

Na Figura 9.2.2.2.1-1, a seguir, é apresentado o mapa com as áreas amostrais da Herpetofauna 

para as duas campanhas de campo, referente ao período chuvoso (março de 2016) e ao período 

seco (outubro de 2017). Da Figura 9.2.2.2.1-2 até Figura 9.2.2.2.1-15 são apresentadas algumas 

imagens dos pontos de amostragem. 
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Figura 9.2.2.2.1–1: Áreas amostrais do Levantamento da Herpetofauna nas duas campanhas de campo, 
realizadas na área da Lara Central de Tratamentos de Resíduos Ltda. 
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Figura 9.2.2.2.1–2: Percurso de Busca ativa. 
10/10/2017. Coord. 350205 E / 7377448 N 

Figura 9.2.2.2.1–3: Ponto de Procura Visual e Auditiva 
01. 10/10/2017. Coord. 350356 E / 7377514 N 

  

Figura 9.2.2.2.1–4: Percurso de Busca ativa. 
10/10/2017. Coord. 350392 E / 7377416 N 

Figura 9.2.2.2.1–5: Ponto de Procura Visual e Auditiva 
02. 10/10/2017. Coord. 350278 E / 7377262 N 

  

Figura 9.2.2.2.1–6: Percurso de Busca ativa. 
10/10/2017. Coord. 350411 E / 7377310 N 

Figura 9.2.2.2.1–7: Ponto de Procura Visual e Auditiva 
03. 11/10/2017. Coord. 350419 E / 7377159 N 
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Figura 9.2.2.2.1–8: Percurso de Busca ativa. 
11/10/2017. Coord. 350448 E / 7377054 N 

Figura 9.2.2.2.1–9: Ponto de Procura Visual e Auditiva 
05. 11/10/2017. Coord. 350304 E / 7376876 N 

  

Figura 9.2.2.2.1–10: Percurso de Busca ativa. 
12/10/2017. Coord. 350822 E / 7376975 N 

Figura 9.2.2.2.1–11: Ponto de Procura Visual e 
Auditiva 04. 12/10/2017. Coord. 349175 E / 7376641 
N 

  

Figura 9.2.2.2.1–12: Percurso de Busca ativa. 
12/10/2017. Coord. 349277 E / 7376507 N 

Figura 9.2.2.2.1–13: Ponto de Procura Visual e 
Auditiva 06. 13/10/2017. Coord. 349401 E / 7376248 
N 

Página: 465



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

426 
 

  

Figura 9.2.2.2.1–14: Percurso de Busca ativa. 
13/10/2017. Coord. 349430 E / 7376351 N 

Figura 9.2.2.2.1–15: Percurso de Busca ativa. 
14/10/2017. Coord. 349157 E / 7376582 N 

 

B.1. Busca Ativa e Pontos de Procura Visual e Auditiva 

Para o levantamento das espécies de répteis e anfíbios foi utilizado o método de busca ativa 

(CRUMP & SCOTT, 1994), realizado ao longo de transecções, com foco em microambientes que 

comumente são utilizados por anfíbios e répteis (Figura 9.2.2.2.1-16). O método consiste em 

vasculhar com gancho herpetológico os hábitats utilizados por diferentes espécies, como folhiço, 

bromélias e troncos caídos. Além disso, também foi utilizada a procura de anfíbios em sítios de 

reprodução – corpos d’água, poças, áreas úmidas e alagadas (SCOTT & WOODWARD, 1994), 

associada aos transectos auditivos (ZIMMERMAN, 1994).  

 

 
Figura 9.2.2.2.1–16: Método de Busca ativa. 

 

Os percursos de busca ativa foram realizados em transectos não sistematizados, cujos quais 

foram limitados por tempo, com a duração de 4 horas em período diurno, contemplando o 

período mais quente do dia - entre 10h e 14h. As amostragens nos Pontos de Procura Visual e 

Auditiva (PPVA01 a PPVA06), prováveis sítios de reprodução de anfíbios, foram realizadas no 
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período crepuscular noturno, entre 17h e 21h. Foram realizadas três horas de amostragem por 

noite, em cada um dos pontos foi realizada amostragem durante uma hora, sendo, no restante do 

tempo realizada busca ativa em transectos não sistematizados no entorno do ponto. Sendo assim, 

por dia, foi desprendido um esforço amostral de 7 horas de busca ativa, totalizando 35 horas de 

esforço amostral na área de estudo para cada campanha. 

Os animais visualizados foram identificados e, quando possível, fotografados. As vocalizações 

das espécies de anfíbios foram registradas, quando necessário, em gravador digital portátil. Tais 

registros sonoros auxiliam na identificação das espécies, sendo que, quando os indivíduos não são 

visualizados essa é a única fonte para identificação. Todos os registros foram datados e 

georreferenciados. 

 

B.2. Análises dos dados 

As espécies de anfíbios foram classificadas conforme a nomenclatura da Lista de Espécies dos 

Anfíbios Brasileiros (SBHa, 2014) e Amphibian Species of the World (FROST, 2015), e as espécies de 

répteis de acordo com a Lista de Espécies de Répteis Brasileiros (SBHb, 2014). 

Para as categorias de ameaça de extinção de cada espécie, utilizou-se: para âmbito nacional, a 

Portaria nº 444 de 17 de dezembro de 2014, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçadas de Extinção" (BRASIL, 2014); para âmbito estadual, o Decreto n° 63.853, de 27 de 

novembro de 2018, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase 

ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2018).  

A determinação da constância de cada espécie da herpetofauna da comunidade foi feita pela 

aplicação do índice de Constância de Ocorrência (DAJOZ, 1973), C = pi x 100/P, onde C = 

valor de constância da espécie, pi = número de coletas contendo a espécie estudada e P = 

número total de coletas efetuadas. A espécie é considerada constante quando apresenta C > 50%, 

acessória, quando 25% < C < 50% e acidental, quando C < 25%.  

Para avaliar e comparar a composição de espécies entre as unidades amostrais foi conduzida 

uma análise de agrupamento hierárquico (UPGMA), utilizando Índice de Jaccard. O Índice de 

Jaccard é um índice de similaridade e foi utilizado para agrupar as áreas de acordo com a 

composição de espécies, considerando presença ou ausência nas áreas amostradas. Esta análise foi 

conduzida no programa PAST versão 1.17 (HAMMER & HARPER, 2003).  

Para verificação de suficiência amostral da área de estudo, foi calculada a estimativa da riqueza 

de espécies e a respectiva curva de acumulação, considerando os dados da primeira e segunda 

campanhas, construída utilizando-se o estimador Mao Tau (COLWELL et al., 2004) e intervalos 

de confiança de 95%, obtidos no Software EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013), utilizando-se o 

estimador Jackknife l (SMITH & BELLE 1984, KREBS 1999) com o Programa EstimateS 9.1.0 

(COLWELL, 1997).  
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9.2.2.2.2. Resultados e Discussão 

A. Dados secundários  

Os dados secundários, com espécies de provável e constatada ocorrência para a área de estudo, 

foram obtidos a partir de cinco referências bibliográficas de Levantamentos da herpetofauna 

realizados na AII e na AID do empreendimento.  

Conforme a Tabela 9.2.2.2.2-1, e com base nas referências supracitadas, foram registradas na 

AII e AID do empreendimento 82 espécies de anfíbios anuros, pertencentes a 12 famílias: 

Brachycephalidae (n=10), Bufonidae (n=05), Centrolenidae (n=01), Craugastoridae (n=01), 

Cycloramphidae (n=03), Hemiphractidae (n=03), Hylidae (n=36), Hylodidae (n=04), 

Leptodactylidae (n=15), Microhylidae (n=03) e Ranidae (n=01).  

Da listagem de répteis constam 45 espécies, pertencentes a duas ordens – Squamata e 

Testudines. Os Squamata são pertencentes a 10 famílias, divididas em Lagartos – Amphisbenidae 

(n=01), Anguidae (n=02), Gekkonidae (n=01), Gymnophthalmidae (n=06), Leiosauridae (n=04), 

Teiidae (n=02), e Serpentes – Colubridae (n=22), Dipsadidae (n=02), Elapidae (n=01) e 

Viperidae (n=02). Os Testudines são da família Chelidae (n=02). 

 

Tabela 9.2.2.2.2-1: Composição taxonômica da herpetofauna da AID (Referência 1) e AII do 
empreendimento e entorno (Ref. 2,3,5 e 6), obtida a partir de dados secundários. As referências 
bibliográficas utilizadas constam na legenda da tabela. 

Táxon Nome Popular 

Referências 
Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 5 6 
SMA MMA 

AMPHIBIA                 
Brachycephalidae                 
Brachycephalus sp rãzinha       ✓   - - 
Ischnocnema guentheri rãzinha-de-folhiço   ✓ ✓ ✓   - - 
Ischnocnema sp (aff. guentheri) rãzinha       ✓   - - 
Ischnocnema hoehnei rãzinha-de-folhiço       ✓   - - 
Ischnocnema juipoca rãzinha-de-folhiço     ✓ ✓   - - 
Ischnocnema nigriventris rãzinha-de-folhiço       ✓   - - 
Ischnocnema sp (gr. lactea) rãzinha       ✓   DD - 
Ischnocnema parva rãzinha-de-folhiço   ✓ ✓ ✓   - - 
Ischnocnema randorum rãzinha-de-folhiço     ✓     - - 
Ischnocnema sp (cf. spanios) rãzinha-de-folhiço       ✓   - - 
Bufonidae                 
Dendrophryniscus brevipollicatus sapinho-da-bromélia       ✓   - - 
Dendrophryniscus sp (aff. brevipollicatus) sapinho       ✓   - - 
Rhinella icterica sapo-cururu   ✓ ✓ ✓   - - 
Rhinella ornata cururuzinho   ✓ ✓ ✓   - - 
Rhinella schneideri sapo-cururu ✓         - - 
Centrolenidae                 
Vitreorana uranoscopa rã-de-vidro       ✓   - - 
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Táxon Nome Popular 

Referências 
Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 5 6 
SMA MMA 

Craugastoridae                 
Haddadus binotatus rã-do-folhiço   ✓ ✓ ✓   - - 
Cycloramphidae                 
Cycloramphus eleutherodactylus rãzinha-de-corredeira       ✓   - - 
Proceratophrys melanopogon sapo-de-chifres       ✓   - - 
Thoropa taophora rã-do-costão       ✓   - - 
Hemiphractidae                 
Flectonotus fissilis perereca-marsupial       ✓   - - 
Flectonotus ohausi perereca-marsupial       ✓   - - 
Gastrotheca fulvorufa perereca-marsupial       ✓   - - 
Hylidae                 
Aplastodiscus albosignatus perereca       ✓   - - 
Aplastodiscus arildae perereca-verde     ✓ ✓   - - 
Aplastodiscus leucopygius perereca-verde   ✓ ✓ ✓   - - 
Bokermannohyla circumdata perereca     ✓ ✓   - - 
Bokermannohyla hylax perereca     ✓ ✓   - - 
Dendropsophus berthalutzae pererequinha     ✓ ✓   - - 
Dendropsophus elegans perereca-de-pijama   ✓ ✓ ✓   - - 
Dendropsophus microps pererequinha-do-brejo       ✓   - - 
Dendropsophus minutus pererequinha ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo  ✓ ✓       - - 
Dendropsophus sanborni pererequinha     ✓     - - 
Dendropsophus werneri pererequinha     ✓     - - 
Hypsiboas albomarginatus perereca-araponga     ✓ ✓   - - 
Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha   ✓ ✓     - - 
Hypsiboas bischoffi perereca   ✓ ✓ ✓   - - 
Hypsiboas faber perereca-ferreiro ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Hypsiboas pardalis perereca-porco       ✓   - - 
Hypsiboas polytaenius perereca-de-pijamas       ✓   - - 
Hypsiboas prasinus perereca ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Hypsiboas semilineatus perereca     ✓     - - 
Phyllomedusa burmeisteri perereca-das-folhagens   ✓       - - 
Scinax alter perereca ✓   ✓     - - 
Scinax cf. alter perereca     ✓     - - 
Scinax brieni perereca       ✓   - - 
Scinax crospedospilus perereca   ✓ ✓ ✓   - - 
Scinax fuscomarginatus perereca-bixiguinha   ✓ ✓     - - 
Scinax fuscovarius perereca-do-banheiro ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Scinax gr. catharine perereca     ✓     - - 
Scinax hayii perereca-do-banheiro   ✓ ✓ ✓   - - 
Scinax hiemalis perereca       ✓   - - 
Scinax perereca perereca-do-banheiro     ✓     - - 
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Táxon Nome Popular 

Referências 
Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 5 6 
SMA MMA 

Scinax perpusillus perereca     ✓    - - 
Scinax cf. perpusillus perereca       ✓   - - 
Scinax rizibilis perereca-rizadinha     ✓ ✓   - - 
Scinax similis raspa-cuia, perereca de banheiro   ✓       - - 
Scinax sp. perereca     ✓     - - 
Hylodidae                 
Crossodactylus cf. gaudichaudii rãzinha-de-riacho       ✓   - - 
Hylodes asper rã-de-corredeira       ✓   - - 
Hylodes sp (aff. phyllodes) rã-de-corredeira        ✓   - - 
Megaelosia massarti rãzona-de-corredeira        ✓   - - 
Leptodactylidae                 
Physalaemus bokermanni rãzinha-de-folhiço-de-barriga-pintada     ✓ ✓   - - 
Physalaemus cuvieri rã-cachorro ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Physalaemus moreirae rãzinha-de-folhiço       ✓   - - 
Physalaemus olfersii rãzinha-rangedora   ✓ ✓     - - 
Adenomera marmorata rã-marmoreada   ✓ ✓  ✓   - - 
Leptodactylus ajurauna rã       ✓   - - 
Leptodactylus fuscus rãzinha-assobiadora     ✓     - - 
Leptodactylus jolyi rãzinha-assobiadora       ✓   - - 
Leptodactylus latrans rã-manteiga ✓ ✓ ✓ ✓   - - 
Leptodactylus cf. latrans rã-manteiga     ✓     - - 
Leptodactylus mystacinus rã     ✓     - - 
Leptodactylus notoaktites rã-gota     ✓     - - 
Paratelmatobius cardosoi rãzinha-de-barriga-colorida       ✓   - - 
Paratelmatobius poecilogaster rãzinha-de-barriga-colorida       ✓   - - 
Microhylidae                 
Chiasmocleis leucosticta rãzinha-da-mata   ✓       - - 
Elachistocleis cesarii sapo-guarda-de-barriga-cinza ✓         - - 
Elachistocleis sp. apito-do-campo     ✓     - - 
Ranidae                 
Lithobates catesbeianus rã-touro-gigante   ✓ ✓     - - 
TESTUDINES                 
Chelidae                 
Hydromedusa maximilliani tartaruga-pescoço-de-cobra       ✓   - - 
Hydromedusa tectifera tartaruga-pescoço-de-cobra       ✓   - - 
SQUAMATA                 
Anguidae                 
Ophiodes cf. fragilis cobra-de-vidro       ✓   - - 
Diploglossus fasciatus lagarto-coral         ✓ - - 
Gekkonidae                 
Hemidactylus mabouia lagartixa-de-parede     ✓ ✓   - - 
Gymnophthalmidae                 
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Táxon Nome Popular 

Referências 
Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 5 6 
SMA MMA 

Colobodactylus taunayi lagarto   ✓   ✓   - - 
Heterodactylus imbricatus lagarto       ✓   - - 
Cercosaura sp. lagarto     ✓     - - 
Ecpleopus gaudichaudii* lagarto   ✓   ✓   - - 
Placosoma cordylinum champsonotus lagarto       ✓   - - 
Placosoma glabellum lagarto     ✓ ✓   - - 
Leiosauridae                 
Anisolepis grilli lagarto         ✓ - - 
Enyalius iheringii calango, lagarto-verde   ✓   ✓ ✓ - - 
Enyalius perditus calango, lagarto-verde     ✓ ✓ ✓ - - 
Urostrophus vautieri lagarto-da-pedra   ✓     ✓ - - 
Teiidae                 
Kentropyx paulensis lagarto         ✓ EN - 
Salvator Merianae teiú     ✓ ✓   - - 
Amphisbaenidae                 
Amphisbaena dubia cobra-de-duas-cabeças   ✓       - - 
SERPENTES                 
Colubridae                 
Chironius bicarinatus cobra-cipó ✓   ✓ ✓   - - 
Spilotes pullatus caninana         ✓ - - 
Dipsadidae                 
Atractus serranus fura-terra       ✓   - VU 
Atractus trihedrurus coral         ✓ - - 
Atractus zebrinus cobra-coral, fura-terra       ✓   - - 
Sibynomorphus neuwiedi dormideira   ✓ ✓ ✓   - - 
Imantodes cenchoa dormideira         ✓ - - 
Echinanthera cephalostriata papa-rã       ✓   - - 
Echinanthera undulata papa-rã   ✓ ✓ ✓   - - 
Taeniophallus affinis  cobra-cabeça-preta   ✓   ✓   - - 
Taeniophallus bilineatus cobrinha-do-mato       ✓   - - 
Elapomorphus quinquelineatus cobra       ✓ ✓ - - 
Helicops modestus cobra d’água ✓     ✓   - - 
Philodryas patagoniensis parelheira       ✓   - - 
Oxyrhopus clathratus cobra-coral-falsa       ✓ ✓ - - 
Pseudoboa serrana muçurana         ✓ - - 
Siphlophis longicaudatus cobra-dipó, dormideira         ✓ - - 
Siphlophis pulcher coral-falsa         ✓ - - 
Tomodon dorsatus cobra-espada, corre-campo    ✓   ✓ ✓ - - 
Tropidodryas striaticeps cobra-cipó       ✓ ✓ - - 
Erythrolamprus aesculapii coral-falsa       ✓   - - 
Erythrolamprus miliaris cobra-d'água     ✓ ✓   - - 
Xenodon merremii boipeva     ✓     - - 
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Táxon Nome Popular 

Referências 
Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 5 6 
SMA MMA 

Xenodon neuwiedii jararaquinha, falsa-jararaca       ✓ ✓ - - 
Elapidae                 
Micrurus corallinus cobra-coral, coral         ✓ - - 
Viperidae                 
Bothrops jararaca  jararaca     ✓ ✓ ✓ - - 
Bothrops jararacussu  jararacussu         ✓ - - 

Legenda: 1 = GEOTECH (2013) - Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do aterro sanitário Lara – Sertãozinho; 2 = JGP & 
PRIME (2009) - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Rodoanel Mário Covas – Trecho Leste; 3 = CPEA (2014) – 
Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (EIA) do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul; 5 = TREVINE (2011) 
Levantamento da herpetofauna do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, Santo André, SP e 6 = 
MARQUES (2009) – a Fauna de répteis na região de Paranapiacaba. SMA (SÃO PAULO, 2018) – Decreto estadual nº 
63.853/2018 da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo; MMA (BRASIL, 2014) – Portaria Nº 444/2014, do Ministério do 
Meio Ambiente do Brasil. DD – Dados Deficientes; AE – Ameaçada de Extinção; VU – Vulnerável.  

 

A composição taxonômica de possível ocorrência para a área de estudo compreende espécies, 

no geral, de comum ocorrência para a região e para o domínio de Mata Atlântica, apresentando 

uma alta diversidade de espécies para anfíbios e répteis. Para os anfíbios, destaca-se a presença de 

diversas espécies de anuros endêmicos, alguns para a localidade, além de espécies de anfíbios 

anuros com requerimentos ambientais especializados, por ocorrerem estritamente em 

determinado hábitat (e.g. Cycloramphus eleutherodactylus e Hylodes asper) e/ou com modos 

reprodutivos especializados (e.g. Haddadus binotatus, Flectonotus fissilis, F. ohausi, Bokermanohyla 

circumdata e B. hylax).  

Para os répteis, a composição taxonômica obtida das referências supracitadas representa alta 

diversidade, tanto para lagartos quanto para serpentes, muitas as quais ocorrem preferencialmente 

em áreas de altitudes mais elevadas. Destacam-se algumas espécies arborícolas, que dependem 

essencialmente de ambientes florestais (e.g. a serpente Chironius bicarinatus; os lagartos Enyalius 

iheringii, E. perditus e Urostrophus vautieri), além de espécies arborícolas e terrestres (e.g. Phylodrias 

patagonensis, Sybnomorphus neuwiedii e Spilotes pullatus). Répteis arborícolas são sensíveis à perturbação 

de seu hábitat (LILLYWHITE & HENDERSON, 1993), porém espécies que usam outros 

substratos também são suscetíveis a alterações do ambiente. Algumas espécies terrestres ou 

subterrâneas, como Atractus trihedrurus, Diploglossus fasciatus, Elapomorphus quinquelineatus, Micrurus 

corallinus e Pseudoboa serrana, parecem depender muito de ambientes úmidos e sombreados e 

também são prejudicadas pela ausência da cobertura vegetal nativa (MARQUES 1998; 

MARQUES & SAZIMA, 2004). Outras espécies de serpentes – do gênero Echinanthera (e 

alguns lagartos gimnofltalmídeos que podem ocorrer em Paranapiacaba) – vivem sob a 

serapilheira e podem ser afetadas pela diminuição desse tipo de microhábitat, que existe devido à 

presença da mata.  
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Além de espécies de répteis endêmicas de Mata Atlântica, consta também na lista espécies 

raras e ameaçadas a nível estadual – o lagarto Kentropyx paulensis (Em Perigo; SMA, 2018) e a nível 

nacional – a serpente Atractus trihedrurus (Vulnerável;  MMA, 2014). 

Vale lembrar que dois dos trabalhos citados foram realizados em Unidades de Conservação, 

Marques (2009) na Reserva Biológica do Alto de Paranapiacaba e Trevine (2011) no Parque 

Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, ambientes que diferem em muito, tanto no 

tamanho da área quanto no estado de conservação da propriedade objeto deste estudo, área 

fragmentada e com alta interferência antrópica. Além disso, comparações entre composições de 

espécies de diferentes localidades podem ser deturpadas em decorrência de inventários com 

diferentes esforços amostrais, diferenças no tamanho e característica das áreas amostradas, entre 

outros fatores (BASTOS et al.; MELO et al.; 2003).  

No entanto, o resultado obtido da compilação das referências bibliográficas valida que o 

entorno da área do empreendimento caracteriza-se como áreas com alta diversidade e importante 

abrigo para espécies de répteis e anfíbios. 

Importante destacar que a espécie Ischnocnema guentheri, das referências dos dados secundários, 

haja vista estudo da revisão desta espécie a partir de análises moleculares e acústicas, foi 

considerada uma espécie microendêmica da Floresta da Tijuca (RJ), sendo, portanto, que as 

espécies anteriormente identificadas como I. guentheri, são a espécie I. henselii (GEHARA et al, 

2013), já assim chamadas nos dados primários, a seguir.  

 

B. Dados Primários  

B.1. Composição e Estruturação da Comunidade 

A composição taxonômica da herpetofauna, obtida nas duas campanhas de levantamento da 

herpetofauna (período chuvoso – 03/2016 e seco – 10/2017) resultou em 15 espécies de anfíbios, 

todos da ordem Anura, pertencentes a três famílias (Bufonidae, Hylidae e Leptodactylidae), e 02 

espécies de répteis, ambas da ordem Squamata, pertencentes a duas famílias (Tropiduridae e 

Teiidae), conforme Tabela 9.2.2.2.2-2.  

 

Tabela 9.2.2.2.2-2: Composição taxonômica de anfíbios e répteis registrados em campo nas duas 
campanhas de amostragem realizada na área de influência do empreendimento Unidade de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos com Recuperação de Energia (URE) - Mauá/SP. 

Táxon Nome Popular 

1° Campanha 2° Campanha Status de ameçada 

PPVA / 
BA 

Amb. 
Tipo de 
Registro 

PPVA / BA Amb. 
Tipo de 
Registro 

MMA SMA 

AMPHIBIA                   

Anura                   

Bufonidae                   

Rhinella icterica sapo cururu 4, 5 AA V 1, 2, 4 AA, 
AF 

V, A NA NA 

Rhinella ornata sapo cururuzinho - - - 1, 2 AA, 
AF 

V NA NA 

Hylidae                   
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Táxon Nome Popular 

1° Campanha 2° Campanha Status de ameçada 

PPVA / 
BA 

Amb. 
Tipo de 
Registro 

PPVA / BA Amb. 
Tipo de 
Registro 

MMA SMA 

Dendropsophus 
minutus 

pererequinha do 
brejo 

1, 2, 3, 5 AQ V, A 1, 2, 4, 6 AA V, A NA NA 

Dendropsophus 
sanborni 

pererequinha do 
brejo 

1 AQ A 4, 5, 6 AQ A NA NA 

Hypsiboas 
albomarginatusEND 

perereca 2, 3 BM A - - - NA NA 

Hypsiboas 
albopunctatus 

perereca-cabrinha 1, 2, 3, 4 
AQ, 
BM 

A, V 
1, 2, 3, 4, 5, 

6 
AQ, 
BM 

A, V NA NA 

Hypsiboas bischoffi perereca 1, 4 AQ A, V - - - - - 

Hypsiboas faberEND perereca 1 AQ A 4, 5, 6 AQ A NA NA 

Scinax fuscovarius raspa-cuia 5 AQ A - - - NA NA 

Scinas hiemalisEND perereca-do-litoral 1, 4, 6 
AQ, 
AF 

A - - - NA NA 

Scynax 
tymbamirimEND 

perereca 4 
AQ, 
AF 

A, V 4, 6 
AQ, 
AF 

A NA NA 

Leptodactylidae                   

Adenomera 
marmorataEND 

rãzinha-
marmoreada 

1, 3, 4, 5, 
6 

BM, 
AF 

A, V 6 
BM, 
AF 

A NA NA 

Leptodactylus latrans rã-manteiga 5 AQ V 2 AQ A NA NA 

Leptodactylus cf. 
podicipinus 

razinha-pingo-de-
chuva 

- - - 2 AQ A NA NA 

Physalaemus cuvieri  rã-cachorro 4, 5 AA V 2, 3, 6 AA V, A NA NA 

REPTILIA                   

Squamata                   

Tropiduridae                   

Tropidurus torquatus calango 3 AA V 1 AA V NA NA 

Teiidae                   

Salvator merianae teiu - - - 1 
AF, 
BM 

V NA NA 

Legendas: END: Espécie endêmica do bioma Mata Atlântica. Amb. – Ambiente.  AF = ambiente florestal; BM = borda de 
mata; AA = áreas abertas; AQ = áreas brejosas e alagadas. PPVA – Ponto de Procura Visual e Auditivo. BA – Busca Ativa. 
SMA (SÃO PAULO, 2018) – Decreto estadual nº 63.853/2018 da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo; MMA (BRASIL, 
2014) – Portaria Nº 444/2014, do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. NA – Espécie não ameaçada.  

Abaixo segue o Registro Fotográfico de algumas espécies diagnosticadas nas áreas de estudo 

(Figuras 9.2.2.2.2-1 a 9.2.2.2.2-10). 

 
 

Figura 9.2.2.2.2-1: Dendropsophus sanborni – 
pererequinha do brejo. 1° campanha  

Figura 9.2.2.2.2-2: Hypsiboas boschoffi – perereca. 
1° campanha 
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Figura 9.2.2.2.2-3: Scinax tymbamirim – perereca. 
1° campanha 

Figura 9.2.2.2.2-4: Leptodactylus latrans – rã-
manteiga. 1° campanha 

 
 

Figura 9.2.2.2.2-5: Tropidurus torquatus. – 
calango. 1° campanha 

Figura 9.2.2.2.2-6: Rhinella icterica – sapo-cururu.  
2° campanha 

 
 

Figura 9.2.2.2.2-7: Dendropsophus minutus – 
perereca-do-brejo. 2° campanha 

Figura 9.2.2.2.2-8: Rhinella ornata – sapo-
cururuzinho. 2° campanha 
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Figura 9.2.2.2.2-9: Hypsiboas albopunctatus – 
perereca-cabrinha. 2° campanha 

Figura 9.2.2.2.2-10: Physalaemus cuvieri – rã-
cachorro. 2° campanha 

 

B.2. Hábitat preferencial 

A Tabela 9.2.2.2.2-3, apresenta a classificação das espécies da herpetofauna registradas no 

presente estudo quanto aos hábitats preferenciais e hábitos, para anfíbios, de acordo com Haddad 

et al. (2013) e para répteis de acordo com Marques et al. (2009) e Bernarde (2012). Conforme a 

Figura 9.2.2.2.2-11, a maioria das espécies (59%) corresponde a táxons cujo hábitat preferencial é 

áreas abertas (e.g. Hypsiboas albopunctatus, Scinax tymbamirim, Physalaemus cuvieri, Tropidurus torquatus), 

em seguida, 35% das espécies ocorrem tanto em áreas abertas quanto áreas florestadas (e.g. 

Rhinella spp., Hypsiboas faber, Adenomera marmorata, Salvator merianae), e, 6% corresponde à um 

táxon que habita áreas florestadas (Scinax hiemalis).  
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Tabela 9.2.2.2.2-3: Hábitat preferencial e tipo de hábito das espécies da herpetofauna registrada durante 
as duas campanhas amostrais realizadas (mar/2016 e out/2017). 

Espécie Hábitat Preferencial1 Hábito1 

Rhinella icterica Áreas abertas ou florestadas Terrícola 

Rhinella ornata Áreas abertas ou florestadas Terrícola 

Dendropsophus minutus Áreas abertas Arborícola 

Dendropsophus sanborni Áreas abertas Arborícola 

Hypsiboas albomarginatus Áreas abertas Arborícola 

Hypsiboas albopunctatus Áreas abertas Arborícola 

Hypsiboas bischoffi Áreas abertas Arborícola 

Hypsiboas faber Áreas abertas ou florestadas Arborícola 

Scinax fuscovarius Áreas abertas Arborícola 

Scinas hiemalis Áreas florestadas Arborícola 

Scinax tymbamirim Áreas abertas Arborícola 

Adenomera marmorata Áreas abertas ou florestadas Criptozóico 

Leptodactylus latrans Áreas abertas ou florestadas Terrícola 

Leptodactylus cf. podicipinus Áreas abertas Criptozóico 

Physalaemus cuvieri Áreas abertas Terrícola 

Tropidurus torquatus Áreas abertas Terrícola 

Salvator merianae Áreas abertas ou florestadas* Terrícola 

Legenda: (1) Hábitat preferencial e Hábito consultados, para anfíbios em Haddad et al. (2013) e, para répteis em 
Marques et al. (2009). (*) Para o lagarto Salvator merianae foi considerado o hábito preferencial conforme descrito em 
Bernarde (2012).  

 

Outro aspecto de importância ecológica é o substrato onde as espécies costumam realizar suas 

atividades, tais como alimentação, forrageio, reprodução (Hábito – Tabela 9.2.2.2.2-3). Conforme 

apresentado na Figura 9.2.2.2.2-12, a maioria das espécies da herpetofauna (53%) é representada 

por espécies arborícolas (todas as espécies da família hylidae), em seguida, 35% das espécies são 

terrícolas (Leptodactylus latrans, Physalaemus cuvieri, Tropidurus torquatus e Salvator merianae) e 12% das 

espécies são terrícolas (Adenomera marmorata e Leptodactylus cf. podicipinus).  

 
 

Figura 9.2.2.2.2-11: Hábitat preferencial dos anfíbios 
e répteis. 

Figura 9.2.2.2.2-12: Hábito (uso do substrato) 
preferencial das espécies de anfíbios e répteis. 

 

A representatividade das famílias de anfíbios nas duas campanhas demonstra o predomínio da 

família Hylidae, com nove representantes no total, sendo os nove registrados na primeira 

59%

6%

35%

Áreas abertas Áreas florestadas Áreas abertas e florestadas

53%

35%

12%

Arborícolas Terrícolas Criptozóicos
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campanha e cinco na segunda campanha, o que justifica a maioria dos anfíbios registrados serem 

de hábitos arborícolas (Figura 9.2.2.2.2-12). Dada a grande diversidade de espécies encontradas 

nessa família de anuros, além da diversidade de modos de reprodução, comportamento e nas 

interações com o meio em que se inserem que é principalmente florestal, é comum que 

predominem nas áreas de estudo, assim como em outras regiões do domínio da Mata Atlântica e 

em florestas tropicais, de modo geral (HEYER et al. 1990, NARVAES et al. 2009). Todavia, vale 

apontar para o fato de que as espécies terrícolas compõem também grande parte da herpetofauna 

registrada. 

Foi possível observar para as duas campanhas o predomínio de espécies generalistas e comuns 

a várias regiões da Mata Atlântica. Estas, são tipicamente encontradas em áreas abertas ou bordas 

de matas, como é o caso das espécies registradas do gênero Rhinella e Dendropsophus. No entanto, é 

importante ressaltar que mesmo as espécies que não são estritamente florestais dependem de 

algum modo da existência de matas próximas para sua manutenção, como é o caso da rãzinha-

marmorata Adenomera marmorata, que habita tanto áreas abertas, quanto florestadas. 

A maioria dos anfíbios anuros registrados nas duas campanhas utiliza o meio aquático, ou seja, 

brejos ou lagos, como sítio de vocalização e reprodução, exceto por Adenomera marmorata, que 

utiliza o chão de mata ou vegetação baixa para tais comportamentos. Especificamente sobre o 

comportamento reprodutivo, Adenomera marmorata também difere das demais espécies registradas, 

criando um ninho de espuma em câmeras subterrâneas, onde deposita seus ovos. Após a eclosão 

dos ovos, os girinos endotróficos completam o desenvolvimento no próprio ninho (HADDAD et 

al., 2013). Essas características são aqui salientadas a fim de considerar os requerimentos 

ambientais dessas espécies. 

As espécies Tropidurus torquatus (calango) e Salvator merianae (teiu) foram as únicas 

representantes do grupo dos répteis que foram registrados no presente estudo. Ambos da classe 

Squamata, esses dois lagartos apresentam ampla distribuição geográfica, ocupando uma grande 

variedade de micro-hábitats, além de apresentarem hábitos alimentares oportunistas e generalistas, 

comuns a áreas abertas associadas a bordas de mata (RODRIGUES, 1987; VIEIRA, 2016). Vale 

salientar que lagarto Teiidae – Salvator merianae (teiú), que habita áreas abertas ou florestais 

(BERNARDE, 2012), tem valiosa função ecológica, é um potencial dispersor de sementes em 

florestas na região Sudeste, por incluir várias espécies de frutas em sua dieta e se deslocar para 

clareiras e bordas das matas (CASTRO & GALETTI, 2004). 

 

B.3. Distribuição da herpetofauna no ambiente e Análise de agrupamento 

Na Figura 9.2.2.2.2-13 e Tabela 9.2.2.2.2-4, a seguir, é apresentado o agrupamento dos Pontos 

de Procura Visual e Auditiva – PPVA, alocados na área de influência do empreendimento 

(PPVA01 a PPVA06), localizado no município de Mauá, em relação à similaridade da 

composição de espécies da herpetofauna registrada nas duas campanhas realizadas (Coeficiente 

cofenético = 0,75). 
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Figura 9.2.2.2.2-13: Análise de Agrupamento dos Pontos de Procura Visual e Auditiva – Similaridade (Índice 
de Jaccard - Coeficiente cofenético = 0,75), calculado após os resultados do levantamento executado 
durante as duas campanhas (mar/2016 e out/2017) do diagnóstico de herpetofauna.  
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Tabela 9.2.2.2.2-4: Análise de similaridade entre os sítios amostrais considerados nas duas campanhas de 
amostragem da herpetofauna realizadas (mar/2016 e out/2017), partindo de uma matriz de similaridade 
de Jaccard (10.000 permutações – coeficiente cofenético = 0,75). 

Similaridade 

  1° campanha 2° campanha 

  PPVA0
1 

PPVA0
2 

PPVA0
3 

PPVA0
4 

PPVA0
5 

PPVA0
6 

PPVA0
1 

PPVA0
2 

PPVA0
3 

PPVA0
4 

PPVA0
5 

PPVA0
6 PPVA01-

1C 
1,00 0,25 0,38 0,30 0,22 0,29 0,25 0,18 0,13 0,44 0,43 0,56 

PPVA02-
1C 

0,25 1,00 0,75 0,13 0,17 0,00 0,50 0,29 0,25 0,29 0,20 0,25 

PPVA03-
1C 

0,38 0,75 1,00 0,25 0,33 0,20 0,40 0,25 0,20 0,25 0,17 0,38 

PPVA04-
1C 

0,30 0,13 0,25 1,00 0,11 0,33 0,29 0,33 0,33 0,33 0,13 0,44 

PPVA05-
1C 

0,22 0,17 0,33 0,11 1,00 0,20 0,17 0,25 0,00 0,11 0,00 0,22 

PPVA06-
1C 

0,29 0,00 0,20 0,33 0,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

PPVA01-
2C 

0,25 0,50 0,40 0,29 0,17 0,00 1,00 0,50 0,25 0,50 0,20 0,25 

PPVA02-
2C 

0,18 0,29 0,25 0,33 0,25 0,00 0,50 1,00 0,33 0,33 0,13 0,30 

PPVA03-
2C 

0,13 0,25 0,20 0,33 0,00 0,00 0,25 0,33 1,00 0,14 0,25 0,29 

PPVA04-
2C 

0,44 0,29 0,25 0,33 0,11 0,00 0,50 0,33 0,14 1,00 0,50 0,63 

PPVA05-
2C 

0,43 0,20 0,17 0,13 0,00 0,00 0,20 0,13 0,25 0,50 1,00 0,43 

PPVA06-
2C 

0,56 0,25 0,38 0,44 0,22 0,13 0,25 0,30 0,29 0,63 0,43 1,00 

 

O agrupamento dos Pontos de Procura Visual e Auditiva pelo método de média aritmética 

não ponderada demonstra uma possível influência sazonal e espacial na composição das espécies. 

Há uma evidente tendência de agrupamento por similaridade da composição da herpetofauna de 

pontos da primeira campanha entre si, e entre os pontos da segunda campanha entre si. Além 

disso, é possível verificar uma tendência de formação de agrupamento entre pontos 

espacialmente relacionados, ou seja, pontos mais próximos uns dos outros, que tendem a ter 

maior similaridade na composição de espécies, tendência essa que já havia sido verificada na 

primeira campanha de amostragem.  

A influência espacial possivelmente está correlacionada ao tipo de ambiente de cada ponto, já 

que os pontos mais próximos têm características de hábitat semelhantes entre si. Juntos, esses 

fatores espaciais e temporais geram agrupamentos mais complexos e que podem revelar um 

padrão de similaridade mais claro ao longo das campanhas. Porém, é possível identificar, até o 

momento, a similaridade entre pontos próximos, como PPVA04 e PPVA06 da primeira e 

segunda campanha, nas áreas melhor preservadas, PPVA02 e PPVA03 da primeira campanha e 

PPVA01 e PPVA02 da segunda campanha, pontos esses relacionados a áreas heterogêneas 

compostas por áreas florestadas e abertas úmidas. 

O ponto PPVA05, único em área próxima de reflorestamento homogêneo de Eucalyptus sp., 

apresenta baixa similaridade com todos os outros pontos, quando considerada apenas a primeira 

campanha, e apresenta similaridade considerável com os pontos PPVA01 (primeira campanha), 

PPVA04 e PPCVA06 (ambos da segunda campanha), quando considerada a segunda campanha. 

A partir dessa observação é possível entender que a sazonalidade pode ter papel importante na 

formação de similaridade entre as áreas. 
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Os argumentos aqui expostos são reforçados pelo valor do coeficiente cofenético confiável 

(0,75), que sustenta a similaridade encontrada entre os sítios. Vale ressaltar que os anfíbios 

formam um grupo animal sensível a fatores climáticos como temperatura e umidade, e por suas 

características fisiológicas e ecológicas normalmente tem distribuição restrita a ambientes úmidos, 

onde tem capacidade de executar suas funções fisiológicas e reprodutivas, o que limita a seleção 

de micro hábitats e a distribuição geográfica desse grupo (POUGH et al.,1977). 

 

B.4. Riqueza  

Na Figura 9.2.2.2.2-14 é apresentada graficamente a riqueza de espécies de répteis e anfíbios 

por Ponto de Procura Visual e Auditiva, considerando as duas campanhas de diagnóstico. 

 

Figura 9.2.2.2.2-14: Riqueza de répteis e anfíbios por Ponto de Procura Visual e Auditiva – PPVA01 ao 
PPVA06, para as duas campanhas realizadas (mar/2016 e out/2017).  

 

B.5. Anfíbios  

Do total de 15 espécies de anfíbios registrados, considerando as duas campanhas de 

amostragem, as maiores riquezas foram obtidas, na primeira campanha, nos pontos PPVA01 

(n=7) e PPVA04 (n=7), enquanto na segunda campanha, nos pontos PPVA02 (n=7) e PPVA06 

(n=7). Vale destacar o fato de que entre uma campanha e outra houve mudança dos pontos de 

maior riqueza, porém, entre pontos próximos, como entre PPVA01 e PPVA02, e entre PPVA04 

e PPVA06. As menores riquezas foram registradas nos pontos PPVA06 (n=2), na primeira 

campanha, e PPVA03 (n=2) na segunda campanha (n=2). Cabe aqui também no destaque de que 
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o ponto PPVA06 na primeira campanha foi um dos pontos de menor riqueza e na segunda 

campanha foi um dos pontos de maior riqueza. 

 

B.6. Répteis 

Apenas duas espécies foram registradas nas áreas de estudo, os lagartos Tropidurus torquatus e 

Salvator marianae. No presente estudo, foi possível observar ambas as espécies em comportamento 

de termoregulação, em áreas expostas a forte luz solar. A baixa riqueza de répteis se deve devido 

aos hábitos crípticos dos mesmos, o que reflete a baixa proporção de répteis registrados em 

relação aos anfíbios, já que o segundo grupo, em contrapartida, é relativamente conspícuo, devido 

a sua baixa locomoção, comportamento de vocalização e relativa maior densidade populacional 

em relação aos répteis, o que aumenta a chance de encontros com os anfíbios (CECHIN & 

MARTINS, 2000; DIXO & VERDADE, 2006; LOPES, 2010).  

 

B.7. Abundância Relativa e Frequência de Ocorrência 

A Figura 9.2.2.2.2-15 apresenta a abundância relativa (%) registrada a partir do método de 

Pontos de Procura Visual e Auditiva para as duas campanhas realizadas. 

 

Figura 9.2.2.2.2-15: Abundância relativa (%) de anfíbios registrados nos Pontos de Procura Visual e 
Auditiva e números absolutos acima das colunas, para a as duas campanhas (mar/2016 e out/2017). 
Legenda: END – Espécie endêmica.  
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Os pontos onde foram registrados os maiores valores de abundância absoluta foram os 

pontos PPVA 04 (n=70 – 2ª Campanha), PPVA 06 (n=67 - 2ª Campanha) e PPVA 02 (n=62 - 2ª 

Campanha). Desses, no PPVA 04, as espécies com maiores valores de abundância relativa foram 

Dendropsophus minutus (21%), Dendropsophus sanborni (21%) e Hypsiboas albopunctatus (21%), no 

PPVA06 destacam-se D. minutus (30%) e D. sanborni (22%), e no PPVA02 a espécie D. minutus foi 

a mais abundante (32%), seguida de Physalaemus cuvieri (24%). No geral as espécies mais 

abundantes foram D. minutus e H. albopunctatus. As espécies supracitadas são todas de áreas 

abertas. Em geral, essas espécies toleram alto grau de pressão antrópica e possuem ampla 

distribuição no bioma Mata Atlântica (IZECKSOHN & CARVALHO-e-SILVA, 2010, 

HADDAD, 2013).  

É possível ainda verificar uma maior abundância de anfíbios na segunda campanha, quando 

comparada a primeira. Embora seja esperado que a campanha do período quente e chuvoso 

tenha maior abundância, condições ambientais específicas dos dias de amostragem podem 

representar a exceção à regra. Ainda, importante ressaltar que as campanhas têm a finalidade de 

serem complementares entre si, para realizar o levantamento mais completo possível. 

Na Figura 9.2.2.2.2–16 é apresentada a Frequência de ocorrência (FO%) ou Constância de 

Dajoz das espécies da herpetofauna registradas em campo nas duas campanhas de amostragem. 

 

Figura 9.2.2.2.2–16: Frequência de ocorrência das espécies da herpetofauna para as duas campanhas 
(mar/2016 e out/2017). 
 

Na primeira campanha, das espécies amostradas diretamente em campo por Busca Ativa 

Visual e Auditiva, considerando a classificação do índice de Dajoz (1973), as únicas espécies 
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classificadas como “constantes” (≥ 50%) são Hypsiboas albopunctatus, Adenomera marmorata e 

Dendropsophus minutus, todas com FO=83%. Em seguida, são classificadas como “acessórias” 

(25% ≤ FO ≤ 50%) Scinax hiemalis, Hypsiboas bischoffi e Hypsiboas albomarginatus, todas com 

FO=50%, e ainda Physalaemus cuvieri e Rhinella ictérica, ambas com FO=33%. Por fim, o restante 

das espécies, Scinax fuscovarius, Leptodacytlus latrans, Scinax tymbamirim, Dendropsophus sanborni e 

Hypsiboas faber, todas com FO=16%, foram classificadas como “acidentais” (FO≤ 25%). 

Para a segunda campanha, entre as espécies classificadas como “constantes” (≥ 50%), 

continuam sendo dessa classificação as espécies Hypsiboas albopunctatus (FO=100%) e 

Dendropsophus minutus (FO=70%). Em seguida, entre as espécies classificadas como “acessórias” 

(25% ≤ FO ≤ 50%), continuam sendo dessa classificação as espécies Physalaemus cuvieri e Rhinella 

ictérica, ambas com FO=50%, e passam a ser dessa categoria as espécies Hypsiboas faber (FO=50%), 

Dendropsophus sanborni (FO=33%), Scinax tymbamirim (FO=33%) e a espécie não antes registrada 

Rhinella ornata (FO=33%). Por fim, entre as espécies classificadas como “acidentais” (FO≤ 25%), 

continua sendo dessa classificação a espécie Leptodactylus latrans, e passam a ser dessa categoria 

Adenomera marmorata e a espécie não antes registrada Leptodactylus cf. podicipinus, todas com 

FO=16%. Vale notar que as espécies Scinax fuscovarius, Scinax hiemalis, Hypsiboas bischoffi e Hypsiboas 

albomarginatus não foram registradas na segunda campanha. 

As espécies mais frequentes, que estiveram presentes em grande parte das amostragens, foram 

àquelas registradas em atividades de vocalização nos sítios de reprodução, ou seja, aquelas cujo 

período corresponde a essas atividades, facilitando sua amostragem. Para a amostragem de 

anfíbios e répteis, o período reprodutivo, atrelado às influências climáticas tem importante 

influência, e foi possível notar considerável flutuação na frequência de ocorrência de parte das 

espécies, que na primeira campanha eram frequentes e se tornaram pouco frequentes na segunda 

campanha, e outras que eram pouco frequentes e passaram a ser frequentes no decorrer do 

estudo. 

 

B.8. Suficiência amostral e Riqueza estimada 

Consideramos aqui, para a construção da curva de acúmulo de espécies, apenas os anfíbios 

registrados na área de influência do empreendimento, por terem um padrão de amostragem e de 

frequência de registros bastante diferente dos répteis, por exemplo, pelo fato de comumente 

serem registrados pela vocalização, não podendo ser equiparados na análise proposta, além de 

que os répteis somaram apenas duas espécies de forma que uma curva de acúmulo de espécies 

para o grupo seria pouco informativa. 

A primeira campanha teve uma riqueza observada de 13 espécies de anfíbios, sendo que o 

esperado pelo estimador Jackknife foi de 17 espécies, ou seja, aproximadamente quatro espécies a 

mais (Figura 9.2.2.2.2-17). Após a realização da segunda campanha, e a compilação dos dados das 

duas campanhas, passamos para uma riqueza total de 15 espécies de anfíbios, e uma riqueza total 

estimada de 16 espécies, ou seja, aproximadamente duas espécies a mais (Figura 9.2.2.2.2-18).  
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Figura 9.2.2.2.2–17: Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados pelo método de Ponto de procura 
visual e auditiva – PPVA, ao longo dos cinco dias e seis pontos de amostragem empregados neste método, 
considerando a primeira campanha. 

 

Figura 9.2.2.2.2–18: Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados pelo método de Ponto de procura 
visual e auditiva – PPVA, ao longo dos 10 dias e dos seis pontos de amostragem empregados neste método, 
considerando as duas campanhas realizadas. 

 

O aumento da riqueza de espécies registradas e a diminuição da riqueza de espécies estimada 

por Jackknife de primeira ordem, durante duas campanhas, indica que a curva de acumulação de 

espécies tende a atingir uma assíntota. A eficiência amostral empregada no estudo até o momento 

mostra-se satisfatória devido à importância da sazonalidade na detectabilidade das espécies, sendo 

que, ao serem consideradas tanto as estações chuvosas quanto as estações secas, há maior chance 
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de registro de espécies cujas populações sofrem efeito de fatores climáticos anuais, como 

temperatura e pluviosidade, principalmente as espécies que tem estação reprodutiva bem definida. 

 

B.9. Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico, 

Ameaçadas de Extinção e Exóticas/Invasoras 

Em nenhuma das duas campanhas realizadas foram registradas espécies ameaçadas de 

extinção em nível estadual (SMA, 2018) nem nacional (MMA, 2014). Entretanto, quanto ao 

endemismo, oito das 17 espécies registradas, ou seja, quase metade das espécies é de anfíbios 

anuros endêmicos de Mata Atlântica (Tabela 9.2.2.2.2-5).  

 

Tabela 9.2.2.2.2-5: Espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas nas duas campanhas de amostragem 
da herpetofauna. 

Espécie Nome Popular 

Rhinella icterica sapo-cururu 
Rhinella ornata sapo-cururuzinho 
Hypsiboas albomarginatus perereca 
Hypsiboas bischoffi perereca 
Hypsiboas faber perereca 
Scynax hiemalis perereca-do-litoral 
Scinax tymbamirim perereca 

Adenomera marmorata rãzinha-marmoreada 

9.2.2.2.3. Considerações Finais 

A composição da herpetofauna registrada a partir do levantamento de campo na área da Lara 

Central de Resíduos Ltda., considerando a primeira e segunda campanha, compreende uma 

comunidade de espécies de comum ocorrência e de ampla distribuição no bioma Mata Atlântica. 

A maioria das espécies registradas foi encontrada em áreas abertas ou na transição de ambientes 

abertos e bordas de fragmentos, podendo ser considerada como generalistas em relação ao 

hábitat, sendo estas também as mais abundantes. No entanto, na compilação dos dados 

secundários, nota-se, além de muitas espécies endêmicas, a presença de espécies com diferentes 

requerimentos ambientais, além de espécies raras e estritamente florestais. Ainda, vale ressaltar 

que a maioria das espécies de anfíbios é endêmica da Mata Atlântica, o que é esperado, dado o 

alto grau de endemismo para esse grupo animal nesse bioma. 

É importante notar que algumas espécies que foram registradas na primeira campanha não 

tiveram sua presença confirmada na segunda campanha. Além disso, três novas espécies foram 

incluídas na atual campanha, a saber, os dois anfíbios anuros Rhinella ornata e Leptodactylus cf. 

podicipinus, e o lagarto Salvator merianae. Isso mostra a importância da amostragem em dois 

períodos sazonais, já que a comunidade pode sofrer variações populacionais anuais que afetam 

sua detectabilidade.  

De forma específica, não foi possível verificar qual, ou quais sítios mantém maior riqueza de 

espécies, dado que houve grande flutuação nos resultados quando comparamos entre sítios de 

primeira e segunda campanha. Todavia, podemos considerar satisfatório o esforço amostral 
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empregado, dado que houve, de forma geral, uma atenuação na distância entre a riqueza 

observada e riqueza estimada pela análise de curva do coletor, e a aproximação de uma situação 

em que a curva de acúmulo de espécies atinge sua assíntota. 

É importante observar que a área objeto desse estudo recebe relevante influência das pressões 

antrópicas locais, como a urbanização e a atividade de aterro sanitário, e, dessa forma encontra-se 

em diferente grau de conservação das áreas consideradas nos estudos dos dados secundários, 

principalmente aqueles localizados em áreas protegidas. Mesmo assim, deve-se considerar que a 

vegetação remanescente e a diversidade de ambientes relacionados a ela, são indispensáveis a 

manutenção de muitas espécies desse grupo. Destaque deve ser dado à família Hylidae, entre os 

anfíbios anuros, já que foi a família com maior número de representantes e definiu assim, a maior 

proporção de espécies arborícolas, já que sua maioria é composta por espécies com esse hábito 

quanto ao substrato. Além disso, cabe considerar a baixa capacidade de deslocamento dos répteis 

e anfíbios, assim como a sensibilidade desses grupos animais em relação a mudanças no ambiente. 

Nesse sentido, salienta-se importância dos remanescentes florestais da Área de Influência Direta 

e do seu entorno, assim como os corpos e cursos d’água têm em relação à manutenção da 

herpetofauna local. 

Cabe considerar ainda que muitos dos efeitos ambientais negativos sobre a fauna podem ter 

efeitos perceptíveis a médio e longo prazo, sendo percebidos apenas tempos após a ação 

impactante ter iniciado, o que pode ser acompanhado pelo monitoramento da fauna nas áreas 

remanescentes, para, se preciso, realizar o manejo dessas áreas. 

9.2.2.3. Avifauna 

A cidade de Mauá na qual o empreendimento está inserido encontra-se na região 

metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo e pertence à região do ABC paulista (IBGE, 

2008). As áreas do entorno compreendem parte da Serra de Paranapiacaba na qual se encontra a 

Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba (RBASP) abrangendo as bordas do Planalto 

da Serra do Mar. Originalmente o município era ocupado por vegetação da Mata Atlântica e 

devido a considerável variação de altitude, ainda possui alguns aspectos de paisagens naturais. As 

áreas de Mata Atlântica mais preservada são as de mananciais, o Tanque da Paulista, o Parque 

Ecológico Santa Luzia e as encostas do Guaraciaba. Na AII do empreendimento em estudo 

encontram-se parte do Parque Natural Municipal do Pedroso e o Parque Natural Municipal de 

Riacho Grande. 

A Mata Atlântica é de extrema importância para a conservação da biodiversidade do planeta, 

abrigando mais de 60% de espécies terrestres encontradas. A fauna que habita as diferentes 

fisionomias presentes na Mata Atlântica é composta atualmente por aproximadamente 1020 

espécies de aves, das quais 207 são endêmicas (MARINI & GARCIA, 2005). A grande riqueza 

faunística da Mata Atlântica pode em partes ser explicada pela diversidade de ambientes que 

compõem o bioma, que inclui desde formações florestais com diferentes fitofisionomias, como 
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restinga, floresta ombrófila e floresta semidecídua até paisagens abertas como os campos de 

altitude (GALINDO-LEAL & CÂMARA, 2003).  

O acelerado processo de fragmentação deste bioma o levou a ser uma das áreas de maior 

prioridade para a conservação biológica em todo o mundo, em razão de grande parte dos 

fragmentos terem sofrido algum tipo de perturbação antrópica (DARIO & ALMEIDA, 2000). 

Os impactos resultantes de intervenções ao longo dos diferentes ciclos de exploração sobre a 

Mata Atlântica fizeram com que sua área natural fosse reduzida drasticamente. No estado de São 

Paulo o bioma encontra-se, atualmente, com sua área reduzida e bastante fragmentada, 

representada por aproximadamente 9% da sua cobertura original (RIBEIRO et al., 2009). A 

maioria expressiva dos remanescentes no estado de São Paulo está concentrada na região costeira, 

nas serras do Mar, da Bocaina e da Mantiqueira, nos vales do Ribeira e do Paraíba e no cinturão 

verde da cidade de São Paulo (SMA, 2010).  

Partindo deste contexto, o presente estudo teve como propósito inventariar a avifauna local e 

diagnosticar o seu estado de conservação por meio de descritores ecológicos, de forma a fornecer 

subsídios para a avaliação dos possíveis impactos à avifauna ocorrente na região do futuro 

empreendimento. 

9.2.2.3.1. Métodos 

A. Dados secundários 

O levantamento de dados secundários deu-se por meio da compilação de estudos realizados 

próximos à região do empreendimento em especial nos municípios de Mauá, Santo André e 

Ribeirão Pires, e teve como objetivo reunir informações sobre a comunidade de aves presente 

nos limites das áreas Diretamente Afetada (ADA), de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) da 

Unidade de Recuperação Energética (URE) da Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda., no 

município de Mauá – SP. Foram priorizados artigos e periódicos científicos que continham em 

sua publicação listagens de espécies, entretanto, a escassez de informações disponíveis na 

literatura estimulou a utilização de dados presentes em relatórios de Monitoramento Ambiental e 

diagnósticos de Estudos de Impacto Ambientais.  

A seguir são apresentadas as referências utilizadas para compilação dos dados secundários, 

enquanto que a localização das áreas amostradas nos referidos trabalhos encontra-se no 

Anexo 9.2.2.2.1-1. Os dados secundários para a avifauna, apresentado no item 9.2.2.3.1, são as 

listadas: 1.) no Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do Aterro Sanitário Lara – Central de 

Tratamento de Resíduos LTDA. (GEOTECH, 2013); 2.) no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (JGP & PRIME, 2009); 3.) no Subprograma de 

Monitoramento de Fauna do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (CPEA, 2014); e 4.) no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (FESPSP, 2004). 
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B. Dados primários 

As atividades de campo foram realizadas nos dias 17, 18, 21, 22 e 23 de março de 2016 

(primeira campanha) e entre os dias 10 e 14 de outubro de 2017 (segunda campanha) totalizando 

dez (10) dias de amostragens efetuadas nos horários das 05h e 12h e entre 17h e 20h. Tal período 

permite observar e identificar tanto espécies com hábitos diurnos quanto espécies com hábitos 

crepusculares e noturnos. Além disso, o período de coleta de dados em campo excluiu os 

horários de calor mais intenso nos quais a atividade da avifauna diminui consideravelmente.  

Para o auxílio dos registros e identificação das espécies utilizou-se binóculos, além de 

equipamento fotográfico para documentação fotográfica. Para o registro de detecções acústicas 

foi utilizado gravador portátil. A identificação das espécies foi baseada na experiência acumulada 

do especialista e, quando necessário, consultou-se bibliografia especializada (SICK, 1997; 

DEVELEY & ENDRIGO, 2011; SIGRIST, 2007, 2014, 2015) e arquivos sonoros pessoais e 

disponíveis na rede (XENO-CANTO, 2015). 

O levantamento de avifauna em campo se deu por meio da combinação de dois métodos, 

aplicados de forma complementar: censos baseados em registros visuais e/ou auditivos efetuados 

em transecções irregulares e ponto fixo ou ponto de escuta. Os métodos foram aplicados em 

cinco sítios amostrais, distribuídos na área de influência do empreendimento. Desta forma, foram 

executadas as transecções irregulares e um ponto de escuta por sítio de forma complementar, 

com o objetivo de abranger e contemplar a diversidade de fitofisionomias encontradas nas áreas 

de influência do empreendimento (Figuras 9.2.2.3.1-1 a 9.2.2.3.1-6). 

 

  

Figura 9.2.2.3.1-1: Visão geral do sítio amostral 1. Figura 9.2.2.3.1-2: Visão geral do sítio amostral 2. 
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Figura 9.2.2.3.1-3: Visão geral do sítio amostral 3. Figura 9.2.2.3.1-4: Visão geral do sítio amostral 4. 

  

Figura 9.2.2.3.1-5: Visão geral do sítio amostral 5. Figura 9.2.2.3.1-6: Amostragem de Avifauna.  

 

B.1. Censo visual-auditivo 

O método de censo visual-auditivo foi efetuado em transecções irregulares, representadas na 

Figura 9.2.2.3.1-7. É um método não invasivo, recomendado quando o objetivo é caracterizar a 

avifauna de uma área desconhecida, mas com limitada disponibilidade de tempo. Dessa forma, a 

aplicação do método oferece uma boa relação custo/benefício, permitindo um grande número de 

registros de aves em curto tempo e em pequenas áreas (FONSECA, 2001). Trilhas e estradas 

foram percorridas com o intuito de amostrar todos os ambientes presentes na área de estudo. 

Para cada contato realizado foram coletadas informações como data, tipo de registro e ambiente 

de registro e, sempre que possível, as espécies foram fotografadas.  
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Figura 9.2.2.3.1-7: Figura esquemática indicando os locais de amostragem da avifauna, na segunda 
campanha, por meio de pontos fixos (A1 e A5) e observações-não sistemáticas em transecções irregulares 
distribuídos na área de influência do empreendimento, localizado em Mauá, São Paulo. 

 

Para melhor comparação dos dados coletados nas transecções irregulares foi utilizada a técnica 

da lista de Mackinnon, que controla o tamanho das amostras, permitindo comparações entre 

diferentes locais e em diferentes épocas (MACKINNON, 1991). O método consiste em registrar 

todas as espécies de aves vistas e/ou ouvidas ao longo de trilhas pré-existentes percorridas de 

forma aleatória. Para tal, são estabelecidas listas com número fixo de espécies não repetidas, e 

para este estudo se adotou o proposto por Herzogh et al. (2002),  que sugere a compilação de 

consecutivas listas de dez espécies. Após se completar uma lista com dez espécies, inicia-se a 

elaboração da próxima lista até que esta contenha também dez espécies e, assim, sucessivamente. 

Em cada nova lista é permitido apresentar em sua composição espécies presentes na listagem 

anterior, desde que se assegure que o registro é relativo a um indivíduo diferente. Ao final do 

período de amostragem, cada lista de dez espécies obtida corresponde a uma unidade amostral 

comparável. A elaboração de inúmeras listas permite acumular mais unidades amostrais (listas) 
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para uma mesma área ao longo do tempo, resultando em análises e comparações mais confiáveis 

(VON MATTER et al., 2010).  

Ao total, o esforço acumulado para este método foi de 35 horas, com a média diária 

aproximada de 7 horas para cada transecção, obtendo-se um total de 60 listas de Mackinnon. 

 

B.2. Ponto de escuta 

O método de ponto fixo ou ponto de escuta é indicado para amostragem de aves de sub-

bosque e de dossel, permitindo uma análise de estimativa populacional – abundância (BIBBY et 

al., 1992). Consiste na contagem, a partir de um ponto fixo, de todos os indivíduos de aves 

detectados visualmente ou auditivamente ao redor do observador, durante um período de 10 

minutos por ponto. Atenção deve ser tomada para não contabilizar o mesmo indivíduo mais de 

uma vez (DEVELEY, 2003). Para o inventário de avifauna, obteve-se o total de cinco pontos de 

escuta (Tabela 9.2.2.3.1-1 e Figura 9.2.2.3.1-7), distribuídos com o intuito de registrar espécies 

com diferentes predileções de hábitat. O esforço acumulado para o método foi de 50min.  

 

Tabela 9.2.2.3.1-1: Nomenclatura, descrição dos sítios amostrais e coordenadas dos pontos de escuta de 
avifauna realizados durante as campanhas de levantamento de fauna terrestre, como parte integrante do 
EIA da Unidade de Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP. 

Sítio amostral Descrição - Fitofisionomias 
Coordenadas UTM 

Ponto Zona Easting Northing 

SA01 
FLOD de origem secundária; Campo Antrópico; 
Áreas Úmidas 

A1 23K 350.356,77 7.377.514,22 

SA02 FLOD de origem secundária A2 23K 348.643,04 7.376.831,97 

SA03 FLOD de origem secundária; Campo Antrópico A3 23K 349.428,49 7.376.361,82 

SA04 FLOD de origem secundária; Áreas Úmidas A4 23K 349.175,78 7.376.640,55 

SA05 
FLOD de origem secundária; Reflorestamento 
Homogêneo com regeneração natural no sub-bosque 

A5 23K 350.354,05 7.376.509,71 

 

B.3. Análises dos dados 

Posteriormente às atividades de campo, as espécies foram analisadas quanto ao seu status 

conservacionista em âmbito estadual (Decreto Estadual nº 63.853 – SMA, 2018) e nacional 

(Portaria MMA nº 444, 2014). Foram também classificadas quanto à endemicidade de acordo 

com a listagem de Bencke et al. (2006), que apresenta espécies endêmicas e de distribuição restrita 

com ocorrência nos estados do domínio da Mata Atlântica. Em adição, as espécies ocorrentes na 

área foram categorizadas de acordo com a sensibilidade a alterações ambientais seguindo a 

classificação de Stotz et al. (1996). A ocorrência de espécies exóticas e migratórias também foi 

verificada (SICK, 1997; CEMAVE, 2005) e a taxonomia e sistemática das espécies seguiu a 

proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014). 

Com o intuito de adquirir informações da estrutura da comunidade de aves local, todas as 

espécies levantadas em campo foram arranjadas de acordo com suas guildas alimentares. Para a 

definição destas guildas utilizamos, de forma complementar, o proposto por Terborgh et al. 
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(1990), Motta-Júnior (1990) e Sick (1997). Foram definidas 11 guildas alimentares nesse estudo, 

conforme segue: AQ: espécies que se alimentam de organismos aquáticos; CA: carnívoros; FG: 

frugívoros; FR/IN: frugívoro e insetívoro; GR: granívoro; GR/FR: granívoro e frugívoro; IN: 

insetívoro; IN esc.: insetívoros escaladores; NC: necrófago; NE: nectarívoro; ON: onívoro. 

Esta classificação permite associar o tipo de alimento consumido pela espécie com o modo de 

forrageamento, obtendo-se dados específicos e permitindo uma análise mais acurada das guildas. 

As espécies detectadas nos sítios amostrais foram também categorizadas de acordo com a 

preferência por hábitat. Por meio de particularidades observadas em campo, optou-se pelo 

registro dos ambientes nos quais as espécies foram detectadas ao invés de assumir o proposto em 

estudos de literatura. Seguindo a diversidade de fitofisionomias encontradas nas áreas amostrais, 

os ambientes foram definidos com: AA: áreas abertas – correspondem a campos antrópicos e 

ambientes abertos cobertos por vegetação, com os solos expostos ou pavimentados; AI: áreas 

abertas com esparsas árvores isoladas; Aq: ambientes aquáticos; AU: áreas úmidas; F: fragmentos 

florestais; BF: borda de fragmentos florestais; Ref: Reflorestamento homogêneo de espécies 

madeireiras exóticas (Pinus sp. ou Eucalyptus sp.); Ref reg: Reflorestamento homogêneo com 

regeneração natural; BRef: borda de Reflorestamento  homogêneo, com ou sem regeneração 

natural; G: generalista – espécies que não apresentaram preferência de hábitat. 

A comparação da composição de espécies de cada sítio amostral para as duas campanhas foi 

efetuada por meio de análise de agrupamento (UPGMA), a partir da matriz de presença/ausência 

de espécies, usando a similaridade de Jaccard. O programa utilizado na referida análise foi o PAST 

(HAMMER et al., 2001). 

Para a averiguação da frequência de ocorrência (FO) das espécies, utilizou-se a equação FO = 

(Px100)/T), onde P é o número de registro da espécie nas listas de 10 espécies e T é o número 

total de listas. Posteriormente as espécies foram categorizadas seguindo o proposto por Machado 

(1999), que adota como espécies regulares as com F.O. > 25%, espécies comuns as com F.O. 

entre 10,0 e 24,99%, espécies pouco comuns as com F.O. entre 3,0 e 9,99% e espécies raras as 

com F.O. < 2,99%. 

A abundância relativa das espécies foi calculada pelo Índice Pontual de Abundância (IPA), 

computado dividindo-se o número total de indivíduos de uma espécie pelo número total de 

amostras, a partir dos dados gerados pelo método de pontos de escuta. As espécies foram 

posteriormente categorizadas pelo grau de abundância relativa, variando de baixa a muito alta. 

A efetividade da amostragem foi avaliada pela análise das curvas randomizadas das espécies 

acumuladas nas amostras, geradas com a utilização do programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 

2013) e pelo método Mau Tao. Uma curva foi gerada para cada método aplicado, por meio do 

acúmulo de listas de Mackinnon e de pontos de escuta. O estimador Jackknife de primeira ordem 

(MAGURRAN, 2006) foi utilizado para estimativa da riqueza de espécies esperada para cada um 

destes métodos. 
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9.2.2.3.2. Resultados e Discussão 

A. Dados Secundários 

A avifauna com potencial ocorrência para a área de estudo é composta por 303 espécies, 

divididas em 61 famílias (Tabela 9.2.2.3.2-1 e Figura 9.2.2.3.2-1). A maioria dos registros de 

espécies foi obtida no Relatório do Subprograma de Monitoramento do Trecho Leste do 

Rodoanel Mário (CPEA, 2014), que apresentou 267 espécies, das quais 79 correspondem a 

registros exclusivos na listagem geral compilada. Os demais estudos contribuem com 58 espécies 

– 1 exclusiva (Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do aterro sanitário Lara – GEOTECH, 

2013), 162 espécies – 11 exclusivas (Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Rodoanel Mário 

Covas - Trecho Sul – FESPSP, 2004) e 181 espécies – dez exclusivas (Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do Rodoanel Mário Covas - Trecho Leste – JGP-PRIME, 2009). Cabe ressaltar 

que das 15 espécies que apresentaram algum grau de ameaça de extinção, dez puderam ser 

relatadas no Relatório do Subprograma de Monitoramento do Trecho Leste do Rodoanel Mário 

(CPEA, 2014) (Tabela 9.2.2.3.2-1), destacando ainda mais a importância deste estudo para a 

região. A localização da amostragem dos referidos trabalhos consultados está representada no 

Anexo 9.2.2.2.1-1.  

 

Tabela 9.2.2.3.2-1: Lista de espécies de aves de possível ocorrência nas áreas de influência da Unidade de 
Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP, após a realização de levantamento de dados secundários. Na 
tabela ainda se apresenta o grau de ameaça dos diversos taxa, nos âmbitos estadual (SMA - Decreto 
Estadual nº 63.853/2018) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014). 

Táxon Nome Popular 
Fontes Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 4 SMA MMA 

TINAMIFORMES                

Tinamidae                

Tinamus solitariusEND macuco       ✓ VU - 

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu   ✓ ✓ ✓ - - 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã   ✓ ✓   - - 

ANSERIFORMES                

Anatidae                

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira   ✓   ✓ - - 

Dendrocygna viduata irerê ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Dendrocygna autumnalis  asa-branca     ✓   - - 

Cairina moschata  pato-do-mato     ✓   - - 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Anas bahamensis  marreca-toicinho     ✓   - - 

Anas versicolor  marreca-cricri     ✓   - - 

GALLIFORMES                

Cracidae                

Penelope obscura jacuaçu ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

PODICIPEDIFORMES               

Podicipedidae               

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador   ✓   ✓ - - 

SULIFORMES               

Phalacrocoracidae               
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Táxon Nome Popular 
Fontes Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 4 SMA MMA 

Nannopterum brasilianus biguá   ✓ ✓ ✓ - - 

Anhingidae               

Anhinga anhinga  biguatinga   ✓ ✓ ✓ - - 

PELECANIFORMES                

Ardeidae                

Nycticorax nycticorax savacu   ✓ ✓ ✓ - - 

Butorides striata socozinho   ✓ ✓ ✓ - - 

Bubulcus ibis garça-vaqueira ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Ardea cocoi garça-moura   ✓ ✓ ✓ - - 

Ardea alba garça-branca-grande   ✓ ✓ ✓ - - 

Syrigma sibilatrix maria-faceira ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Egretta thula garça-branca-pequena   ✓ ✓ ✓ - - 

Threskiornithidae               

Mesembrinibis cayennensis  coró-coró     ✓   - - 

Platalea ajaja  colhereiro     ✓   - - 

CATHARTIFORMES                

Cathartidae                

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha       ✓ - - 

Coragyps atratus urubu ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

ACCIPITRIFORMES                

Pandionidae               

Pandion haliaetus águia-pescadora       ✓ - - 

Accipitridae                

Elanus leucurus gavião-peneira   ✓ ✓ ✓ - - 

Harpagus diodon  gavião-bombachinha     ✓   - - 

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande       ✓ - - 

Accipiter poliogaster  tauató-pintado     ✓   VU - 

Ictinia plumbea  sovi     ✓   - - 

Heterospizias meridionalis  gavião-caboclo     ✓   - - 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro   ✓   ✓ - - 

Rupornis magnirostris gavião-carijó   ✓ ✓ ✓ - - 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco ✓   ✓ ✓ - - 

Buteo brachyurus  gavião-de-cauda-curta     ✓   - - 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco   ✓ ✓ ✓ QA - 

GRUIFORMES                

Aramidae                

Aramus guarauna carão   ✓ ✓ ✓ - - 

Rallidae                

Aramides cajaneus saracura-três-potes     ✓ ✓ VU - 

Aramides saracuraEND saracura-do-mato   ✓ ✓   - - 

Laterallus melanophaius  sanã-parda     ✓   - - 

Porzana albicollis  sanã-carijó     ✓   - - 

Pardirallus nigricans saracura-sanã   ✓ ✓   - - 

Pardirallus sanguinolentus saracura-do-banhado   ✓     - - 

Gallinula chloropus frango-d'água-comum   ✓ ✓ ✓ - - 

CARIAMIFORMES 
      

  

Cariamidae               

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul     ✓   - - 

CHARADRIIFORMES                

Charadriidae                
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Táxon Nome Popular 
Fontes Bibliográficas Status de ameaça 

1 2 3 4 SMA MMA 

Cariama cristata   seriema     ✓   - - 

Vanellus chilensis quero-quero ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Charadrius semipalmatus  batuíra-de-bando     ✓   - - 

Recurvirostridae 
      

  

Himantopus melanurus pernilongo   ✓ ✓ ✓ - - 

Actitis macularius maçarico-pintado   ✓     - - 

Gallinago paraguaiae   narceja     ✓   - - 

Scolopacidae               

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-amarela       ✓ - - 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela       ✓ - - 

Jacanidae                

Jacana jacana jaçanã   ✓ ✓ ✓ - - 

COLUMBIFORMES                

Columbidae                

Columbina talpacoti rolinha ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Columbina picui rolinha-picui       ✓ - - 

Columba livia pombo-doméstico ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Patagioenas picazuro pombão ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Patagioenas cayennensis pomba-galega     ✓   - - 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa   ✓ ✓   - - 

Zenaida auriculata pomba-de-bando   ✓ ✓ ✓ - - 

Leptotila verreauxi juriti-pupu ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira   ✓ ✓   - - 

Geotrygon violacea   juriti-vermelha     ✓   EN - 

Geotrygon montana   pariri     ✓   - - 

CUCULIFORMES                

Cuculidae                

Piaya cayana alma-de-gato ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Coccyzus melacoryphus   papa-lagarta-acanelado     ✓   - - 

Crotophaga ani anu-preto ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Guira guira anu-branco ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Tapera naevia saci   ✓ ✓   - - 

STRIGIFORMES                

Tytonidae               

Tyto furcata coruja-da-igreja ✓ ✓     - - 

Strigidae                

Megascops choliba corujinha-do-mato   ✓ ✓ ✓ - - 

Athene cunicularia coruja-buraqueira   ✓ ✓ ✓ - - 

Aegolius harrisii caburé-acanelado   ✓     - - 

NYCTIBIIFORMES               

Nyctibiidae                

Nyctibius griseus mãe-da-lua   ✓     - - 

CAPRIMULGIFORMES                

Caprimulgidae                

Lurocalis semitorquatus tuju   ✓     - - 

Hydropsalis albicollis bacurau ✓ ✓   ✓ - - 

APODIFORMES                

Apodidae                

Cypseloides fumigatus   taperuçu-preto     ✓   - - 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal   ✓ ✓ ✓ - - 
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Trochilidae                

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado     ✓ ✓ - - 

Phaethornis eurynomeEND rabo-branco-de-garganta-rajada   ✓ ✓ ✓ - - 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura   ✓ ✓ ✓ - - 

Florisuga fuscaEND beija-flor-preto     ✓ ✓ - - 

Colibri serrirostris   beija-flor-de-orelha-violeta     ✓   - - 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho   ✓ ✓   - - 

Thalurania glaucopisEND beija-flor-de-fronte-violeta   ✓ ✓ ✓ - - 

Hylocharis cyanus   beija-flor-roxo     ✓   - - 

Leucochloris albicollisEND beija-flor-de-papo-branco     ✓ ✓ - - 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca     ✓ ✓ - - 

Amazilia fimbriata   beija-flor-de-garganta-verde     ✓   - - 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul   ✓ ✓ ✓ - - 

TROGONIFORMES                

Trogonidae                

Trogon viridis   surucuá-grande-de-barriga-amarela     ✓   - - 

Trogon surrucuraEND surucuá-variado   ✓ ✓   - - 

Trogon rufus surucuá-de-barriga-amarela   ✓     - - 

CORACIIFORMES                

Alcedinidae                

Megaceryle torquata martim-pescador-grande   ✓ ✓ ✓ - - 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde   ✓   ✓ - - 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno   ✓ ✓ ✓ - - 
Momotidae               
Baryphthengus ruficapillusEND juruva-verde     ✓   - - 

GALBULIFORMES                

Bucconidae                

Nystalus chacuru joão-bobo ✓       - - 

Malacoptila striataEND barbudo-rajado     ✓   - - 

PICIFORMES                

Ramphastidae                

Ramphastos dicolorusEND tucano-de-bico-verde ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Picidae                

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado     ✓ ✓ - - 

Picumnus temminckiiEND pica-pau-anão-de-coleira   ✓ ✓ ✓ - - 

Melanerpes candidus pica-pau-branco   ✓ ✓ ✓ - - 

Veniliornis passerinus   picapauzinho-anão     ✓   - - 

Veniliornis spilogasterEND picapauzinho-verde-carijó   ✓ ✓ ✓ - - 

Piculus aurulentusEND pica-pau-dourado   ✓ ✓ ✓ - - 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado     ✓ ✓ - - 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca   ✓ ✓ ✓ - - 

FALCONIFORMES                

Falconidae                

Caracara plancus caracará ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Milvago chimachima carrapateiro ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Herpetotheres cachinnans  acauã     ✓   - - 

Micrastur ruficollis  falcão-caburé     ✓   - - 

Falco sparverius quiriquiri       ✓ - - 
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Falco femoralis  falcão-de-coleira     ✓   - - 

PSITTACIFORMES                

Psittacidae                

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã     ✓ ✓ - - 

Pyrrhura frontalisEND tiriba-de-testa-vermelha   ✓ ✓   - - 

Forpus xanthopterygius tuim     ✓   - - 

Brotogeris tiricaEND periquito-rico   ✓ ✓ ✓ - - 

Brotogeris chiriri   periquito-de-encontro-amarelo     ✓   - - 

Pionus maximiliani maitaca-verde ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro   ✓ ✓ ✓ QA - 

PASSERIFORMES                

Thamnophilidae                

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa   ✓ ✓ ✓ - - 

Herpsilochmus rufimarginatus   chorozinho-de-asa-vermelha     ✓   - - 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho   ✓ ✓   - - 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata   ✓ ✓ ✓ - - 

Taraba major   choró-boi     ✓   - - 

Hypoedaleus guttatusEND chocão-carijó     ✓   - - 

Batara cinerea matracão   ✓ ✓   - - 

Mackenziaena leachiiEND borralhara-assobiadora   ✓ ✓ ✓ - - 

Mackenziaena severaEND borralhara     ✓   - - 

Myrmoderus squamosusEND papa-formiga-de-grota   ✓ ✓ ✓ - - 

Myrmotherula gularis   choquinha-de-garganta-pintada     ✓   - - 

Pyriglena leuconota   papa-taoca     ✓   - - 

Pyriglena leucopteraEND papa-taoca-do-sul   ✓ ✓ ✓ - - 

Drymophila ferrugineaEND trovoada     ✓   - - 

Drymophila ochropygaEND choquinha-de-dorso-vermelho     ✓   - - 

Drymophila maluraEND choquinha-carijó   ✓ ✓   - - 

Drymophila squamataEND pintadinho     ✓   - - 

Conopophagidae                

Conopophaga lineataEND chupa-dente   ✓ ✓ ✓ - - 

Conopophaga melanopsEND cuspidor-de-máscara-preta     ✓   - - 

Grallariidae                

Grallaria varia tovacuçu   ✓ ✓   - - 

Rhinocryptidae                

Eleoscytalopus indigoticusEND macuquinho   ✓ ✓   - - 

Scleruridae                

Sclerurus scansorEND vira-folha   ✓ ✓   - - 

Dendrocolaptidae                

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde   ✓ ✓   - - 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande   ✓ ✓   - - 

Xiphorhynchus fuscusEND arapaçu-rajado   ✓ ✓ ✓ - - 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado   ✓ ✓   - - 
Xenopidae               

Xenops minutus bico-virado-miúdo   ✓ ✓   - - 

Xenops rutilans bico-virado-carijó   ✓ ✓ ✓ - - 

Furnariidae                

Furnarius figulus   casaca-de-couro-da-lama     ✓   - - 

Furnarius rufus joão-de-barro ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Lochmias nematura joão-porca   ✓ ✓ ✓ - - 
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Automolus leucophthalmusEND barranqueiro-de-olho-branco   ✓ ✓   - - 

Anabazenops fuscusEND trepador-coleira     ✓   - - 

Anabacerthia amaurotisEND limpa-folha-miúdo     ✓   - - 

Philydor atricapillusEND limpa-folha-coroado     ✓   - - 

Philydor rufum   limpa-folha-de-testa-baia     ✓   - - 

Syndactyla rufosuperciliata limpa-folha-do-brejo   ✓ ✓   - - 

Phacellodomus erythrophthalmusEND botina-da-mata   ✓ ✓   - - 

Phacellodomus ferrugineigulaEND joão-botina-do-brejo   ✓ ✓   - - 

Certhiaxis cinnamomeus curutié   ✓ ✓ ✓ - - 

Synallaxis ruficapillaEND pichororé ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Synallaxis frontalis petrim     ✓ ✓ - - 

Synallaxis hypospodia   joão-grilo     ✓   VU - 

Cranioleuca vulpina   arredio-do-rio     ✓   - - 

Synallaxis spixi joão-teneném ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Cranioleuca pallidaEND arredio-pálido   ✓ ✓ ✓ - - 

Pipridae                

Neopelma chrysolophumEND fruxu     ✓   - - 

Manacus manacus rendeira     ✓   - - 

Chiroxiphia caudataEND tangará   ✓ ✓ ✓ - - 

Tityridae                

Schiffornis virescensEND flautim   ✓ ✓ ✓ - - 

Pachyramphus castaneus caneleiro   ✓ ✓   - - 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto ✓ ✓ ✓   - - 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Cotingidae                

Procnias nudicollisEND araponga   ✓   ✓ QA - 

Pyroderus scutatusEND pavó   ✓ ✓ ✓ QA - 

Platyrinchidae               

Platyrinchus mystaceus patinho   ✓ ✓ ✓ - - 

Rhynchocyclidae                

Mionectes rufiventrisEND abre-asa-de-cabeça-cinza   ✓ ✓ ✓ - - 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo   ✓ ✓   - - 

Phylloscartes eximiusEND barbudinho     ✓   EN - 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato   ✓ ✓ ✓ - - 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta   ✓ ✓ ✓ - - 

Todirostrum poliocephalumEND teque-teque   ✓ ✓   - - 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio     ✓ ✓ - - 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó   ✓ ✓ ✓ - - 

Myiornis auricularisEND miudinho   ✓ ✓ ✓ - - 

Hemitriccus diopsEND olho-falso     ✓   - - 

Hemitriccus orbitatusEND tiririzinho-do-mato     ✓ ✓ - - 

Hemitriccus nidipendulusEND tachuri-campainha     ✓ ✓ - - 

Tyrannidae                

Hirundinea ferruginea   gibão-de-couro     ✓   - - 

Euscarthmus rufomarginatus maria-corruíra     ✓   RE - 

Camptostoma obsoletum risadinha   ✓ ✓ ✓ - - 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Elaenia spectabilis   guaracava-grande     ✓   - - 

Elaenia parvirostris   guaracava-de-bico-curto     ✓   - - 

Elaenia mesoleuca   tuque     ✓   - - 
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Elaenia chiriquensis chibum     ✓   - - 

Myiopagis viridicata   guaracava-de-crista-alaranjada     ✓   - - 

Phyllomyias fasciatus piolhinho   ✓ ✓   - - 

Serpophaga subcristata alegrinho   ✓ ✓ ✓ - - 

Attila rufusEND capitão-de-saíra   ✓ ✓ ✓ - - 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata   ✓ ✓ ✓ - - 

Myiarchus swainsoni irré ✓ ✓ ✓   - - 

Myiarchus ferox maria-cavaleira   ✓ ✓   - - 

Myiarchus tyrannulus  maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado     ✓   - - 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Philohydor lictor   bentevizinho-do-brejo     ✓   - - 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro     ✓ ✓ - - 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado ✓   ✓ ✓ - - 

Megarynchus pitangua neinei ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Myiozetetes cayanensis   bentevizinho-de-asa-ferrugínea     ✓   - - 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho   ✓ ✓ ✓ - - 

Tyrannus melancholicus suiriri ✓   ✓ ✓ - - 

Tyrannus savana   tesourinha     ✓   - - 

Empidonomus varius   peitica     ✓   - - 

Myiophobus fasciatus filipe ✓ ✓ ✓   - - 

Pyrocephalus rubinus   príncipe     ✓   - - 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada   ✓ ✓ ✓ - - 

Arundinicola leucocephala freirinha   ✓     - - 

Gubernetes yetapaENDC tesoura-do-brejo     ✓   - - 

Cnemotriccus fuscatus   guaracavuçu     ✓   - - 

Lathrotriccus euleri enferrujado ✓   ✓ ✓ - - 

Satrapa icterophrys   suiriri-pequeno     ✓   - - 

Vireonidae                

Cyclarhis gujanensis pitiguari ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Vireo chivi juruviara ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Hylophilus poicilotisEND verdinho-coroado   ✓     - - 

Corvidae                

Cyanocorax cristatellusENDC gralha-do-campo ✓   ✓   - - 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça   ✓     - - 

Hirundinidae                

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Progne tapera andorinha-do-campo     ✓ ✓ - - 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande     ✓ ✓ - - 

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio       ✓ - - 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco   ✓ ✓   - - 

Troglodytidae                

Troglodytes musculus corruíra ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Donacobiidae                

Donacobius atricapilla japacanim   ✓ ✓   - - 

Polioptilidae               

Polioptila plumbea   balança-rabo-de-chapéu-preto     ✓   - - 

Turdidae                

Turdus flavipes sabiá-una   ✓ ✓   - - 

Turdus leucomelas sabiá-barranco   ✓ ✓ ✓ - - 
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Turdus rufiventris sabiá-laranjeira ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca   ✓ ✓ ✓ - - 

Turdus albicollis sabiá-coleira   ✓ ✓ ✓ - - 

Mimidae                

Mimus saturninus sabiá-do-campo ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Motacillidae               

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Passerellidae               

Zonotrichia capensis tico-tico ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Arremon semitorquatusENDC tico-tico-do-mato     ✓   - - 

Parulidae                

Setophaga pitiayumi mariquita ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Basileuterus culicivorus pula-pula ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Basileuterus culicivorusENDC pula-pula-de-barriga-branca     ✓   - - 

Myiothlypis flaveola pula-pula-de-barriga-branca     ✓   - - 

Myiothlypis leucoblepharaEND pula-pula-assobiador   ✓ ✓ ✓ - - 

Myiothlypis leucophrysENDC pula-pula-de-sobrancelha     ✓   VU - 

Myiothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho         - - 

Icteridae               

Gnorimopsar chopi graúna       ✓ - - 

Agelasticus cyanopus carretão   ✓     - - 

Chrysomus ruficapillus garibaldi   ✓ ✓ ✓ - - 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo   ✓ ✓   - - 

Molothrus bonariensis vira-bosta   ✓ ✓ ✓ - - 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul     ✓ ✓ - - 

Thraupidae                

Coereba flaveola cambacica ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro   ✓ ✓ ✓ - - 

Thlypopsis sordida saí-canário   ✓ ✓ ✓ - - 

Tachyphonus rufus   pipira-preta     ✓   QA - 

Tachyphonus coronatusEND tiê-preto ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Ramphocelus bresiliusEND tiê-sangue   ✓ ✓   - - 

Lanio cucullatus  tico-tico-rei     ✓   - - 

Lanio melanops tiê-de-topete   ✓ ✓   - - 

Tangara seledonEND saíra-sete-cores     ✓   - - 

Tangara cyanocephalaEND saíra-militar     ✓ ✓ - - 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha   ✓     - - 

Tangara desmarestiEND saíra-lagarta ✓ ✓ ✓   - - 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Tangara cyanopteraEND sanhaçu-de-encontro-azul     ✓   - - 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro     ✓ ✓ - - 

Tangara cayana saíra-amarela   ✓ ✓ ✓ - - 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva   ✓ ✓   - - 

Tersina viridis   saí-andorinha     ✓   - - 

Dacnis cayana saí-azul   ✓ ✓ ✓ - - 

Hemithraupis ruficapillaEND saíra-ferrugem   ✓ ✓ ✓ - - 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Haplospiza unicolorEND cigarra-bambu   ✓ ✓   - - 
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Donacospiza albifrons tico-tico-do-banhado   ✓     VU - 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro   ✓ ✓ ✓ - - 

Emberizoides herbicola canário-do-campo   ✓     - - 

Volatinia jacarina tiziu ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

Sporophila frontalisEND pixoxó   ✓     EN VU 

Sporophila lineola bigodinho     ✓ ✓ - - 

Sporophila nigricollis baiano       ✓ - - 

Sporophila caerulescens coleirinho ✓   ✓ ✓ - - 

Sporophila leucoptera chorão   ✓ ✓   - - 

Cardinalidae                

Habia rubica tiê-do-mato-grosso     ✓ ✓ - - 

Cyanoloxia brissonii azulão       ✓ - - 

Fringillidae                

Sporagra magellanica pintassilgo     ✓ ✓ - - 

Euphonia chlorotica fim-fim   ✓ ✓ ✓ - - 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro   ✓     - - 

Estrildidae                

Estrilda astrild bico-de-lacre   ✓ ✓ ✓ - - 

Passeridae                

Passer domesticus pardal   ✓ ✓ ✓ - - 

Legenda: RE – regionalmente extinta, AE – ameaçada de extinção, QA - quase ameaçada, VU - vulnerável; END: espécie 

endêmica de Mata Atlântica, ENDC: espécie endêmica de Cerrado. Fonte: 1 – GEOTECH (2013); 2 – JGP & PRIME (2009); 3 

– CPEA (2014); 4 - FESPSP (2004). 

 

As aves Passeriformes foram representadas por 178 espécies distribuídas em 31 famílias, e o 

restante das 125 espécies pertence às aves não-Passeriformes, composto por 34 famílias 

(Figura 9.2.2.3.2-1).  

 

Figura 9.2.2.3.2-1: Representação das espécies e famílias que compuseram a lista de avifauna com 
potencial ocorrência para a área do empreendimento, localizado em Mauá, São Paulo. 
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B. Dados Primários  

B.1. Composição e Estruturação da Comunidade 

Para a primeira campanha de amostragem da avifauna, realizada nos dias 17, 18, 21, 22 e 23 de 

março de 2016, foram registradas 114 espécies, na área de influência da Unidade de Recuperação 

Energética (URE), distribuídas entre 40 famílias. Na segunda campanha, realizada entre os dias 10 

a 14 de outubro de 2017, foi registrada a ocorrência de 111 espécies de aves, também na área de 

influência do empreendimento, distribuídas em 36 famílias (Tabela 9.2.2.3.2-2 e Figura 9.2.2.3.2-

2). É importante notar a proximidade entre o número de espécies registradas em cada campanha, 

mas também que na campanha mais recente foram registradas 26 novas espécies que não foram 

registradas na primeira campanha, ou seja, temos um total de 140 espécies da avifauna.  

Quanto ao status de conservação das espécies, foram registradas apenas duas espécie listada na 

categoria de ameaça, o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e Spizaetus tyrannus (gavião-pega-

macaco) na categoria “quase ameaçada” no âmbito estadual (SMA, 2018). Já o número de 

espécies endêmicas para a segunda campanha foi de 14 táxons, todas endêmicas para a Mata 

Atlântica, aumentando o total registrado na primeira campanha de 21 espécies, sendo 20 

endêmicas da Mata Atlântica e uma do Cerrado, para 24 espécies endêmicas, sendo 23 endêmicas 

da Mata Atlântica e uma do Cerrado (Tabela 9.2.2.3.2-2). 
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Tabela 9.2.2.3.2-2: Lista de espécies de aves com ocorrência comprovada na área de influência da Unidade de Recuperação Energética (URE) - Mauá/SP, referentes 
às duas campanhas de levantamento de dados primários (mar/2016 e out/2017). As espécies estão classificadas quanto ao local e campanha de registro, sensibilidade 
a alterações ambientais, ambiente de registro, guilda alimentar, modo de registro, endemismo e categorias de ameaça nos âmbitos estadual (SMA - Decreto Estadual 
nº 63.853/2018) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014). 
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Ordem Anseriformes Linnaeus, 1758 
                   

- - 

Família Anatidae Leach, 1820 
                   

- - 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê 
          

✓ 
 

Aq OD/VO B ONI R - - - 

Ordem Galliformes Linnaeus, 1758 
                   

- - 

Família Cracidae Rafinesque, 1815 
                   

- - 

Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu 
 
✓ ✓ ✓ ✓ BF,F OD,VO ✓ 

    
BF OD/VO M FRU R - - - 

Ordem Suliformes Sharpe, 1891 
                   

- - 

Família Phalacrocoracidae 
Reichenbach, 1849                    

- - 
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Nannopterum brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 
    

✓ AQ,SV VO 
       

B PISC R - - - 

Ordem Pelecaniformes Sharpe, 1891 
                  

- - - 

Família Ardeidae Leach, 1820 
                   

- - 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira 
    

✓ AA VO 
       

B PISC R 
 

- - 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 
    

✓ AA VO 
    

✓ AA OD B PISC R - - - 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira ✓ 
  

✓ ✓ 
AA,BRE

F,F 
OD 

       
M INS R 

 
- - 

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena 
     

  
    

✓ AA OD B PISC R 
 

- - 

Ordem Cathartiformes Seebohm, 
1890                   

- - - 

Família Cathartidae Lafresnaye, 
1839                   

- - - 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AA,BF,F

,SV 
OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

AA, AI, 
AU, BF, 

REF, 
REFR, 
BREF 

OD B 
NEC

R 
R - - - 
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Ordem Accipitriformes Bonaparte, 
1831                    

- - 

Família Accipitridae Vigors, 1824 
                   

- - 

Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza 
         

✓ 
  

BF OD/VO M CAR R - - - 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AI,BF,F,

SV 
OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

AA, AI, BF, 
BREF 

OD/VO B CAR R - - - 

Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco 
  

✓ 
  

BF OD ✓ 
    

BF OD/VO B CAR R - - - 

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco 
  

✓ 
  

F OD 
       

M CAR R 
 

QA - 

Ordem Gruiformes Bonaparte, 1854 
                   

- - 

Família Rallidae Rafinesque, 1815 
                  

- - - 

Aramides saracura (Spix, 1825)END saracura-do-mato ✓ 
 
✓ 

  
AA,BF OD,VO ✓ 

  
✓ 

 
F, BF OD M CAR R 

 
- - 

Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda 
 
✓ 

   
AU OD ✓ ✓ 

   
F, BF OD,VO M ONI R - - - 
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Gallinula galeata (Lichtenstein,1818) frango-d'água-comum 
   

✓ 
 

AU OD 
   

✓ 
 

AQ OD B ONI R 
 

- - 

Ordem Cariamiformes Furbringer, 
1888                    

- - 

Família Charadriidae Leach, 1820 
                  

- - - 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AA,Aq,S

V 
OD,VO ✓ ✓ ✓ 

 
✓ AA OD/VO B INS R - - - 

Família Jacanidae Chenu & Des 
Murs, 1854                   

- - - 

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã 
          

✓ 
 

AQ OD B INS R - - - 

Ordem Columbiformes Latham, 
1790                   

- - - 

Família Columbidae Leach, 1820 
                  

- - - 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha ✓ ✓ 
  

✓ AA VO 
       

B 
GRA

N 
R - - - 

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico 
  

✓ 
  

SV VO 
 
✓ 

  
✓ AA, F, BF OD B ONI R ex - - 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

BF,REF,
SV 

OD,VO ✓ 
 
✓ 

 
✓ F, BF OD M FRU R 

 
- - 
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Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 
    

✓ F OD ✓ 
  

✓ ✓ F, BF OD M FRU R - - - 

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa 
         

✓ 
  

BF VO A 
GRA

N 
R - - - 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando 
  

✓ 
  

AA VO ✓ 
    

F, BF OD B 
GRA

N 
R 

 
- - 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 
 
✓ ✓ 

  
BF,F OD ✓ 

   
✓ F, BF OD/VO B 

GRA
N 

R 
 

- - 

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 
1792) 

juriti-gemedeira 
       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

F, BF, REF, 
REF R, 
BREF 

OD/VO M 
GRA

N 
R - - - 

Ordem Cuculiformes Wagler, 1830 
                   

- - 

Família Cuculidae Leach, 1820 
                   

- - 

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 
 
✓ ✓ 

  
BF,F OD,VO ✓ ✓ ✓ 

 
✓ AI, F, BF OD B INS R - - - 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto ✓ ✓ ✓ 
 
✓ 

AA,AI,B
F 

OD,VO ✓ ✓ 
  

✓ 
AI, BF, 
BREF 

OD/VO B ONI R 
 

- - 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco ✓ 
  

✓ ✓ AA,BF OD,VO 
       

B ONI R 
 

- - 
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Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci 
  

✓ 
 
✓ F OD 

       
B INS R - - - 

Ordem Strigiformes Wagler, 1830 
                   

- - 

Família Strigidae Leach, 1820 
                   

- - 

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 
  

✓ 
  

F OD ✓ 
 
✓ ✓ 

 
AI, BF OD B CAR R - - - 

Ordem Nyctibiiformes Yuri, 
Kimball, Harshman, Bowie, Braun, 
Chojnowski, Han, Hackett, 
Huddleston, Moore, Reddy, 
Sheldon,  Steadman, Witt  & Braun, 
2013 

                  
- - - 

Família Nyctibiidae Chenu & Des 
Murs, 1851                   

- - - 

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua 
       ✓ 

    
BF VO B INS R - - - 

Ordem Caprimulgiformes Ridgway, 
1881                   

- - - 
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Família Caprimulgidae Vigors, 1825 
                  

- - - 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 
  

✓ 
  

AA VO ✓ 
  

✓ 
 

BF VO B INS R - - - 

Ordem Apodiformes Peters, 1940 
                   

- - 

Família Apodidae Olphe-Galliard, 
1887                    

- - 

Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 
andorinhão-do-
temporal   

✓ 
  

SV VO 
       

B INS R - - - 

Família Trochilidae Vigors, 1825 
                  

- - - 

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro 
         

✓ 
  

BF OD,VO M NEC R 
 

- - 

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 
1839) 

rabo-branco-acanelado 
       ✓ 

 
✓ 

  
F, BF VO B NEC R - - - 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 
   

✓ 
 

F OD,VO 
    

✓ REFREG VO B NEC R - - - 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) 
besourinho-de-bico-
vermelho 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ REF OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BF, BREF OD,VO B NEC R - - - 
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Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)END 
beija-flor-de-fronte-
violeta   

✓ 
  

BREF VO 
       

M NEC R - - - 

Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) 
beija-flor-de-banda-
branca    

✓ ✓ BF,F VO ✓ 
    

BF OD B NEC R - - - 

Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) 
beija-flor-de-garganta-
verde  

✓ 
   

BF OD,VO 
 
✓ ✓ ✓ 

 
AU, BF OD B NEC R - - - 

Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul 
  

✓ 
  

F OD ✓ 
 
✓ 

 
✓ BF, BREF OD B NEC R 

 
- - 

Ordem Galbuliformes Fürbringer, 
1888                    

- - 

Família Bucconidae Horsfield, 1821 
                  

- - - 

Malacoptila striata (Spix, 1824)END barbudo-rajado 
  

✓ 
  

F OD 
       

M INS R - - - 

Ordem Piciformes Meyer & Wolf, 
1810                    

- - 

Família Ramphastidae Vigors, 1825 
                   

- - 

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu 
       ✓ 

   
✓ AI, BREF OD M ONI R - - - 

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766END tucano-de-bico-verde 
 
✓ 

   
F OD ✓ ✓ 

   
BF OD M ONI R - - - 
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Família Picidae Leach, 1820 
                  

- - - 

Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado 
  

✓ 
  

F OD 
 
✓ 

   
BF OD B INS R - - - 

Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 END 
pica-pau-anão-de-
coleira 

✓ ✓ ✓ 
  

BF,F OD ✓ 
   

✓ F, REF OD M INS R 
 

- - 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) END 
picapauzinho-verde-
carijó  

✓ 
  

✓ BF,F OD ✓ 
  

✓ 
 

F, BF OD M INS R 
 

- - 

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 
  

✓ 
  

F OD 
       

B INS R - - - 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 
  

✓ ✓ 
 

AA OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ AA, AI, BF OD B INS R - - - 

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) 
pica-pau-de-cabeça-
amarela 

✓ 
 
✓ ✓ ✓ 

BF,BRE
F,F,REF

REG 
OD,VO ✓ ✓ 

   
F, BF OD M INS R - - - 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) 
pica-pau-de-banda-
branca  

✓ 
   

BF OD ✓ 
    

F OD,VO B INS R - - - 

Ordem Falconiformes Bonaparte, 
1831                    

- - 

Família Falconidae Leach, 1820 
                  

- - - 

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará ✓ ✓ ✓ 
 
✓ 

AA,REF,
SV 

OD,VO ✓ 
 
✓ ✓ ✓ AA, AI OD B CAR R 

 
- - 
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Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro ✓ 
 
✓ ✓ ✓ 

BF,REF,
SV 

OD,VO ✓ 
  

✓ ✓ AA, AI OD,VO B CAR R - - - 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri ✓ 
    

SV OD 
       

B CAR R 
 

- - 

Ordem Psittaciformes Wagler, 1830 
                  

- - - 

Família Psittacidae Rafinesque, 1815 
                   

- - 

Aratinga leucophthalmus (Statius Muller, 
1776) 

periquitão-maracanã 
  

✓ 
  

SV OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AI, BF, AU, 

BREF 
OD/VO B FRU R - - - 

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) END periquito-rico 
  

✓ ✓ ✓ SV OD,VO ✓ ✓ ✓ 
 
✓ 

AI, BF, 
BREF 

OD/VO B FRU R - - - 

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde ✓ 
 
✓ 

  
SV OD,VO ✓ ✓ 

  
✓ F OD,VO M FRU R - - - 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro ✓ ✓ 
 
✓ 

 
SV OD,VO ✓ ✓ 

 
✓ 

 
BF OD,VO M FRU R - QA - 

Ordem Passeriformes Linnaeus, 
1758                   

- - - 

Família Thamnophilidae Swainson, 
1824                   

- - - 
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Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa 
 
✓ 

  
✓ BF OD 

  
✓ 

  
F OD/VO M INS R - - - 

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 
choca-de-chapéu-
vermelho 

✓ ✓ ✓ 
  

BF,F OD ✓ 
    

F VO B INS R - - - 

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata 
  

✓ 
 
✓ F OD ✓ ✓ ✓ 

  
F OD B INS R 

 
- - 

Myrmoderus squamosus (Pelzeln, 1868) END papa-formiga-de-grota 
   

✓ 
 

AI OD 
       

M INS R - - - 

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) END papa-taoca-do-sul 
 
✓ 

   
F OD 

 
✓ 

   
F OD M INS R - - - 

Família Conopophagidae Sclater & 
Salvin, 1873                   

- - - 

Conopophaga lineata (Wied, 1831) END chupa-dente ✓ 
  

✓ 
 

F,REFR
EG 

OD ✓ ✓ ✓ 
  

F, BF OD M INS R 
 

- - 

Família Dendrocolaptidae Gray, 
1840                   

- - - 

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) END arapaçu-rajado 
  

✓ ✓ 
 

F OD ✓ 
 
✓ 

  
F OD A INS R - - - 
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Família Xenopidae Bonaparte, 1854 
                  

- - - 

Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo 
  

✓ 
  

F OD 
       

M INS R - - - 

Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó 
    

✓ AI OD ✓ 
    

F OD/VO M INS R 
 

- - 

Família Furnariidae Gray, 1840 
                  

- - - 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro ✓ ✓ 
 
✓ ✓ 

AA,AI,B
F 

OD,VO 
    

✓ AI OD B INS R - - - 

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca ✓ 
    

BF OD ✓ 
    

F OD B INS R - - - 

Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) 

END 
barranqueiro-de-olho-
branco   

✓ 
  

F OD 
  

✓ ✓ 
 

F OD M INS R 
 

- - 

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 
1832) 

trepador-quiete 
       ✓ 

 
✓ 

  
F OD/VO M INS R - - - 

Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) 

END 
joão-botina-do-brejo 

   
✓ 

 
F OD 

       
M INS R - - - 
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Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié 
          

✓ 
 

AU OD,VO M INS R - - - 

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 END pichororé ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

AU,F OD ✓ ✓ ✓ 
  

F OD M INS R - - - 

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

BREF,B
F,F 

OD 
 
✓ 

 
✓ ✓ BF, BREF OD B INS R - - - 

Cranioleuca pallida (Wied, 1831) END arredio-pálido 
   

✓ 
 

F OD ✓ 
  

✓ 
 

BF OD M INS R - - - 

Família Pipridae Rafinesque, 1815 
                  

- - - 

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira ✓ 
    

REFRE
G 

OD 
       

B INS R - - - 

Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 
1793) END 

tangará 
  

✓ 
  

BF,F OD 
       

B FRU R - - - 

Família Onychorhynchidae Tello, 
Moyle, Marchese & Cracraft, 2009                    

- - 

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) END flautim 
       ✓ 

    
BF OD M INS R - - - 
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Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 
       ✓ 

 
✓ 

  
F OD B INS R - - - 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) 
caneleiro-de-chapéu-
preto  

✓ ✓ 
 
✓ BF,F OD ✓ 

 
✓ ✓ 

 
F, BF OD M INS R 

 
- - 

Família Rhynchocyclidae Berlepsch, 
1907                   

- - - 

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo 
  

✓ 
  

BF,F OD 
       

M INS R - - - 

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) 
bico-chato-de-orelha-
preta 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
F,REFR

EG 
OD ✓ ✓ ✓ 

 
✓ BF, BREF OD M INS R 

 
- - 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio ✓ 
 
✓ ✓ 

 
BREF OD 

       
B INS R - - - 

Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 
1846) 

tororó 
       ✓ 

 
✓ 

  
F OD/VO M INS R 

 
- - 

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) END miudinho 
       ✓ 

    
F OD M INS R - - - 
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Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) END tachuri-campainha 
   

✓ 
 

F OD 
    

✓ BREF OD/VO M INS R - - - 

Família Tyrannidae Vigors, 1825 
             

  
   

- - - 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha ✓ 
    

AI,BF OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
F, BF, 
BREF 

OD/VO B INS R - - - 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) 
guaracava-de-barriga-
amarela  

✓ 
 
✓ ✓ BF,F OD,VO 

   
✓ 

 
BF OD/VO B INS R 

 
- - 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho 
       ✓ 

 
✓ 

  
BF OD/VO M INS R - - - 

Attila rufus (Vieillot, 1819) END capitão-de-saíra 
    

✓ F OD 
 
✓ 

   
F OD/VO M INS R 

 
- - 

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 
1859 

irré 
  

✓ 
  

F OD 
       

B INS R - - - 

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 
         

✓ 
 
✓ AA, AI, BF OD B INS R - - - 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AI,AA,B
F,F,REF
REG,SV 

OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
AA, AI, BF, 

BREF 
OD,VO B INS R 

 
- - 
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Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 
1776) 

bem-te-vi-rajado ✓ ✓ ✓ 
  

AI,BF OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F, BF OD/VO B INS R - - - 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei ✓ 
 
✓ 

  

BF,F,RE
FREG 

OD ✓ ✓ 
 
✓ ✓ F, BF OD/VO B INS R - - - 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) 
bentevizinho-de-
penacho-vermelho 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ AI,BF OD,VO ✓ 
   

✓ BF, BREF OD,VO B INS R - - - 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 
 
✓ 

  
✓ BF,SV VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

F, BF, 
BREF 

OD B INS R - - - 

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha 
        

✓ ✓ ✓ 
 

AI OD B INS R 
 

- - 

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 
1776) 

filipe ✓ 
 
✓ 

  

BF,BRE
F 

OD ✓ ✓ ✓ 
 
✓ BF, BREF OD,VO B INS R - - - 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada 
   

✓ 
 

AU OD,VO 
       

B INS R 
 

- - 

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado ✓ 
  

✓ 
 

BF,F OD ✓ 
 
✓ ✓ 

 
F, BF VO M INS R - - - 

Família Vireonidae Swainson, 1837 
                  

- - - 

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
BF,BRE
F,AI,F,R
EFREG 

OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
F, BF, 
BREF 

OD,VO B INS R - - - 
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Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara ✓ 
 
✓ 

  
BF,F OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

F, BF, 
BREF 

VO B INS R - - - 

Família Corvidae Leach, 1820 
                  

- - - 

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) 

ENDC 
gralha-do-campo ✓ ✓ 

   

BF,REF
REG 

OD 
     

  M ONI R - - - 

Família Hirundinidae Rafinesque, 
1815                   

- - - 

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) 
andorinha-pequena-de-
casa   

✓ 
  

SV VO ✓ 
  

✓ ✓ AA, AI OD B INS R - - - 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo 
          

✓ ✓ AA, AI OD B INS R - - - 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) 
andorinha-doméstica-
grande     

✓ SV VO 
       

B INS R - - - 

Família Troglodytidae Swainson, 
1831                   

- - - 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
BF,F,RE

F 
OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ AI, BF OD B INS R - - - 

Família Turdidae Rafinesque, 1815 
                 

R 
 

- - 
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Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

BF,F OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BF, BREF VO B ONI R 
 

- - 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira ✓ ✓ 
 
✓ ✓ AA,BF,F OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ AI, BF OD/VO B ONI R 

 
- - 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca ✓ 
 
✓ ✓ 

 

F,REFR
EG 

OD ✓ ✓ 
   

BF VO B ONI R 
 

- - 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira ✓ ✓ ✓ 
  

AI,BF,F OD ✓ ✓ ✓ 
  

F OD,VO M FRU R 
 

- - 

Família Mimidae Bonaparte, 1853 
                   

- - 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 
 
✓ 

   
BF OD,VO 

  
✓ ✓ ✓ AA, AI OD,VO B ONI R 

 
- - 

Família Passerellidae Cabanis & 
Heine, 1850                    

- - 

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico ✓ 
 
✓ ✓ ✓ AI,BF VO ✓ 

 
✓ ✓ ✓ AA, AI OD/VO B 

GRA
N 

R 
 

- - 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 
       ✓ 

 
✓ ✓ 

 
AA, AI OD/VO B 

GRA
N 

R 
 

- - 
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Família Parulidae Wetmore, 
Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, 
van Rossem, Van Tyne & Zimmer 
1947 

                   
- - 

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita ✓ 
  

✓ 
 

BF,F OD,VO ✓ 
 
✓ ✓ 

 
BF OD,VO M INS R 

 
- - 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 
    

✓ BF OD,VO ✓ ✓ 
 
✓ 

 
BF VO B INS R 

 
- - 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula ✓ ✓ 
   

AI,BF OD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BF OD/VO M INS R 
 

- - 

Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) 

END 
pula-pula-assobiador ✓ 

 
✓ ✓ 

 

BF,F,RE
F 

OD,VO 
  

✓ 
  

F VO M INS R 
 

- - 

Família Icteridae Vigors, 1825 
                   

- - 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta ✓ 
    

BREF OD 
 
✓ 

  
✓ AI OD,VO B ONI R 

 
- - 

Família Thraupidae Cabanis, 1847 
                   

- - 
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Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica ✓ ✓ 
 
✓ 

 

AI,BF,B
REF,F 

OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BF OD,VO B ONI R 
 

- - 

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

saí-canário 
       ✓ ✓ 

   
F OD/VO B FRU R 

 
- - 

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) END tiê-preto ✓ ✓ ✓ 
  

AI,F OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F OD B ONI R 
 

- - 

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) END tiê-sangue 
         

✓ ✓ 
 

BF OD/VO B ONI R 
 

- - 

Lanio melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete 
       ✓ 

    
F OD,VO M ONI R 

 
- - 

Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta 
       ✓ 

 
✓ 

 
✓ F OD,VO B FRU R 

 
- - 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ AI,BF OD,VO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BF OD,VO B FRU R 
 

- - 

Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro ✓ 
    

REFRE
G 

OD 
       

B FRU R 
 

- - 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

BF,BRE
F,F 

OD ✓ 
    

BF OD M FRU R 
 

- - 

Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva 
   

✓ 
 

F OD 
       

B FRU R 
 

- - 
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Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 
  

✓ 
  

F OD ✓ ✓ 
 
✓ 

 
BF OD B NEC R 

 
- - 

Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) 
figuinha-de-rabo-
castanho 

✓ 
 
✓ 

  
AI,F OD ✓ ✓ ✓ 

 
✓ BF OD/VO B INS R 

 
- - 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) 
canário-da-terra-
verdadeiro 

✓ 
    

AI VO 
       

B 
GRA

N 
R 

 
- - 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 
   

✓ ✓ AA OD,VO ✓ 
 
✓ 

  
AI, BF OD/VO B 

GRA
N 

R 
 

- - 

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho 
  

✓ 
  

AA VO ✓ 
    

AI, BF OD/VO B 
GRA

N 
R 

 
- - 

Família Cardinalidae Ridgway, 1901 
                   

- - 

Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso 
  

✓ 
  

F OD 
       

A ONI R 
 

- - 

Família Fringillidae Leach, 1820 
                   

- - 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim ✓ ✓ 
 
✓ ✓ 

AI,BF,B
REF,F 

OD 
       

B FRU R 
 

- - 

Família Estrildidae Bonaparte, 1850 
                   

- - 
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Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre 
  

✓ 
 
✓ AA,BF OD,VO 

       
B 

GRA
N 

R 
 

- - 

Família Passeridae Rafinesque, 1815 
                   

- - 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 
        

✓ 
  

✓ AI, BREF OD,VO B INS R ex - - 

LEGENDA: A - alta sensibilidade, M - média sensibilidade, B - baixa sensibilidade; AA: áreas abertas, AI: áreas abertas com esparsas árvores isoladas, Aq: ambientes aquáticos, AU: áreas 
úmidas, F: fragmentos florestais, BF: borda de fragmentos florestais, REF: Reflorestamento de exóticas, REFREG: Reflorestamento de exóticas com regeneração natural, BREF: borda de 
Reflorestamento de exóticas, com ou sem regeneração natural; AQ: espécies que se alimentam de organismos aquáticos, CA: carnívoros, FG: frugívoros, FR IN: frugívoro e insetívoro, GR: 
granívoro, GR FR: granívoro e frugívoro, IN: insetívoro, IN esc.: insetívoros escaladores, NC: necrófago, NE: nectarívoro, ON: onívoro; OD: observação direta, Vo: vocalização; R: 

residente; ex: Exótica; AE – ameaçada de extinção, QA - quase ameaçada; 
END

: espécie endêmica de Mata Atlântica; 
ENDC

: espécie endêmica do Cerrado. 
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Dentre as espécies registradas na segunda campanha, 46 pertencem ao grupo das aves não-

Passeriformes, arranjadas em 18 famílias, e 65 espécies são aves Passeriformes, que se distribuem 

em 18 famílias (Figura 9.2.2.3.2-2). É importante notar que a riqueza da primeira e segunda 

campanha é muito semelhante e a proporção de espécies Passeriformes e não-Passeriformes 

também não sofreu modificação considerável entre as duas campanhas, mostrando a importância 

das aves Passeriformes independentemente da época de amostragem. 

 

Figura 9.2.2.3.2-2: Representação das espécies e famílias que compuseram a lista de avifauna registrada 
nas duas campanhas realizadas na área do empreendimento (mar/2016 e out/2017), localizado em Mauá, 
São Paulo. 

 

A seguir estão apresentados registros fotográficos (Figura 9.2.2.3.2-3 a 9.2.2.3.2-19) de alguns 

espécimes de aves que foram registradas na área de influência da Unidade de Recuperação 

Energética (URE) durante as duas campanhas de levantamento de fauna terrestre (mar/2016 e 

out/2017). 

  

Página: 526



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

487 
 

  

Figura 9.2.2.3.2-3: Nannopterum brasilianus - biguá. 

1° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-4: Crotophaga ani - anu-preto. 1° 

campanha 

  

Figura 9.2.2.3.2-5: Guira guira - anu-branco. 1° 

campanha 

Figura 9.2.2.3.2-6: Milvago chimachima - 

carrapateiro juvenil. 1° campanha 

  

Figura 9.2.2.3.2-7: Brotogeris tirica - periquito-rico. 

1° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-8: Sicalis flaveola - canário-da-

terra-verdadeiro. 1° campanha 
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Figura 9.2.2.3.2-9: Ardea alba - garça-branca-

grande. 1° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-10: Tyrannus melancholicus - 

suiriri. 1° campanha 

  

Figura 9.2.2.3.2-11: Conopophaga lineata – chupa 
dente. 2° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-12: Troglodytes musculus - 
corruíra. 2° campanha 

  

Figura 9.2.2.3.2-13: Lahtrotriccus euleri - 
enferrujado. 2° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-14: Cyclarrhis gujanensis - 
pitiguari. 2° campanha 
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Figura 9.2.2.3.2-15: Psittacara leucophtalmus – 
periquitão-maracanã. 2° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-16: Ramphastos discolorus – 
tucano-de-bico-verde. 2° campanha 

  

Figura 9.2.2.3.2-17: Syndactyla rufosuperciliata – 
trepador-quiete. 2° campanha 

Figura 9.2.2.3.2-18: Celeus flavescens - pica-pau-
de-cabeça-amarela. 2° campanha 

 

Figura 9.2.2.3.2-19: Certhiaxis cinnamomeus - Curutié. 2° campanha 

 

B.2. Distribuição da fauna no ambiente e Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento tem sido considerada nesse estudo como uma importante 

ferramenta na tratativa de supressão de hábitat, permitindo avaliar a semelhança do ambiente a 
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ser alterado com os ambientes remanescentes, o que leva, consequentemente, a uma suposição 

mais segura em relação às áreas de melhor apitidão de receber a translocação das espécies 

resgatadas, quando é o caso. 

O dendrograma obtido com o emprego da análise de agrupamento (coeficiente cofenético = 

0,74) (Figura 9.2.2.3.2-20 e Tabela 9.2.2.3.2-3) revelou a formação de três principais 

agrupamentos com relativa similaridade: um agrupamento composto pelos sítios 01 (2ª camp) e 

03 (1ª e 2ª camp); um agrupamento composto pelos sítios 02 (2ª camp) e 05 (2ª camp), e um 

agrupamento composto pelos sítios 01 (1ª camp), 02 (1ª camp) e 04 (1ª camp). Os sítios 04 (2ª 

camp) e 05 (1ª camp) ficaram isolados, com baixa similaridade em relação a quaisquer outros 

sítios. 

Como é de se esperar, houve uma tendência de agrupamento de sítios de mesmas campanhas 

com considerável similaridade, ou seja, possivelmente por questões fenológicas os sítios da 

primeira campanha foram mais similares entre si e os sítios de segunda campanha mais similares 

entre si. Esse padrão foi rompido apenas pelo sítio 03 da primeira campanha, que possivelmente 

se manteve sem grandes mudanças de composição de espécies até a segunda campanha e foi 

muito similar ao sítio SA01 da segunda campanha.  

É possível presumir que o agrupamento dos sítios amostrais 01 e 03 (Figura 9.2.2.3.2-20) seja 

justificado por tratarem de áreas semelhantes na caracterização de hábitat com associação de 

áreas florestadas com campos antrópicos. O agrupamento dos sítios 01, 02 e 04 (todos de 

primeira campanha) pode guardar maior relação com a época do ano amostrada do que com 

relações fitofisionômicas. Já a proximidade do sítio amostral 02 com o sítio 05 deve ser analisada 

com cautela, uma vez que o sítio 02 está localizado no Parque Natural do Pedroso e ainda possui 

cobertura vegetal nativa com alta conectividade a outros importantes remanescentes florestais da 

região, de forma que não teve a totalidade de sua área amostrada em nenhuma das duas 

campanhas realizadas, enquanto o sítio 05 é formado por área de vegetação regenerante com 

presença de reflorestamento homogêneo. Além disso, ainda é possível que durante a época seca 

as espécies persistentes no sítio 05 fiquem em maior evidência, por conta da época reprodutiva, 

revelando a similaridade desse sítio com áreas melhor preservadas.  

Por fim, outro ponto a se destacar é o isolamento dos sítios 05 (1ª camp) e 04 (2ª camp), que 

tiveram baixa similaridade com todos os outros sítios das duas campanhas realizadas. Esse fato 

provavelmente se deve a fatores relacionados à configuração de isolamento do sítio 05, que se 

encontra entre a área de aterro sanitário, ao Rodoanel Mário Covas (SP-021) e área de 

reflorestamento homogêneo composto por Eucalyptus sp., enquanto o sítio amostral 04 configura-

se numa composição florestal diferente das outras áreas amostradas, em que prevalecem áreas 

florestadas úmidas e há presença relevante de ambiente aquático, que propiciam a presença de 

espécies adaptadas a essas condições, como as aves aquáticas registradas nesse sítio, justificando 

assim eu distanciamento dos demais agrupamentos. 
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Os argumentos aqui expostos são reforçados pelo valor do coeficiente cofenético confiável 

(0,74), que sustenta a similaridade encontrada entre os sítios. Cabe ressaltar que apenas com 

estudos de longo prazo (Monitoramento) é possível constatar melhores relações de similaridade 

entre as áreas amostradas e consequentemente alterações na comunidade de aves frente a 

operação do empreendimento. 

 
Figura 9.2.2.3.2-20: Análise de agrupamento (Método de Ligação UPGMA) para as espécies de aves 
registradas nos cinco sítios amostrais durante as duas campanhas, a partir de uma matriz de similaridade 
de Jaccard (coeficiente cofenético = 0,74). Legenda: 1C – primeira campanha; 2C – segunda campanha. 

 

Tabela 9.2.2.3.2-3: Análise de similaridade entre os sítios amostrais considerados nas duas campanhas de 
amostragem da avifauna realizadas (mar/2016 e out/2017), partindo de uma matriz de similaridade de 
Jaccard (10.000 permutações – coeficiente cofenético = 0,74). 

Similaridade 

SÍTIOS 
Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 Sítio5 

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 

Sitio 1 - 1C 1,00 0,47 0,47 0,48 0,52 0,38 0,49 0,35 0,29 0,48 

Sitio 1 - 2C 0,47 1,00 0,38 0,44 0,55 0,49 0,35 0,39 0,31 0,43 

Sitio 2 - 1C 0,47 0,38 1,00 0,41 0,38 0,34 0,36 0,32 0,38 0,39 

Sitio 2 - 2C 0,48 0,44 0,41 1,00 0,44 0,41 0,30 0,36 0,27 0,46 

Sitio 3 - 1C 0,52 0,55 0,38 0,44 1,00 0,39 0,36 0,32 0,29 0,46 

Sitio 3 - 2C 0,38 0,49 0,34 0,41 0,39 1,00 0,32 0,41 0,25 0,42 

Sitio 4 - 1C 0,49 0,35 0,36 0,30 0,36 0,32 1,00 0,30 0,40 0,32 

Sitio 4 - 2C 0,35 0,39 0,32 0,36 0,32 0,41 0,30 1,00 0,27 0,38 

Sitio 5 - 1C 0,29 0,31 0,38 0,27 0,29 0,25 0,40 0,27 1,00 0,31 

Sitio 5 - 2C 0,48 0,43 0,39 0,46 0,46 0,42 0,32 0,38 0,31 1,00 
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B.3. Riqueza (Número de espécies) 

No geral, considerando as duas campanhas, a riqueza total de espécies por campanha é muito 

semelhante, a riqueza relativa de espécies em relação aos sítios amostrais tem importante 

configuração. Na primeira campanha, a riqueza de espécies por sítio seguiu a seguinte ordem 

decrescente (da maior riqueza para menor riqueza): Sítio 03 (n=66), Sítio 01 (n=54), Sítio 04 

(n=46), Sítio 02 (n=44) e Sítio 05 (n=41). Já para a segunda campanha, a riqueza de espécies por 

sítio seguiu a seguinte ordem decrescente (da maior riqueza para menor riqueza): Sítio 01 (n=82), 

Sítio 03 (n=57), Sítio 05 (n=52), Sítio 04 e Sítio 02 (ambos com n=49) (Figura 9.2.2.3.2-21). 

É importante destacar a inversão entre as duas campanhas de amostragem realizadas no que 

diz respeito aos sítios de maior sucesso na detecção de espécies. Na primeira campanha o sítio 03 

foi o de maior detectabilidade de aves e o sítio 01 o segundo maior nesse quesito. Já para a 

segunda campanha o sítio 01 passa a ter a maior detectabilidade da avifauna, seguido do sítio 03. 

Isso demonstra a relevância dos dois sítios em manter maior diversidade de espécies quando 

comparados aos outros sítios. Esse destaque pode ser observado na Figura 9.2.2.3.2-21. 

O sítio 01 apresenta área de cobertura vegetal significativa e de considerável relevância local, 

além de maior heterogeneidade em função da presença de áreas abertas e úmidas na sua 

proximidade, possivelmente favorecendo a ocorrência de maior diversidade de espécies. Por 

outro lado, o sítio 03, apesar de ter maior proximidade com a área de depósito de lixo, apresenta, 

além de vegetação bem preservada, relevante diversidade de ambientes, o que deve favorecer a 

ocorrência de diferentes grupos de aves. 

Importante notar também que a exclusividade de espécies por sítio encontra seus maiores 

valores no sítio 03, na primeira campanha, e no sítio 01, na segunda campanha. A maior 

exclusividade de espécies nessas áreas pode estar relacionadas à diversidade de ambientes 

associada à relativa boa preservação das matas nesses sítios. 

Um dado não esperado, no geral, é a baixa riqueza para o sítio 02, que está inserido em um 

grande remanescente florestal no Parque Natural do Pedroso. Esse resultado, porém, pode ter 

ocorrido em decorrência de o sítio selecionado estar mais próximo tanto da área de atividade do 

aterro quanto da urbanização adjacente. O sítio deve ser considerado como importante área de 

uso para a fauna, pelas características de preservação e contexto de continuidade da mata que 

apresenta. Os sítios 02 e 04, contíguos ao sítio 02 também devem ser considerados como tal, já 

que são áreas de vegetação relativamente bem preservadas e conectadas. 

A composição das espécies registradas é dominada por espécies generalistas e tolerantes a 

descaracterização dos ambientes naturais. Esse fator deve ser considerado também para a 

compreensão da riqueza de cada sítio amostral, já que essas espécies são capazes de utilizar até os 

sítios de mais degradados ou antropizados, tanto quanto os sítios bem preservados. 
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Figura 9.2.2.3.2-21: Riqueza específica de avifauna por sítio amostral para o levantamento da Unidade de 
Recuperação Energética (URE), considerando as duas campanhas realizadas (mar/2016 e out/2017). 

 

A predileção por hábitat das espécies registradas na segunda campanha é composta por 47 

espécies que tiveram ocorrência exclusiva em ambiente florestal (43%), considerando tanto o 

interior do fragmento ou podendo estender-se até as bordas. Esse valor está consideravelmente 

acima do encontrado para a primeira campanha, a saber, 30 espécies de ocorrência exclusiva em 

ambiente florestal (26%), porém, ambos demonstram a alta frequência de aves com preferência 

florestal. Além disso, seguindo a tendência da primeira campanha, grande parte das espécies 

registradas na segunda campanha de amostragem na área do empreendimento apresentou 

preferência generalista quanto ao hábitat (52 espécies – 47%), ou seja, essas espécies podem ser 

consideradas como pouco exigentes quanto aos recursos do ambiente em que estão inseridas. 

Uma porção menor de espécies foi registrada na segunda campanha exclusivamente em: 

ambientes abertos (3 espécies - 3%), abertos com árvores isoladas (3 espécies - 3%), ambientes 

aquáticos (3 espécies - 3%), ambientes associados a reflorestamento (interior e bordas com ou 

sem regeneração –  2 espécies - 2%) e ambientes úmidos (1 espécie - 1%) (Figura 9.2.2.3.2-22). 
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Figura 9.2.2.3.2-22: Classificação das espécies de acordo com a preferência de hábitat a partir dos 
registros em campo comparados entre 1ª e 2ª campanhas. Alguns táxons podem ocorrer em mais de um 
ambiente. Legenda: Aq - ambientes aquáticos; Ref - reflorestamento de exóticas; RefReg - reflorestamento 
de exóticas com regeneração natural; AU - áreas úmidas ou brejosas; BRef - borda de reflorestamento 
homogêneo, com ou sem regeneração natural; AI - áreas abertas com esparsas árvores isoladas; BF - borda 
de floresta; AA - áreas abertas; F - ambiente florestal; G – generalista, espécies que não apresentaram 
predileção de hábitat, registradas em um número diverso de ambientes.  

 

Apesar do predomínio de espécies sem predileção de hábitat para as duas campanhas, a alta 

porcentagem de espécies registradas com maior afinidade a ambientes florestais denota um bom 

estado de conservação das áreas estudadas, permitindo a ocorrência de espécies mais exigentes 

quanto à qualidade do ambiente (Figura 9.2.2.3.2-22). 

 

Frequência de Ocorrência  

A frequência de ocorrência para todas as espécies detectadas na área de estudo para as duas 

campanhas está apresentada na Figura 9.2.2.3.2-23. Apesar de, como demonstrado anteriormente, 

a maioria das espécies não ter apresentado preferência por algum tipo específico de hábitat, para a 

segunda campanha, 48% da comunidade de aves detectadas foram categorizadas como pouco 

comuns e 24% como raras. A baixa frequência de ocorrência para a maioria das espécies na atual 

campanha também ocorreu na primeira campanha, onde a maioria das espécies foi considerada 

como pouco comum. O fato de não haverem espécies consideradas raras na primeira campanha 

pode estar relacionado a flutuações de abundância local, o que dificulta o registro dessas espécies, 

ou ainda que algumas espécies consideradas pouco comuns na primeira campanha tenham sido 

regsitradas como raras na segunda campanha. Esse resultado, associado à baixa preferência por 

algum tipo específico de hábitat, sugere, portanto, que grande parte das espécies pode ser 

encontrada em poucos sítios de amostragem, porém, utilizando diferentes tipos de hábitats 

existentes nesses sítios.  
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Figura 9.2.2.3.2-23: Porcentagens da comunidade de aves para as categorias de frequência de ocorrência, 
para as duas campanhas (mar/2016 e out/2017). 

 

Outras tendências mantiveram-se semelhantes ao que foi registrado na primeira campanha 

(março de 2016), como segue abaixo.  

A espécie mais frequente foi Coragyps atratus (urubu), detectada em 40% dos registros 

(Tabela 9.2.2.3.2-4). Essa dominância era esperada, como já observado na primeira campanha de 

amostragem, uma vez que se trata de uma espécie comum a ambientes degradados e antropizados, 

que é atraída pelos depósitos de lixo do local. As poucas espécies de frequência regular (n=8), 

assim como na primeira campanha, caracterizam-se por serem mais frequentes em ambientes 

abertos, bordas de florestas ou até mesmo por não possuírem preferência de hábitat, ou seja, 

espécies generalistas (Tabela 9.2.2.3.2-4). Já para as espécies consideradas comuns, assim como na 

primeira campanha, foi possível destacar que algumas espécies apresentam maior exigência em 

relação à qualidade do ambiente (Tabela 9.2.2.3.2-4), tais como o frugívoro de grande porte 

Aratinga leucophthalmus (periquitão-maracanã) e o insetívoro arbóreo Lathrotriccus euleri 

(enferrujado).  

Os resultados encontrados para a frequência de ocorrência da avifauna, considerando as duas 

campanhas, podem ter sofrido influência de alguns fatores, dos quais há o fato de que as 

amostragens se deram principalmente em caminhos em bordas de fragmentos florestais, devido 

ao grande declive na topografia de algumas áreas do estudo, o que dificultou o acesso em seu 

interior e, possivelmente dificultou o registro mais frequente de algumas espécies que foram 

tomadas como pouco comuns, enquanto as espécies menos exigentes foram avistadas com maior 

frequência.  

 

Tabela 9.2.2.3.2-4: Frequência de ocorrência em porcentagem (%) para todas as espécies de aves 
categorizadas como regulares, comuns, pouco comuns ou raras, da segunda campanha (out/2017).  

Espécie  F.O.% Categoria Espécie  F.O.% Categoria 

Coragyps atratus 40% 
Regular 

Thlypopsis sordida 7% Pouco 
Comum 

Tangara sayaca 37% Dacnis cayana 7% 
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Espécie  F.O.% Categoria Espécie  F.O.% Categoria 

Cyclarhis gujanensis 35% Volatinia jacarina 7% 

Pitangus sulphuratus 32% Aramides saracura 5% 

Turdus rufiventris 32% Megascops choliba 5% 

Basileuterus culicivorus 32% Picumnus temminckii 5% 

Myiodynastes maculatus 30% Cranioleuca pallida 5% 

Troglodytes musculus 25% Poecilotriccus plumbeiceps 5% 

Zonotrichia capensis 23% 

Comum 

Hemitriccus nidipendulus 5% 

Coereba flaveola 23% Phyllomyias fasciatus 5% 

Tachyphonus coronatus 20% Mimus saturninus 5% 

Caracara plancus 18% Ammodramus humeralis 5% 

Tyrannus melancholicus 18% Myiothlypis leucoblephara 5% 

Vireo chivi 18% Molothrus bonariensis 5% 

Rupornis magnirostris 17% Ramphocelus bresilius 5% 

Milvago chimachima 17% Penelope obscura 3% 

Camptostoma obsoletum 17% Laterallus melanophaius 3% 

Lathrotriccus euleri 17% Columba livia 3% 

Vanellus chilensis 15% Hydropsalis albicollis 3% 

Megarynchus pitangua 15% Eupetomena macroura 3% 

Turdus leucomelas 15% Amazilia lactea 3% 

Leptotila rufaxilla 13% Ramphastos toco 3% 

Conopophaga lineata 13% Ramphastos dicolorus 3% 

Tolmomyias sulphurescens 13% Lochmias nematura 3% 

Turdus albicollis 13% 
Pachyramphus 
polychopterus 3% 

Setophaga pitiayumi 13% Myiozetetes similis 3% 

Piaya cayana 12% Progne tapera 3% 

Chlorostilbon lucidus 12% Passer domesticus 3% 

Aratinga leucophthalmus 12% Dendrocygna viduata 2% 

Raro 

Synallaxis ruficapilla 12% Ardea alba 2% 

Conirostrum speciosum 12% Egretta thula 2% 

Patagioenas cayennensis 10% 

Pouco 
Comum 

Leptodon cayanensis 2% 

Leptotila verreauxi 10% Geranoaetus albicaudatus 2% 

Brotogeris tirica 10% Gallinula galeata 2% 

Synallaxis spixi 10% Jacana jacana 2% 

Patagioenas picazuro 8% Patagioenas plumbea 2% 

Veniliornis spilogaster 8% Zenaida auriculata 2% 

Colaptes campestris 8% Nyctibius griseus 2% 

Thamnophilus caerulescens 8% Phaethornis ruber 2% 

Xiphorhynchus fuscus 8% Amazilia versicolor 2% 

Automolus leucophthalmus 8% Picumnus cirratus 2% 

Myiophobus fasciatus 8% Dryocopus lineatus 2% 
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Espécie  F.O.% Categoria Espécie  F.O.% Categoria 

Pygochelidon cyanoleuca 8% Dysithamnus mentalis 2% 

Tangara desmaresti 8% Thamnophilus ruficapillus 2% 

Crotophaga ani 7% Pyriglena leucoptera 2% 

Phaethornis pretrei 7% Xenops rutilans 2% 

Amazilia fimbriata 7% Furnarius rufus 2% 

Celeus flavescens 7% Certhiaxis cinnamomeus  2% 

Pionus maximiliani 7% Schiffornis virescens 2% 

Amazona aestiva 7% Myiornis auricularis 2% 

Syndactyla rufosuperciliata 7% Elaenia flavogaster 2% 

Pachyramphus validus 7% Attila rufus 2% 

Myiarchus ferox 7% Lanio melanops 2% 

Tyrannus savana 7% Tangara cayana 2% 

Turdus amaurochalinus 7% Sporophila caerulescens 2% 

Geothlypis aequinoctialis 7%       

 

B.4. Abundância Relativa 

Em termos absolutos, os cinco pontos de escuta distribuídos na área de estudo totalizaram o 

registro de 136 indivíduos distribuídos entre 44 espécies de aves, na atual campanha (2ª). Esses 

valores são relativamente semelhantes aos encontrados para a primeira campanha: 124 indivíduos 

distribuídos entre 52 espécies de aves.  

Quanto à abundância (IPA) das 44 espécies registradas pelo método, para a segunda 

campanha, apenas 11 espécies (25%) foram responsáveis pela maioria dos avistamentos em toda 

a área de estudo, sendo cinco classificadas como de abundância muito alta (11% das espécies) e as 

seis demais compondo parte das espécies classificadas como de alta abundância (Figura 9.2.2.3.2-

24 e Tabela 9.2.2.3.2-5). A categoria de alta abundância ainda é composta por mais oito espécies, 

perfazendo um total de 14 espécies nessa categoria (32%). Outras 25 espécies (57%) 

apresentaram IPA entre 0,5 e 0,2, sendo categorizadas como de média abundância (Figura 

9.2.2.3.2-24 e Tabela 9.2.2.3.2-5). O mesmo padrão foi encontrado na primeira campanha, sendo 

que poucas espécies são responsáveis por mais da metade dos registros realizados. 
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Figura 9.2.2.3.2-24: Porcentagens da comunidade de aves para as categorias de abundância relativa para 
as duas campanhas (mar/2016 e out/2017).  
Tabela 9.2.2.3.2-5: Índice Pontual de Abundância (I.P.A.) reunido por categoria de abundância, para 
avifauna da segunda campanha (out/2017). 

Táxon I.P.A Categoria Táxon I.P.A Categoria 

Coragyps atratus 4,0 

Muito alta 

Pionus maximiliani 0,4 

Média 

Basileuterus culicivorus 2,2 Pachyramphus validus 0,4 

Tangara desmaresti 1,6 Lathrotriccus euleri 0,4 

Myiodynastes maculatus 1,4 Vireo chivi 0,4 

Cyclarhis gujanensis 1,4 Troglodytes musculus 0,4 

Thamnophilus 
caerulescens 

1,0 

Alta 

Turdus rufiventris 0,4 

Conopophaga lineata 0,8 Geothlypis aequinoctialis 0,4 

Xiphorhynchus fuscus 0,8 Penelope obscura 0,2 

Certhiaxis cinnamomeus 0,6 Rupornis magnirostris 0,2 

Tachyphonus coronatus 0,6 Aramides saracura 0,2 

Conirostrum speciosum 0,6 Veniliornis spilogaster 0,2 

Vanellus chilensis 0,4 

Média 

Caracara plancus 0,2 

Leptotila rufaxilla 0,4 Xenops rutilans 0,2 

Celeus flavescens 0,4 Automolus leucophthalmus 0,2 

Milvago chimachima 0,4 Synallaxis ruficapilla 0,2 

Poecilotriccus plumbeiceps 0,4 Cranioleuca pallida 0,2 

Pitangus sulphuratus 0,4 Schiffornis virescens 0,2 

Megarynchus pitangua 0,4 Camptostoma obsoletum 0,2 

Coereba flaveola 0,4 Turdus albicollis 0,2 

Piaya cayana 0,4 Myiothlypis leucoblephara 0,2 

Picumnus temminckii 0,4 Thlypopsis sordida 0,2 

Dryocopus lineatus 0,4 Tangara sayaca 0,2 

 

Cabe aqui o destaque da espécie Coragyps atratus (Figura 9.2.2.3.2-25 e Tabela 9.2.2.3.2-5), que 

apresentou entre todas as espécies registradas a maior abundância (IPA 4,0) e frequência, assim 

como na primeira campanha de amostragem. Essa espécie é muito bem adaptada a ambientes 
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antropizados, e o contexto do aterro sanitário certamente atrai grande quantidade de indivíduos. 

É facilmente detectada visualmente, mas também por seus grandes grupos em pleno voo circular, 

e aglomeração durante a alimentação no solo.  

 
Figura 9.2.2.3.2-25: Coragyps atratus – urubu. Foto: 

Gilce França Silva. 2° campanha 

 

B.5. Suficiência amostral e Riqueza estimada 

Na primeira campanha, através do método de censos baseados em registros visuais e/ou 

auditivos, realizados em transecções, foi possível registrar 103 espécies. A curva de acumulo de 

espécies, porém, demonstrou uma estimativa de 144 espécies, ou seja, 41 espécies a mais do que 

o registrado naquela campanha (Figura 9.2.2.3.2-26). Já com a adição dos dados registrados na 

segunda campanha, através do mesmo método, foi possível registrar um total de 135 espécies, 

considerando as duas campanhas. Na construção da curva de acúmulo de espécies (1ª e 2ª 

campanha), porém, o estimador utilizado prevê um total de 162 espécies, ou seja, 27 espécies a 

mais do que o registrado, demonstrando ainda uma ascensão da curva e a não estabilização da 

mesma, porém com uma diferença entre dados observados e dados estimados consideravelmente 

menor, o que demonstra a suficiência amostral satisfatória do método (Figura 9.2.2.3.2-27).  
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Figura 9.2.2.3.2-26: Curva de acúmulo de espécies observadas e estimadas (Jack 1) para a primeira 
campanha (mar/2016), pelo método de observações-não sistemáticas em transecções irregulares a partir 
de Listas de Mackinnon, em Mauá, São Paulo. 

 

 

Figura 9.2.2.3.2-27: Curva de acúmulo de espécies observadas e estimadas (Jack 1) para as duas 
campanhas realizada (mar/2016 e out/2017), pelo método de observações-não sistemáticas em 
transecções irregulares a partir de Listas de Mackinnon, em Mauá, São Paulo. 

 

A mesma análise se aplica para o método de ponto fixo ou ponto de escuta. Na primeira 

campanha foram registradas 52 espécies, com o estimador apontando para 80 espécies, ou seja, 

um acréscimo de 28 espécies (Figura 9.2.2.3.2-28). Já com a adição da segunda campanha, o total 

de espécies registradas com o mesmo método é de 71, com o estimador apontando para 103, ou 
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seja, um acréscimo de 32 espécies. Para esse método podemos observar uma maior distância 

entre os dados observados e os dados estimados (Figura 9.2.2.3.2-29), porém, apesar de 

apresentar uma maior inclinação do que para o método aplicado em transecções irregulares 

(Figura 9.2.2.3.2-27), já esperado devido ao baixo número de pontos de escuta amostrados, ainda 

assim é de se considerar um número elevado de registros (71 espécies em cinco amostras, 

enquanto foram observadas 135 espécies para as 91 listas geradas para o método anterior). 

Também é importante destacar que cinco espécies foram registradas exclusivamente por esse 

método, o que mostra a relevância de unir diferentes métodos de amostragem para a avifauna. 

 

Figura 9.2.2.3.2-28: Curva de acúmulo de espécies observadas e estimadas (Jack 1) para a primeira 
campanha (mar/2016), pelo método de ponto de escuta, em Mauá, São Paulo. 

 

Figura 9.2.2.3.2-29: Curva de acúmulo de espécies observadas e estimadas (Jack 1) para as duas 
campanhas realizadas (mar/2016 e out/2017), pelo método de ponto de escuta, em Mauá, São Paulo. 
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B.6. Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico, 

Ameaçadas de Extinção e Exóticas/Invasoras 

Duas das espécies registradas no presente diagnóstico da segunda campanha são altamente 

sensíveis à degradação ambiental, segundo a classificação de Stotz et al. (1996), o correspondente 

a 2% da avifauna inventariada durante a campanha (Figura 9.2.2.3.2-30), sendo estas Xiphorhynchus 

fuscus (arapaçu-rajado) e Patagioenas plumbea (pomba-amargosa). A primeira espécie já havia sido 

registrada na primeira campanha, juntamente com Habia rubica (tiê-de-bando), outra espécie de 

alta sensibilidade ambiental, enquanto a segunda espécie teve seu registro realizado apenas na 

segunda campanha.  

O sítio 03 foi o sítio com maior número de registros de espécies com alta sensibilidade, tanto 

na primeira quanto na segunda campanha, seguido, na primeira campanha, pelo sítio 04, que é um 

contínuo do anterior, e, na segunda campanha, pelo sítio 01, um remanescente relativamente 

isolado do anterior, ambos os sítios com apenas uma das espécies de alta sensibilidade. Porém, a 

proporção de registros de alto grau de sensibilidade continua baixa, considerando-se a primeira 

campanha, e isso pode estar associado ao contexto de alteração, degradação e antropização já 

consolidados na área do empreendimento. A análise para as demais espécies com relação à 

sensibilidade a alterações ambientais, para a segunda campanha, aponta que 35% (39 espécies) 

tem média sensibilidade, ou seja, são parcialmente sensíveis (Figura 9.2.2.3.2-30).  

Ao avaliarmos de forma conjunta as espécies com alta e média sensibilidade da segunda 

campanha, é possível notar que 37% da comunidade de aves apresenta restrição de ocorrência 

quanto à qualidade de hábitat (Figura 9.2.2.3.2-30), indicando que, por um lado, a área ainda 

apresenta boa capacidade em abrigar espécies sensíveis, porém, por outro lado, a possível 

dependência dessas espécies em relação aos poucos remanescentes florestais ainda presentes, 

principalmente das áreas melhor conservadas. 

Assim como na primeira campanha, a grande maioria das aves registradas (63% - 70 espécies) 

encontra-se classificada como de baixa sensibilidade a alterações ambientais (Figura 9.2.2.3.2-30). 

É importante salientar que o trabalho de STOTZ et al. (1996), no qual se baseia a análise de 

sensibilidade, foi publicado há mais de 20 anos, devendo-se haver cautela na sua interpretação, 

uma vez que cada espécie pode ser afetada por diferentes pressões ambientais que mudam ao 

longo do tempo, como é o caso. 

Página: 542



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

503 
 

 

Figura 9.2.2.3.2-30: Sensibilidade a alterações ambientais para toda a avifauna inventariada durante as 
duas campanhas de amostragem (mar/2016 e out/2017), em Mauá, São Paulo. 

 

Considerando as categorias de espécies ameaçadas no estado de São Paulo (SMA, 2018), entre 

as espécies registradas nas duas campanhas, Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro), diagnosticada 

tanto na primeira quanto na segunda campanha, e Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), 

registrada apenas na primeira campanha, são consideradas como “quase ameaçada” (QA). 

 É importante considerar que a ausência de registro de Spizaetus tyrannus na segunda campanha 

se deva a motivos típicos de amostragem, por se tratar de uma espécie com grande área de vida e 

que não necessariamente dependente única e exclusivamente da área amostrada, dificultando seu 

registro. Já em relação à Amazona aestiva, sua presença contínua entre as campanhas demonstra 

sua persistência local e considerável adaptação ao ambiente mesmo que antropizado, 

provavelmente graças aos maciços florestais remanescentes.  

Em relação ao endemismo, para a segunda campanha, foram observadas 14 espécies 

endêmicas ou com distribuição restrita associada à Mata Atlântica, o que corresponde a 12% das 

espécies registradas para a área. O sítio 01 foi o que apresentou um maior número destas 

endêmicas, abrigando oito dos representantes totais (Figura 9.2.2.3.2-31 e Figura 9.2.2.3.1-7). Em 

comparação com a primeira campanha, que apresentou endemismo de 20 espécies para a Mata 

Atlântica e uma espécie para o Cerrado, o número de espécies endêmicas registradas na segunda 

campanha pode ser considerado semelhante, porém, com o sítio 03 apresentando o maior 

número de espécies endêmicas, a saber, 11 espécies na primeira campanha. 
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Figura 9.2.2.3.2-31. Espécies endêmicas inventariadas durante as duas campanhas (mar/2016 e out/2017), 
em Mauá, São Paulo. 

 
De um modo geral para a segunda campanha todos os sítios abrigam um número aproximado 

de espécies endêmicas de Mata Atlântica, variando entre quatro e oito espécies (Figura 9.2.2.3.2-

31 e Figura 9.2.2.3.1-7). O sítio 05 é composto por um pequeno fragmento florestal isolado que 

se encontra entre o aterro sanitário, reflorestamento e o Rodoanel Mário Covas (Rodovia SP-021). 

Este cenário pode contribuir para a quantidade inferior de endemismos registrados nas duas 

campanhas. 

Considerando uma possível sazonalidade na oferta de recursos hídricos e tróficos, tais como 

flores e frutos (STOTZ et al. 1996), ou até mesmo uma diferenciação entre sítios de reprodução e 

alimentação, algumas espécies podem migrar para diferentes regiões em busca de recursos ou 

acasalamento. No total, para as duas campanhas realizadas, foram detectadas nove espécies que 

realizam tais deslocamentos dentro do território nacional (DEVELEY & ENDRIGO, 2011), 

conforme é apresentado na Tabela 9.2.2.3.2-6.  

 

Tabela 9.2.2.3.2-6: Espécies que realizam migrações sazonais, registradas durante as duas campanhas de 
amostragem (mar/2016 e out/2017), em Mauá, São Paulo. 

Nome científico Nome popular 1ª Campanha 2ª Campanha 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal X  

Myiarchus swainsoni irré X  

Pipraeidea melanonota saíra-viúva X  

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado X X 

Vireo chivi juruviara X X 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca X X 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa  X 

Tyrannus savana tesourinha  X 
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Nome científico Nome popular 1ª Campanha 2ª Campanha 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto  X 

 

As aves Passeriformes são, de forma geral, as mais visadas por interesses econômicos, 

destacando-se as das famílias Thraupidae, Cardinalidae e Fringillidae. Um exemplo de ave 

bastante visada por interesses econômicos que foi registrado nesse estudo é o coleirinho 

Sporophila caerulescens, pelo seu canto peculiar.  

Das quatro espécies exóticas de aves estabelecidas no Brasil (SICK, 1997) todas foram 

detectadas na área de influência do empreendimento, o pombo-doméstico Columba livia, na 1ª e 2ª 

campanhas, a garça-vaqueira Bubulcus ibis e o bico-de-lacre Estrilda astrild, ambos na 1ª campanha, 

e o pardal Passer domesticus, na 2ª campanha. 

9.2.2.3.3. Considerações Finais 

Com a realização das duas campanhas de amostragem é possível verificar, em relação à 

avifauna dos sítios de estudo, que é composta em sua maioria por espécies sem preferências 

quanto à escolha de hábitat, normalmente com baixa sensibilidade a distúrbios e modificações 

ambientais, ampla distribuição e capacidade de dispersão, estando presentes tanto em ambientes 

bem preservados quanto em ambientes antropizados. Porém, também é possível verificar que os 

sítios amostrados mantém uma grande proporção de espécies mais seletivas, com preferência de 

hábitats florestais, sejam de interior ou de borda de fragmentos. É em meio a esse grupo de aves, 

de forma geral, que encontramos espécies com maior sensibilidade, inclusive as espécies 

endêmicas e classificadas em algum grau de ameaça de extinção, como é o caso, respectivamente, 

de Aramides saracura (saracura-do-mato) e Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), e de grande 

importância ecológica, como grandes frugívoros dispersores de sementes, como Penelope obscura 

(jacuaçú). A presença de grande proporção de espécies mais sensíveis à perda de cobertura 

florestal indica relevante conectividade entre os remanescentes florestais da ADA e AID.  

De forma geral, a AID apresentou maior riqueza de espécies que a ADA. Entre essas áreas, é 

notável a importância dos sítios 01 (ADA) e 03 (AID) em relação à riqueza de espécies, já que 

esses foram os sítios com maiores riquezas, respectivamente, na segunda e primeira campanhas. 

Ambas, áreas florestadas, porém, no caso do sítio 01 com grande diversidade de ambientes, como 

campos antrópicos e áreas úmidas, enquanto no sítio 03 há área florestada, campos antrópicos, 

além de ser uma área inserida num contexto de alta conectividade com outros importantes 

fragmentos, a saber, sítio 02 e sítio 04. Também, se considerarmos apenas espécies de média e 

alta sensibilidade, endêmicas e sob alguma ameaça de extinção, notaremos que as mesmas estão 

bem distribuídas em toda a área de influência do empreendimento, o que demonstra a 

importância dos remanescentes florestais para a avifauna local.  
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A riqueza encontrada, idependentemente do método utilizado, também pode ser considerada 

satisfatória, sendo que com o incremento no número de espécies registradas na segunda 

campanha, os valores obtidos pela curva do coletor não estão distantes do amostrado. 

Quanto à similaridade entre os sítios amostrais, é possível verificar alguma influência temporal, 

ou seja, maior similaridade entre sítios amostrados na mesma campanha, e influência espacial, ou 

seja, maior similaridade entre sítios contíguos ou próximos. Porém, qualquer padrão mais claro de 

similaridade entre as áreas só seria possível com o monitoramento contínuo da avifauna nos sítios 

de interesse. 

Ressalta-se ainda, a importância do sítio amostral 02, que está intimamente conectado aos 

sítios amostrais 03 e 04. O sítio amostral 02, apesar de não ter apresentado alta riqueza, em ambas 

as campanhas, como era esperado, localiza-se no Parque Natural do Pedroso que é de extrema 

importância para a conservação das espécies de ocorrência na região.  

Por fim, entende-se que a manutenção das áreas florestadas e da diversidade de outros 

ambientes nas áreas de influência do empreendimento seja de extrema relevância na manutenção 

da comunidade local de aves. As amostragens de campo realizadas abrangeram porções 

representativas das fisionomias presentes nas áreas de influência do empreendimento, 

desprendendo um esforço amostral satisfatório para as épocas de estudo selecionadas, as quais 

diferem em diversidade, mas que representam bem a diversidade total da área. Assim sendo, foi 

apresentada nesse estudo uma lista satisfatória das espécies da avifauna que ocorrem nas áreas de 

influência afetadas pelo empreendimento. 

9.2.2.4. Considerações Finais da Fauna Terrestre 

A composição taxonômica obtida para os três grupos da fauna terrestre, Mastofauna, 

Herpetofauna e Avifauna indicam que nas áreas de influência do empreendimento objeto desse 

estudo corresponde, em sua maioria, a táxons adaptados às modificações estruturais do hábitat. 

No entanto, nota-se que as áreas de influência são capazes de manter espécies que persistem 

mesmo com as alterações no ambiente, bem como, para uma parte da fauna mais sensível à 

antropização.  

Nesse sentido, embora a maioria das espécies da fauna terrestre diagnosticada na área de 

estudo terem ampla distribuição e apresentarem grande plasticidade em relação aos recursos 

ambientais disponíveis, foram registradas espécies da herpetofauna, mastofauna e avifauna 

endêmicas ao bioma Mata Atlântica, além disso, para avifauna e mastofauna foram registradas 

espécies que são mais sensíveis a efeitos da antropização, apresentando maiores requerimentos 

ambientais. Ainda, foram registradas espécies da avifauna ameaçadas de extinção. 

Por fim, é importante observar que a área objeto desse estudo recebe relevante influência das 

pressões antrópicas locais, como a urbanização e a atividade de aterro sanitário, e, dessa forma 

encontra-se em diferente grau de conservação das áreas consideradas nos estudos dos dados 

secundários, principalmente aqueles localizados em áreas protegidas. No entanto, deve-se 
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considerar a conectividade da vegetação remanescente com essas áreas protegidas, de forma que a 

vegetação remanescente da AID e os cursos d’água da área de estudo são indispensáveis à 

manutenção das comunidades da fauna terrestre.  

9.2.2.5. Biota aquática 

Os cursos d’água presentes na área de influência do empreendimento URE Mauá (Unidade de 

Recuperação Energética) estão inseridos na sub-bacia Billings-Tamanduateí, pertencente à bacia 

do Alto-Tietê (UGRHI-06), se caracterizando por rios de baixa ordem e pequeno porte. Pelo 

contexto de ocupação do entorno da área do empreendimento, com alto grau de urbanização, 

espera-se encontrar uma fauna aquática simplificada a qual foi diagnosticada no presente 

documento a partir de revisão de dados secundários descritos nos itens a seguir.  

9.2.2.5.1. Métodos 

A. Dados secundários 

Para a revisão de dados secundários foram feitas buscas bibliográficas sobre trabalhos e 

levantamentos pretéritos de grupos da biota aquática (ictiofauna, zooplâncton e 

macroinvertebrados bentônicos) na AII do empreendimento e região de entorno. Poucos foram 

os trabalhos encontrados, sendo esses ainda localizados fora da AII do empreendimento, mesmo 

assim foram utilizados para contextualizar a biota aquática de possível ocorrência na área, sendo 

selecionados os trabalhos realizados em cursos de água com características semelhantes aos da 

área de interesse e com localização mais próxima. 

Os pontos de localização onde foram obtidos os dados apresentados no diagnóstico estão 

indicados no Desenho 23201616PMA3. Os trabalhos utilizados para a compilação destes dados 

foram: 

 (CEPOLLINA/ECOURBIS, 2006): EIA/RIMA EcoUrbis Ambiental S.A (2006). Com 

coletas de ictiofauna e macroinvertebrados bentônicos realizadas em 2006; 

 (JGP/PRIME, 2009): EIA/RIMA Trecho Leste Rodoanel Mario Covas. Dersa 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. abril, 2009. Vol. II; 233p. e Vol. III; 311p. Com 

coletadas de ictiofauna, fitoplâncton, zooplâncton e zoobentos realizadas entre 

agosto/2008 a janeiro/2009. 

 (ROCHA et al., 2011): ROCHA, O., SANTOS-WISNIEWSKI, M.J. & MATSUMURA-

TUNDISI, T. Checklist of fresh-watern Cladocera from São Paulo State, Brazil. Biota 

Neotrop. 

11(1a):http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/en/abstract?inventory+bn0271101a2

011. Com coletas de zooplâncton – Cladocera – realizadas em 1999. 
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 (LUCINDA, 2003): LUCINDA, Irene (2003). Dissertação de Mestrado. Composição de 

Rotífera em corpos d’água da bacia do Rio Tietê- São Paulo, Brasil/Irene Lucinda. São 

Carlos – UFSCar, 2003. 182p. Com coletas de rotíferos realizadas em 1999. 

 (SILVA & MATSUMURA-TUNDISI, 2011): SILVA, W.M. & MATSUMURA-

TUNDISI, T. Checklist dos Copepoda Cyclopoida de vida livre de água doce do Estado 

de São Paulo, Brasil. Biota Neotrop. 11(1a): 

http://www.biotaneotropica.org.br/v11n1a/pt/abstract?inventory+bn0261101a2011. 

  

Página: 548



R6
01/jul/201923201616PMA3

Dados Secundários de Biota Aquática
Mauá, SP

Licenciamento

EIA/RIMA - Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
Unidade de Recuperação Energética - URE Mauá

06 - Alto Tietê

A3 Francisco R. Zamboni
francisco.rodrigues@cpeanet.com

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

LAGOA RIBEIRÃO PIRES

P 01
P 02

P 03

P 04

São Bernardo
do Campo

Santo André

Rio Grande
da Serra

Ribeirão
Pires

Mauá

São Paulo Ferraz de
Vasconcelos

Suzano

E01

E02

E03

350.000

350.000

360.000

360.000

7.3
70

.00
0

7.3
70

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
90

.00
0

7.3
90

.00
0

1:85.000

Escala TamanhoDesenho Versão Responsável Técnico pela Cartografia

Mapa

Projeto

Município (s)

Tipo

UGRHI

Escala gráfica
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico
para as Américas - SIRGAS 2000, fuso 23K

DigitalGlobe, 2017.

Legenda
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)
do Meio Biótico 
Área de Influência Indireta (AII)
do Meio Biótico

Dados Secundários
!( EIA / ECOURBIS (2006)
!( Lucinda (2003), Rocha et al. (2011), Silva e Matsumura - Tundisi (2011) 
!( EIA/RIMA Trecho Leste Rodoanel Mario Covas (2009)

± 0 21  km

Página: 549



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

510 
 

9.2.2.5.2. Resultados e discussão 

A. Dados secundários 

A comunidade íctica de rios das regiões neotropicais tem sido amplamente estudada e os 

trabalhos publicados demonstram uma diversidade de espécies distribuída de acordo com a 

seguinte ordem em valores aproximados: Characiformes 50%, Siluriformes 40%, Perciformes 7%, 

Gymnotiformes 2% e Cyprinodontiformes 2% (LOWE-MCCONNELL, 1999; UIEDA, 1984; 

BRITSKI, 1994). Evidentemente, essas proporções podem variar de acordo com a ordem de 

grandeza do rio. 

Alguns trabalhos (ex. CARAMASCHI, 1986; LANGEANI, 1989; BARRETO, 1995) 

abordaram a composição ictiofaunística de tributários da bacia do rio Tietê. Nestes trabalhos a 

diversidade da ictiofauna encontrada apresenta o padrão descrito acima em valores aproximados. 

Dentre esses trabalhos, o de Langeani (1989), determinou a presença de 42 espécies ocorrentes 

no alto curso do rio Tietê, entre as quais, 16 (38%) são endêmicas desta sub-bacia, ou seja, 

possuem distribuição restrita a essa área. 

Na região onde se localiza o empreendimento em questão, URE Mauá, são encontrados 

riachos de primeira e segunda ordens, de pequeno porte, onde não se espera encontrar alta 

diversidade de peixes, como constatado no levantamento feito para o licenciamento do aterro 

sanitário CLT EcoUrbis Ambiental (CEPOLLINA/ECOURBIS, 2006) localizado em Mauá/SP, 

próximo ao URE, onde foi observada uma baixa diversidade de peixes, com apenas duas (02) 

espécies, Phalloceros caudimaculatus (guarú) e Callichthys callichthys (tamboatá).  

No trabalho supracitado foram feitas amostragens de peixes e fauna de invertebrados 

aquáticos nos períodos de chuva e estiagem. As amostragens foram feitas em 04 pontos nos dias 

29 de março e 31 de maio de 2006. Os locais amostrados compreendem a nascente de um rio 

(primeira ordem) e também riachos de segunda ordem, estes constituem uma microbacia 

contribuinte do rio Aricanduva, afluente do rio Tietê. Neste estudo foram coletados 132 

indivíduos pertencentes a duas espécies de peixes, sendo 131 indivíduos de Phalloceros 

caudimaculatus e 01 individuo jovem de Callichthys callichthys que indica a presença de adultos, mas 

com baixa densidade populacional, constatada nas amostragens. Observou-se que as espécies de 

peixes encontradas se enquadram entre as resistentes a ambientes alterados, com alta deposição 

de matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio. Além disso, devido às alterações antrópicas 

ocorridas ao longo das últimas décadas (desmatamento das áreas adjacentes, plantio de 

monocultura e implantação do aterro sanitário) indicam o acentuado empobrecimento da 

ictiofauna nativa. 

A baixa diversidade de peixes observada nesse trabalho consultado 

(CEPOLLINA/ECOURBIS, 2006) decorre também do fato do ambiente de estudo se constituir 

em um ambiente de cabeceira (rios de primeira e segunda ordens) onde não são esperadas muitas 

espécies devido ao elevado grau de endemismo que ocorre nessas áreas, muito provavelmente em 

consequência do isolamento geográfico (LANGEANI, 1989). Isto contrasta com a ictiofauna que 
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ocorre nas calhas de grandes rios, que possuem maior diversidade de peixes e, portanto, podem 

apresentar indivíduos de maior porte e que exibem uma distribuição geográfica muito mais ampla 

quando comparadas àquela dos rios de cabeceira, como é o caso da micro-bacia em estudo, na 

área do empreendimento. 

De acordo com os estudos de diversos autores (CARAMASCHI, 1986; LANGEANI, 1989; 

BARRETO, 1995) seriam esperados para a região, aproximadamente 10 gêneros: Astyanax, 

Hyphesobrycon, Characidium, Trichomycterus, alguns gêneros da família Loricariidae (de dois a três 

gêneros), gêneros da ordem Gymnotiformes (dois), além dos Cyprinodontiformes (dois gêneros). 

A presença de apenas duas espécies já aponta para um evidente empobrecimento da ictiofauna 

local, fruto do histórico de exploração de recursos naturais da região. As espécies que ainda são 

encontradas na micro-bacia, são largamente conhecidas por apresentarem grande capacidade de 

sobreviver em ambientes bastante eutrofizados/impactados, ricos em matéria orgânica, com 

grandes variações de pH, além de baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água. 

A ictiofauna da região dos municípios de Mauá, Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos e 

Itaquaquecetuba foi estudada no âmbito do licenciamento para implantação do Rodoanel Mário 

Covas Trecho Leste (JGP/PRIME, 2009), tendo um ponto amostral no Alto-Tamanduateí, 

micro-bacia do empreendimento URE Mauá. Para diagnóstico do EIA/RIMA supracitado, 

foram realizadas duas campanhas amostrais, sendo uma durante a estação seca (setembro/2008) e 

outra durante a estação chuvosa (janeiro/2009), em cinco estações de coleta, Represa Billings 

(Ponto E01), Alto Tamanduateí (Ponto E02), Várzea do Rio Guaió (Ponto E03), Várzea do Rio 

Tietê (Ponto E04) e Lagoa permanente do Rio Tietê (Ponto E05). Para o presente diagnóstico 

foram selecionados os resultados obtidos nos pontos E2 e E3, conforme apresentado no 

Desenho 23201616PMA3, por se localizarem mais próximos à região do URE Mauá. Os 

petrechos de coleta empregados em JGP/PRIME (2009) foram redes de espera com malhas 

entre 1,5 e 4 cm, com 10 metros de comprimento;  tarrafa de 7 metros de diâmetro e malha 4 cm 

(tarrafa 1); tarrafa de 4 metros de diâmetro e malha 1,5 cm (tarrafa 2); rede de arrasto com 10 

metros de comprimento, 1,5 metros de altura e malha 0,5 mm; puçá retangular (100x70 cm) com 

malha 0,5mm. 

No rio Tamanduateí foram coletadas apenas três espécies, o Poecilídeo Cyprinodontiformes 

Phalloceros caudimaculatus (guarú), o Characiforme Hollandichthys multifasciatus (lambari listrado) e o 

Hypostomus sp.(cascudo), um Siluriforme Loricarídeo, sendo relatada uma qualidade de água 

péssima nesse local (JGP/PRIME, 2009). No rio Guaió a diversidade de espécies foi maior sendo 

coletadas nove espécies: Phalloceros caudimaculatus (guarú), Corydoras aeneus (pedrinha), Hypostomus sp. 

(cascudo), Triportheus nematurus (lambarola), Hyphessobrycon bifasciatus (tetra amarelo), Astyanax 

bockmanni (lambari-do-rabo-vermelho), Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-amarelo), Astyanax 

fasciatus (lambari) e Oligosarcus paranensis (cadela). A maioria das espécies foi capturada com 

peneirão na campanha de seca. Nenhuma das espécies encontra-se listada como ameaçada nas 

listagens do estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 63.853/2018) e nacional (MMA, 2014), 
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nem restritas a bacia do Alto-Tietê. Considerando as campanhas realizadas na AID do Trecho 

Leste do Rodoanel Mario Covas, concluiu-se que a comunidade de peixes é relativamente pobre, 

prevalecendo somente as espécies mais resistentes, contendo gêneros e espécies que são 

amplamente distribuídas em várias bacias (JGP/PRIME, 2009). 

Os macroinvertebrados bentônicos também foram diagnosticados nos mesmos locais da 

ictiofauna no EIA do Rodoanel Trecho Leste (JGP/PRIME, 2009). As amostras foram coletadas 

com draga tipo Ekman-Birge (área = 0,0225 m2), rede em D (D net – abertura de malha de 0,5 

mm) e peneira Solotest 0,5 mm. Os resultados obtidos nos pontos do rio Tamanduateí e Guaió 

são mostrados na Tabela 9.2.2.5.2-1 e 9.2.2.5.2-2, respectivamente.   

 

Tabela 9.2.2.5.2-1: Listagem de macroinvertebrados bentônicos registrados no rio Tamanduateí (alto 
Tamanduateí) no EIA/RIMA do Rodoanel Trecho Leste nas duas estações estudadas (seca e chuva). Fonte: 
adaptado de JGP/PRIME (2009).  

Táxon Seca Chuva 

ANNELIDA     

Oligochaeta x x 

Hirudinea x   

PLATYHELMINTHES     

Turbellaria x   

MOLLUSCA     

Mycetopodidae   x 

Physidae x   

Planorbidae x   

NEMATODA     

Espécie não identificada x x 

ARTHOPODA     

CRUSTACEA     

Copepoda x   

Cladocera x   

Táxon Seca Chuva 

Ostracoda x   

INSECTA     

Diptera 
 

  

Ceratopogonidae   x 

Chironomidae x x 

Pupas x   

Hemiptera     

Notonectidae x   

Belostomatidae x   

Ephemeroptera     

Baetidae x   

Coleoptera     

Hydrophilidae   x 

Riqueza total  14 6 

 

Tabela 9.2.2.5.2-2: Listagem de macroinvertebrados bentônicos registrados no rio Guaió no EIA/RIMA do 
Rodoanel Trecho Leste. Fonte: JGP/PRIME (2009). 

Táxon Seca Chuva 

ANNELIDA     

Oligochaeta x x 

Hirudinea   x 

MOLLUSCA     

Hyriidae/Diplodon sp x   

ARTHOPODA     

Táxon Seca Chuva 

INSECTA     

Diptera     

Chironomidae x x 

Muscidae x   

Riqueza total  4 3 

 

De acordo com JGP/PRIME (2009), de modo geral, os resultados da composição da 

comunidade de macroinvertebrados bentônicos nas duas campanhas indicam que os ambientes 
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são poluídos e com alta influência antrópica. Os táxons registrados nesse trabalho são 

amplamente distribuídos nos corpos de água do estado de São Paulo, com dominância de 

Annelida e Diptera/Chironomidae, um padrão já identificado em outros trabalhos no estado de 

São Paulo (ROQUE & TRIVINHO-STRIXINO, 2001; CORBI, 2006; PARESCHI, 2008; entre 

outros). Os táxons registrados são em sua maioria tolerantes à ambientes com poluição orgânica.  

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos da região de Mauá também foi levantada 

por CEPOLLINA/ECOURBIS (2006). Foram coletadas larvas de Chironomidae (insetos da 

ordem Diptera) e também alguns poucos insetos da ordem Coleoptera da família Hydrophilidae 

(CEPOLLINA/ECOURBIS, 2006).  

Com relação à comunidade zooplanctônica da bacia Alto-Tietê, foi feito amplo levantamento 

no âmbito do Projeto BIOTA/FAPESP em diversos corpos hídricos dessa UGRHi por diversos 

autores (LUCINDA, 2003; ROCHA et al., 2011; SILVA E MATSUMURA-TUNDISI , 2011), 

sendo apresentado a seguir os principais resultados obtidos nesses estudos com base nos dados 

obtidos na lagoa Rodrigo Pires em Ribeirão Pires/SP, local mais próximo do empreendimento 

URE Mauá. 

Lucinda (2003) encontrou baixa diversidade de espécies zooplanctônicas, sendo obtido um 

total de sete (07) espécies de rotíferos na Lagoa Rodrigo Pires em Ribeirão Pires/SP, sendo a 

baixa riqueza relacionada aos valores de pH considerado ácido (5,1) e de clorofila a por ter 

apresentado baixa concentração (1,63 µg/L), no entanto, apresentou uma alta dominância da 

espécie Keratella cochlearis. As espécies encontradas por Lucinda foram: Brachionus angularis, 

Dipleuchlanis propatula, Keratella cochlearis, Keratella tropica, Lecane bulla, Polyarthra aff. vulgaris e Trichotria 

tetractis.  

Em relação aos microcrustáceos (zooplâncton), Silva e Matsumura-Tundisi (2011) não 

registraram nenhuma espécie de Copepoda Cyclopoida na lagoa de Ribeirão Pires e Rocha et al. 

(2011) registraram apenas quatro espécies de cladóceros: Bosmina hagmani, Bosminopsis deitersi, Moina 

minuta e Diaphanosoma birgei. 

Em suma, pela revisão de dados secundários das comunidades aquáticas na região do 

empreendimento URE Mauá, espera-se uma baixa diversidade de espécies sendo essas 

caracterizadas por espécies comuns, de ampla ocorrência e tolerantes à poluição orgânica. 

9.2.3. Unidades de Conservação e outros espaços protegidos 

Apresentam-se as Unidades de Conservação e outros espaços protegidos existentes na região 

onde se insere a área de estudo, analisando-se sua relevância e a proximidade com o 

empreendimento potencialmente impactante. Para tal, foram consultadas fontes oficiais 

municipais, estaduais e federais, além de bibliografia especializada, quando pertinente.  
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9.2.3.1. Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação são definidas pela Lei Federal nº 9.985/2000 (regulamentada 

pelo Decreto nº 4.340/2002), que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC e apresenta critérios e normas para a implantação e a gestão dessas áreas. 

Conforme o Artigo 2º, Unidade de Conservação (UC) é um espaço com características naturais 

relevantes, instituído pelo Poder Público, cuja proteção deve ser garantida.  

O SNUC é constituído por UCs federais, estaduais e municipais, cujos objetivos envolvem 

questões ambientais, culturais e sociais. Dentre estes, e conforme o Artigo 4º, podem ser 

destacados: “contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional 

e nas águas jurisdicionais”; “promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais”; “proteger as 

características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural” 

e “proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente”.   

As UCs estão divididas em dois grupos com características e objetivos diferentes: Unidades de 

Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Conforme o Artigo 7º, nas Unidades de 

Proteção Integral não é permitido o uso direto de recursos ambientais (salvas exceções), uma vez 

que seu objetivo é preservar a natureza. Já as Unidades de Uso Sustentável têm o objetivo de 

compatibilizar a conservação com o uso sustentável de recursos naturais. Há cinco categorias de 

Unidades de Proteção Integral: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; 

Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. As Unidades de Uso Sustentável são divididas 

em sete categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta 

Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As UCs devem dispor de um Plano de Manejo (Artigo 27), e com exceção das Áreas de 

Proteção Ambiental (APA) e das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), todas as 

UCs devem apresentar uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 

ecológicos.  

O Artigo 36 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 do Grupo de Proteção Integral [...]”. Ainda, “Quando o empreendimento afetar 

unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo 

só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, 

mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 

definida neste artigo”. 

O SNUC também considera a Reserva da Biosfera, um modelo de gestão integrada 

reconhecido internacionalmente, cujos objetivos envolvem a preservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável. Cada Reserva da Biosfera, que pode ser constituída por Unidades 
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de Conservação, deve estar dividida em uma ou mais áreas-núcleo para proteção integral; uma ou 

mais zonas de amortecimento; e uma ou mais zonas de transição onde o manejo e a ocupação 

devem ser planejados. 

Conforme a Resolução CONAMA nº 428/2010, no caso de empreendimentos que possam 

afetar UC ou Zona de Amortecimento, o licenciamento exige a autorização do órgão responsável 

pela administração da UC ou, no caso de Reservas Particulares de Patrimônio Natural, do órgão 

responsável pela sua criação. O Parágrafo 3º do Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 também 

dispõe sobre a necessidade dessa autorização. No caso de UCs que ainda não tiveram sua Zona 

de Amortecimento estabelecida (excetuando-se APAs e RPPNs), a Resolução CONAMA nº 

428/2010 determina a consideração de um raio de 3 km a partir do limite da UC (Art. 1º, § 2º, 

alterado pela Resolução CONAMA nº 473/2015), durante o prazo de cinco anos a partir da 

publicação da Resolução CONAMA nº 473/2015.  

A Resolução SMA nº 85/2012 também dispõe sobre a autorização dos órgãos responsáveis 

pela administração de UC, determinando, em seu Artigo 1º, a necessidade de autorização prévia 

desses órgãos em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar 

UC ou sua Zona de Amortecimento – ZA, e a necessidade de envio de encarte sobre as 

intervenções do empreendimento na Unidade de Conservação – UC, quando for o caso.  

Na área de estudo foram identificados cinco Parques Estaduais ou Municipais (Proteção 

Integral) e uma Área de Proteção Ambiental (Uso Sustentável) (Tabela 9.2.3.1-1; Mapa de 

Unidades de Conservação – Desenho 23201607U CA3). 

 

Tabela 9.2.3.1-1: Unidades de Conservação existentes na área de estudo, legislação correspondente a seu 
reconhecimento como Unidade de Conservação, ano de aprovação do Plano de Manejo, e área, em 
hectares, apontada pela legislação. 

Nome Bioma Criação de UC Plano de Manejo Área (ha) 

Parque Estadual da Serra do Mar 
Mata Atlântica Decreto nº 10.251 

/1977  
2006 332.290,20* 

Parque Natural Municipal Estoril 
Virgílio Simionato 

Mata Atlântica Decreto nº 
18.684/2013 

- 37,26 

Parque Estadual Águas da Billings 
Mata Atlântica Decreto nº 

63.324/2018 
- 187,60 

Parque Natural Municipal do Pedroso 
“Prefeito Lincoln Grillo” 

Mata Atlântica 
Lei nº 7.733/1998 2016 815,07 

Parque Natural Municipal Guapituba 
Alfredo Klinkert Junior 
 

Mata Atlântica 
Lei nº 4.200/2007 - 46,83 

APA "Haras São Bernardo” 
Mata Atlântica Lei nº 5.745/1987 

 
- 34,09 

* esta área considera o somatório de glebas indicadas no Decreto nº 56.572/2010, além do decreto de criação. 
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9.2.3.1.1. Unidades de Proteção Integral 

A. Parque Estadual da Serra do Mar 

O Parque Estadual da Serra do Mar – PESM foi criado pelo Decreto Estadual nº 10.251/1977, 

e ampliado pelos Decretos nº 13.313/1979 e nº 56.572/2010. Conforme seu Portal Oficial 

(http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/), a área do parque apresenta cerca de 

332.000 hectares, o que corrobora com a somatória das áreas de ampliação indicadas pelo 

Decreto nº 56.572/2010, que totalizam 332.290,20 hectares para a UC (315.000 hectares 

indicados nos decretos de 1977 e 1979, somados a 5.027,20 hectares e 12.263,00 hectares 

indicados no decreto de 2010). 

O PESM corresponde ao maior parque estadual paulista, e devido a esta extensão está 

subdividido em núcleos menores, de modo a distribuir sua administração (SÃO PAULO, 2015). 

Conforme o decreto de criação, o objetivo do PESM é ”assegurar integral proteção à flora, à fauna, às 

belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos educacionais recreativos e científicos.”.  

A UC estende-se desde a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro até o litoral sul do Estado, 

representando uma extensa porção de vegetação contínua e preservada – o maior corredor 

biológico brasileiro de Mata Atlântica (SÃO PAULO, 2006; SÃO PAULO, 2015). Além de 

diferentes formações e ambientes, o parque também abrange aldeias indígenas e outras 

comunidades tradicionais (SÃO PAULO, 2006). 

Dentre as formações notórias protegidas pelo PESM destacam-se as escarpas e promontórios 

da Serra do Mar, porções de Planalto Atlântico e segmentos de planícies costeiras, distribuídos 

em mais de 20 municípios. Grande parte das nascentes dos rios que vertem para o Oceano 

Atlântico, responsáveis pelo abastecimento de água das populações litorâneas, também são 

abrangidas pelo parque (SÃO PAULO, 2006; SÃO PAULO, 2015). 

A administração do PESM é realizada pela Fundação para a Conservação e a Produção 

Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), tendo cada núcleo uma direção específica. 

O Plano de Manejo foi aprovado em 2006 (Deliberação CONSEMA nº 34/2006), e a partir dele 

o PESM recebeu zoneamento, destacando-se a Zona Intangível, onde a natureza permanece mais 

próxima de seu estado primitivo e distante das principais vias de acesso; e a Zona Primitiva, onde 

predomina a Floresta Ombrófila Densa em estágios sucessionais médio e avançado e também há 

formações primárias. Além destas zonas de destaque, o Plano de Manejo delimita diferentes 

compartimentos, que têm sua extensão vinculada ao tipo de uso e de possíveis interferências 

antrópicas, entre elas: Zona de Uso Extensivo; Zona Histórico-Cultural; Zona de Uso Intensivo; 

Zona de Recuperação; Zona de Uso Especial; Zona de Uso Conflitante; e Zona de Ocupação 

Temporária (SÃO PAULO, 2006). 

A Zona de Amortecimento do PESM inclui o território protegido pela Lei de Proteção de 

Mananciais; o território protegido pelo Tombamento da Serra do Mar e Paranapiacaba até o 

município de Miracatu; a APA Capivari Monos; as Zonas 2 a 4 do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Litoral Norte; todas as ilhas costeiras à exceção da ilha de São Vicente e área de 
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alta densidade urbana da Ilha de Santo Amaro; e os manguezais de Cubatão e Bertioga (SÃO 

PAULO, 2006). 

Na área em estudo, o Parque abrange o município de São Bernardo do Campo. 

 

B. Parque Natural Municipal Estoril Virgílio Simionato 

Fundado na década de 1950, o parque, inicialmente denominado Parque Estoril, foi bastante 

frequentado nas décadas de 1970 e 1980 (PARQUE ESTORIL, S/D). Sua área, localizada no 

município de São Bernardo do Campo, foi transformada em Unidade de Conservação pelo 

Decreto nº 18.684/2013. O parque, com 37,259 hectares (conforme o Decreto nº 18.684/2013), 

apresenta estrutura para lazer e um zoológico com cerca de 70 espécies (UNIVERSIDADE 

METODISTA DE SÃO PAULO, 2013). De acordo com seu decreto de criação, os objetivos do 

parque são “proteger a paisagem natural e pouco alterada de notável beleza cênica, bem como possibilitar o 

desenvolvimento de atividades de educação e de interpretação ambiental, de recreação e de turismo ecológico”. 

O Parque é gerido pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (BRASIL, S/D), 

sendo que a Resolução GSGA nº 7/2016 dispõe sobre o regulamento do Parque, estabelecendo 

um zoneamento composto por três setores: A, B e C.  O primeiro, onde estão localizados o 

zoológico e a Igreja de São Bartolomeu, destina-se ao desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental, lazer e uso público. O segundo é destinado ao desenvolvimento de estudos, educação 

ambiental e plantios, enquanto o último, setor C, destina-se a proteção, com desenvolvimento de 

plantios e estudos aprofundados. 

Apesar de contato telefônico com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal de São 

Bernardo do Campo, não foi possível obter informações sobre a existência ou elaboração de um 

Plano de Manejo para o Parque. Conforme ata da 27ª Reunião do Conselho da Cidade e do Meio 

Ambiente de São Bernardo do Campo (CONCIDADE, 2014), a elaboração do Plano de Manejo 

do Parque já foi prevista como linha de ação de proteção, recuperação e conservação ambiental. 

 

C. Parque Estadual Águas da Billings 

O Parque Estadual Águas da Billings foi criado pelo Decreto Estadual nº 63.324/2018, como 

forma de compensação pela construção do Rodoanel Mário Covas, especificamente em seu 

trecho Sul. A UC abrange uma área de 187,60 hectares (conforme seu decreto de criação), 

localizada no município de São Bernardo do Campo, na região do Riacho Grande, que já sofre 

historicamente pressões antrópicas advindas do crescimento urbano (construções de rodovias, 

construção da própria Represa Billings e outras formas de ocupação antrópica).  

A área da unidade de conservação é fragmentada por braços da represa Billings; sua vegetação 

é composta por um mosaico de formações de Floresta Ombrófila Densa Montana em diferentes 

estágios sucessionais (SÃO PAULO, 2016).  Conforme a proposta de criação do parque (SÃO 

PAULO, 2016), diversos estudos já registraram alta biodiversidade na área e entorno onde o 

mesmo se insere: mais de 70 espécies de flora, pertencentes a mais de 50 gêneros 
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(MANTOVANI et al. 2012; PASTORE et al. 1992; SUGIYAMA et al., 2009), e mais de 150 

espécies de vertebrados e invertebrados (MALAGOLI, 2008; HINGST-ZAHER et al. 2012).  

Por ser recente, a UC ainda não apresenta Plano de Manejo, nem Zona de Amortecimento. O 

decreto de criação considera, dentre outros aspectos: a importância da represa Billings para o 

abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo e a importância da cobertura 

vegetal para proteção do reservatório; a existência de remanescentes em estágio avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica, com presença do palmito-jussara (Euterpe edulis) e de outras 

espécies em extinção, de valor científico, cultural e paisagístico; a existência de condições ideais 

para manutenção da fauna silvestre, constituindo área notável para a conservação.  

 

D. Parque Natural Municipal do Pedroso  “Prefeito Lincoln Grillo” 

A área onde se insere a atual UC, em Santo André, foi inicialmente declarada de utilidade 

pública pelo Decreto Municipal nº 73/1944, para captação de águas do Ribeirão Pedroso. 

Posteriormente, o parque foi delimitado e denominado “Parque Regional e jardim Botânico do 

Pedroso” pela Lei nº 5.603/1979 (revogada) e Decreto nº 9.709/1979, enquanto a Lei Municipal 

nº 7.733/1998 (alterada pela Lei nº 8.586/2003) reconheceu a área como Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, denominando como Parque Natural Municipal. A Lei 

Municipal nº 8.881/2006 denominou-o como “Parque Natural do Pedroso”. O Plano de Manejo 

e o zoneamento do Parque foram aprovados pelo Decreto nº 16.878/2016, que o denomina 

como Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” e descreve seu perímetro. 

Na década de 1970 o parque recebeu instalações para lazer da população, mas com a 

intensificação de problemas sociais, aumento de ocupações irregulares e da violência na região, a 

visitação sofreu uma queda na década de 1990. Posteriormente, na primeira década dos anos 

2000, um projeto de revitalização das estruturas de lazer foi implantado pelo Grupo Gestor.  

Ainda, a implantação de rodovias provocou o isolamento de fragmentos anteriormente 

conectados (FREITAS, 2011).  

A área do Parque apresenta 815,07 hectares (conforme Decreto nº 16.878/2016), e conforme 

seu Plano de Manejo (SANTO ANDRÉ, 2016), sua vegetação corresponde a formações de 

Floresta Ombrófila Densa Montana, enquanto seu entorno é influenciado por diferentes 

condições de ocupação humana. Já foram registradas na área do parque e seu entorno diferentes 

espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, lianas, epifíticas, incluindo espécies em perigo ou 

vulneráveis. Quanto à fauna, já foram registradas mais de 100 espécies de aves, 13 espécies de 

mamíferos, seis espécies de répteis e 15 espécies de anfíbios. O Parque ainda abriga 15 lagos, 37 

nascentes e uma cachoeira, produzindo mais de 10 milhões de litros de água por dia e 

contribuindo com o Sistema Rio Grande/Billings (SANTO ANDRÉ, 2016). 

O Plano de Manejo também aponta o desenvolvimento de trabalhos de reflorestamento que já 

foram realizados no interior do Parque, para preservação do manancial e manutenção da 

diversidade, com introdução de espécies nativas em áreas impactadas. Dentre os problemas 
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enfrentados pela UC estão pontos de acúmulo de resíduos domésticos, animais domésticos 

abandonados, a pressão urbana, a falta de instrumentos de planejamento, de investimentos e de 

infraestrutura.  

O Zoneamento da UC apresenta, além da Zona de Amortecimento, as zonas internas 

Primitiva, de Recuperação, de Uso Intensivo, de Uso Extensivo, de Uso Conflitante e de 

Ocupação Temporária. A Zona de Amortecimento foi definida em dois níveis (Classes 1 e 2) 

para atender as disposições legais, uma vez que a área onde se insere já se encontra intensamente 

ocupada, sendo possível apenas mitigar os impactos dessa ocupação. A Classe 1, que se aplica à 

legislação municipal, corresponde ao nível mais próximo da UC, e considera as divisas 

administrativas do município, incluindo a cobertura vegetal associada às cabeceiras da bacia do 

Guarará e Itrapoã, áreas de assentamentos precários e da Bacia da Billings. A Classe 2, que 

considera a legislação federal, apresenta limites que vão além do município, tendo sido definida 

em conjunto com a gestão ambiental de São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires. A 

gestão na Zona de Amortecimento na Classe 2 deve considerar como diretrizes: o aumento da 

permeabilidade do solo, o estímulo a atividades de uso sustentável e à criação de novas UCs, o 

aumento da fiscalização e da educação ambiental, a participação nos planejamentos locais e 

regionais, a efetivação de parceiras com gestões de UCs, e o cumprimento da legislação federal 

para autorização de licenciamentos de empreendimentos, sendo o parque beneficiário das 

compensações ambientais. A Classe 1 apresenta, ainda, algumas diretrizes específicas, sendo estas: 

aplicação da legislação municipal na aprovação e definição de diretrizes a obras e novos 

empreendimentos, mitigação e compensação dos impactos do Rodoanel Mário Covas, 

acompanhamento do projeto do Ferroanel, conferir diretrizes às ZEIAs no município, sobretudo 

nas áreas de cabeceiras das bacias do Itrapoã e Guarará, definir exigências para a permeabilidade e 

recuperação de cursos d’água, participar dos regulamentos urbanísticos municipais  (SANTO 

ANDRÉ, 2016).  

A fim de considerar a legislação federal, o presente diagnóstico aplicou a Zona de 

Amortecimento Classe 2 (Mapa de Unidades de Conservação – Desenho 23201607UCA3), mais 

abrangente.  

 

E. Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior 

Localizada em Mauá, a área do Parque, com extensão de 46,82 hectares (conforme o Decreto 

Municipal nº 4.964/1993, de desapropriação), foi inicialmente declarada como Parque Ecológico 

Municipal do Guapituba Alfredo Klinkert pelo Decreto Municipal nº 5.474/1995. 

Posteriormente, este decreto foi revogado pela Lei municipal nº 4.200/2007, que renomeou a 

área para “Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Kimklert Junior”. Embora não conste 

no banco de dados de UCs do Ministério do Meio Ambiente (http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html), a área é reconhecida como Unidade 

de Conservação de Proteção Integral, estando sujeita as restrições da Lei Federal nº 9.985/2000 
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(MAUÁ, 2017; OLHAR SOCIAL, 2015). Seu principal objetivo é preservar o ecossistema e o 

meio físico, promovendo a regeneração natural (OLHAR SOCIAL, 2015). 

O terreno do parque correspondia a uma chácara, propriedade do alemão Alfredo Klinkert. 

Atualmente há araucárias, eucaliptos e pinheiros com mais de 20 metros de altura, além de um 

estrato de espécies nativas (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2011). A área ainda apresenta antigas 

construções, pomares, jardins e lagoas. Há estrutura para visitação e espaços para recreação, além 

da “Casa Central”, onde são expostos objetos históricos (MAUÁ, 2014).  

Atualmente o parque apresenta problemas como falta de infraestrutura e de divulgação, com 

desconhecimento de seus objetivos por parte da população visitante (OLHAR SOCIAL, 2015). 

Conforme informações obtidas por telefone com o Departamento de Educação Ambiental de 

Mauá, o Plano de Manejo da UC encontra-se em fase de elaboração, estando os estudos sendo 

iniciados.  

9.2.3.1.2. Unidades de Uso Sustentável 

A. Área de Proteção Ambiental Haras de São Bernardo 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Haras de São Bernardo foi criada pela Lei nº 

5.745/1987, e apresenta uma área de 34,09 hectares, conforme a própria legislação. Situa-se em 

Santo André, na divisa com São Bernardo do Campo. A área da APA coincide em sua totalidade 

com o Parque Estadual Chácara de Baronesa (um Parque Urbano) e em parte com uma área 

tombada pelo CONDEPHAAT.  Conforme informações obtidas por telefone com a sede 

administrativa da APA, ainda não há Plano de Manejo. 

O Parque Estadual Chácara da Baronesa foi criado pela Lei nº 10.861/2001, com uma área de 

34,09 hectares (conforme a lei de criação) que coincidem com a APA Haras São Bernardo. 

Inicialmente correspondia a um imóvel rural de Santo André, na divisa com São Bernardo, 

pertencente ao conde Crespi, e posteriormente vendido ao barão belga Von Leittner e à baronesa 

Von Leittner. No imóvel eram criados cavalos, e desse modo sua vegetação original foi removida, 

estando atualmente em regeneração, ainda que haja presença de espécies exóticas como 

eucaliptos e pinheiros remanescentes (SÃO PAULO, 2008; SÃO PAULO, 2016).  

A área tombada, denominada Chácara da Baronesa ou Haras São Bernardo, foi reconhecida 

pela Resolução CONDEPHAAT nº 08/1990 e pela Resolução Complementar SC-32/2007 como 

bem cultural de interesse turístico, social e científico. Esta área, conforme a Resolução 

Complementar SC-32/2007, apresenta 28,26 hectares.  

9.2.3.1.3. Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é reconhecida pelo Programa O Homem e a Biosfera 

(MAB) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Foi a primeira a ser criada no Brasil, e abrange 17 estados. Seu principal objetivo é conservar e 
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recuperar corredores ecológicos e porções significativas de Mata Atlântica, promovendo também 

o uso sustentável (BRASIL, 2016).  

Na área em estudo localiza-se especificamente a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 

Cidade de São Paulo, que faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, mas apresenta 

sistemas de gestão autônomos (RBMA, 2004). A reserva foi criada em 1994, abrange 78 

municípios, e sua vegetação corresponde a formações dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. A 

reserva concentra 60% da população paulista, numa região onde os índices de área verde por 

habitante são baixos, e por isso sua importância está em abrigar mananciais de abastecimento, em 

estabilizar o clima, em auxiliar a recuperação atmosférica diante da poluição, em abrigar uma 

vasta biodiversidade, em proteger os solos, em seu uso social, em garantir parte da segurança 

alimentar, em seu potencial científico e no estímulo a atividades autossustentáveis (SÃO PAULO, 

201; BRASIL, 2016). 

As principais frentes de atuação da reserva são: a “facilitação da integração de projetos governamentais 

e não governamentais visando fortalecer iniciativas socioambientais sustentáveis; o desenvolvimento de pesquisas; o 

incentivo e a proposição de criação de Unidades de Conservação Estadual e Municipal, entre outras iniciativas que 

inspirem políticas públicas sustentáveis.” (BRASIL, 2016). 

9.2.3.2. Outras Áreas Protegidas 

Na área de estudo há outras formas de proteção não previstas pelo SNUC e que, portanto, 

não correspondem a Unidades de Conservação, embora também apresentem relevância 

ambiental e sejam regidas por normas específicas.  São estas: Áreas de Preservação Permanente 

(APP), Área de Proteção e Recuperação de Mananciais Billings, Parque Estadual Chácara da 

Baronesa, a Área Tombada Haras São Bernardo (Mapa de Outros Espaços Protegidos – 

Desenho 23201956UCA3), Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição 

dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA), Áreas Prioritárias para a Criação de Unidades 

de Conservação (BIOTA/FAPESP) e Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade 

(BIOTA/FAPESP).  
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9.2.3.2.1. Áreas de Preservação Permanente 

As Áreas de Preservação Permanente – APP - correspondem a áreas que podem sofrer 

intervenção apenas em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, 

após autorização do órgão responsável (conforme Artigo 8º da Lei nº 12.651/2012). 

Correspondem às faixas marginais de cursos d’água, às vegetações de banhados, topos de morros, 

montanhas e serras, encostas, várzeas, faixas ao longo de rodovias, áreas úmidas, e outras áreas 

descritas mais detalhadamente abaixo, conforme legislação Federal: 

De acordo com Artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, Área de Preservação Permanente 

corresponde:  

“I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 

12.727, de 2012); 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela 

Lei nº 12.727, de 2012). 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

[...] 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à 

base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água 

adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 

seja a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).”. 

 

O Artigo 6º também define como Áreas de Preservação Permanente, quando declaradas de 

interesse social pelo Poder Executivo, as florestas ou outras formas de vegetação destinadas a 

uma ou mais das seguintes finalidades: 

“I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de 

rocha; 

II - proteger as restingas ou veredas; 

III - proteger várzeas; 

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; 

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - assegurar condições de bem-estar público;  

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).” 

Não há APPs ocorrendo na ADA do empreendimento, apenas na AID e AII. 

9.2.3.2.2. Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) Billings 

De acordo com a Lei Estadual nº 9.866/1997, considera-se como Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais – APRM “uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 

regional para abastecimento público” (Artigo 3º). Essas áreas fazem parte da estratégia para garantir a 

proteção e recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas de interesse regional para 

abastecimento das populações atuais e futuras (Artigo 1º). 

As APRMs são divididas em diferentes Áreas de Intervenção: Áreas de Restrição à Ocupação, 

Áreas de Ocupação Dirigida e Áreas de Recuperação Ambiental. As primeiras correspondem às 

áreas de preservação permanente, e áreas de interesse para a proteção dos mananciais e para a 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais. Já as Áreas de Ocupação Dirigida 

são destinadas a usos rurais e urbanos, desde que garantida a manutenção da produção de água 

em quantidade e qualidade para o abastecimento das populações. As Áreas de Recuperação 

Ambiental, por sua vez, são áreas onde usos e ocupações estão comprometendo os mananciais de 

abastecimento público e que, portanto, necessitam de intervenção corretiva.  

A Lei Estadual nº 898/1975 declara como áreas de proteção os mananciais, cursos, 

reservatórios de água e recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana de São Paulo, 

enquanto a Lei nº 1.172/1976 delimita essas áreas, estabelecendo normas de restrição de uso do 

solo. Na área em estudo encontra-se a APRM Billings, criada e definida pela Lei Estadual nº 
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13.579/2009, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.342/2010. Esta APRM situa-se na 

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Alto Tietê, e suas Áreas de Intervenção 

correspondem a: Áreas de Restrição à Ocupação, Áreas de Ocupação Dirigida, Áreas de 

Recuperação Ambiental, e Área de Estruturação Ambiental Rodoanel. Esta última corresponde a 

Área de Influência Direta do Rodoanel Mário Covas, e onde devem ser garantidos usos e 

atividades compatíveis com a proteção e conservação dos recursos hídricos, incentivando-se a 

criação de Unidades de Conservação. 

A área de estudo (especificamente a AID e a AII) abrange a Área de Restrição a Ocupação, e 

as Áreas de Ocupação Dirigida, conforme o Artigo 21 da Lei nº 13.579/2009: 

I - Subárea de Ocupação Especial - SOE: área definida como prioritária para implantação 

de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais; 

II - Subárea de Ocupação Urbana Consolidada - SUC: área com ocupação urbana 

irreversível e servidas parcialmente por infraestrutura, inclusive de saneamento ambiental e 

serviços urbanos; 

III - Subárea de Ocupação Urbana Controlada - SUCt: área já ocupada e em processo de 

adensamento e consolidação urbana e com ordenamento praticamente definido; 

IV - Subárea de Ocupação de Baixa Densidade - SBD: área não urbana destinada a usos 

com baixa densidade de ocupação, compatíveis com a proteção dos mananciais; 

V - Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área provida de cobertura vegetal de 

interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros atributos de 

importância ambiental. 

Destaca-se a Sub-área de Conservação Ambiental, onde as diretrizes definidas pelo Artigo 26 

da mesma lei são: 

I - controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação de novos 

assentamentos; 

II - ampliar áreas de especial interesse de preservação para uso em programas de compensação 

ambiental de empreendimentos da APRM-B; 

III - limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário que induzam à 

ocupação ou ao adensamento populacional; 

IV - incentivar ações e programas de manejo, recuperação e conservação da cobertura florestal; 

V - incentivar a implantação de sistemas autônomos, individuais ou coletivos, de afastamento, 

tratamento e destinação final de efluentes líquidos. 

Por fim, a área de estudo também abrange a Área de estruturação Ambiental do Rodoanel, 

delimitada como Área de Influência Direta do Rodoanel Mário Covas.  

A ADA não é abrangida por nenhuma destas áreas ou sub-áreas, distribuídas na AID e AII 

(Mapa de Outros Espaços Protegidos – Desenho 23201956UCA3). 
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9.2.3.2.3. Parque Estadual Chácara da Baronesa 

Uma vez que a área deste Parque Urbano coincide com a APA Haras São Bernardo, a 

descrição pode ser consultada no item correspondente à APA, em Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável. 

9.2.3.2.4. Área Tombada pelo CONDEPHAAT Haras São Bernardo 

Uma vez que esta área é interna à APA Haras São Bernardo, sua descrição pode ser consultada 

no item correspondente à APA, em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. A área 

tombada apresentava 35 ha em 1990 (Resolução Complementar nº 8/1990), tendo sido reduzida 

a 28,26 ha em 2007 (Resolução Complementar nº 32/2007).  

9.2.3.2.5. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA) 

O Decreto nº 5.092/2004 definiu regras para identificação das áreas prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, conforme o 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO. 

Entre 1997 e 2000 foram definidas áreas prioritárias para conservação na Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e Marinha. Essas áreas 

foram instituídas pela Portaria nº 126/2004 do Ministério do Meio Ambiente, que também 

determinou a necessidade de revisões, em prazo não superior a dez anos, pela Comissão Nacional 

de Biodiversidade (CONABIO).  

Posteriormente, a Deliberação CONABIO nº 46/2006 aprovou a minuta do texto da Portaria 

de Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira, anexando a Portaria nº 9/2007, que revogou a Portaria nº 

126/2004. Ainda, a Portaria nº 223/2016 reconheceu a segunda atualização dessas áreas 

prioritárias para os biomas Cerrado, Pantanal e Caatinga, revogando as áreas destes mesmos 

biomas antes reconhecidas pela Portaria nº 9/2007.  

O Decreto nº 5.092/2004 define, em seu Artigo 4º, que: “As áreas a serem instituídas pela portaria 

ministerial [...] serão consideradas para fins de instituição de unidades de conservação, no âmbito do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, pesquisa e inventário da biodiversidade, 

utilização, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção e repartição de 

benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado”. 

Ainda, o Artigo 1º da Portaria nº 9/2007 define que as áreas prioritárias são reconhecidas para 

formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades sob a 

responsabilidade do Governo Federal voltados a conservação in situ da biodiversidade, utilização 

sustentável de componentes da biodiversidade, repartição de benefícios derivados do acesso a 

recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado, pesquisa e inventário sobre a 
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biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de 

extinção e valorização econômica da biodiversidade. 

As Áreas Prioritárias são subdivididas em classes de importância biológica extremamente alta, 

muito alta, alta e insuficientemente conhecida, e em classes de prioridade de ação extremamente 

alta, muito alta e alta, conforme o Artigo 2º da Portaria nº 9/2007. 

Na área em estudo ocorrem áreas classificadas como de prioridade de ação e importância 

biológica extremamente altas, que não abrangem a ADA, mas parte da AID e AII 

(Figura 9.2.3.2.5-1). 
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Figura 9.2.3.2.5-1: Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira. 
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9.2.3.2.6. Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação e 
Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade (BIOTA/FAPESP) 

Em 1999 foi lançado o Programa BIOTA FAPESP – Programa FAPESP de Pesquisas em 

Caracterização, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade para o estudo da biodiversidade 

no Estado de São Paulo, avaliação das possibilidades de exploração sustentável de espécies com 

potencial econômico, e subsídio da formulação de políticas de conservação de remanescentes 

florestais. Por meio deste programa, em 2007 foram produzidos mapas de áreas prioritárias para 

orientar as estratégias de conservação e restauração da biodiversidade do Estado de São Paulo, 

junto à Secretaria do Meio Ambiente (SÃO PAULO, 2010).  

A Resolução SMA nº 7/2017 estabeleceu critérios e parâmetros para a compensação 

ambiental nos casos de autorização de supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e 

intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APP localizadas em áreas rurais e urbanas 

do Estado de São Paulo. Em seu Artigo 3º, esta resolução determina que os critérios para a 

compensação devam ser aplicados considerando-se seus dois anexos: o mapa e a tabela de “Áreas 

Prioritárias para Restauração de Vegetação Nativa”. 

Os anexos da Resolução SMA nº 07/2017 classificam os municípios conforme categorias de 

prioridade de restauração, e foram elaborados com base, entre muitas outras informações, nas 

categorias de importância definidas no mapa de “Áreas Prioritárias para Incremento para Conectividade” 

do Projeto BIOTA/FAPESP. Assim, as áreas são classificadas em prioridade para restauração 

baixa, média, alta ou muito alta. Essa resolução também determina que as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral equivalem a áreas de muito alta prioridade para restauração da 

vegetação nativa (Artigo 3º).  

Nesse contexto, o município de Mauá é classificado como de muito alta prioridade para 

restauração, com 13,2% de vegetação nativa em sua superfície. Com relação ao próprio mapa de 

Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade (BIOTA FAPESP), as áreas de influência 

inserem-se em áreas prioritárias com ações numa escala de 1 a 5, enquanto a ADA insere-se em 

área com prioridade igual a 3 (Figura 9.2.3.2.6-1). 
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Figura 9.2.3.2.6-1: Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade. 
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Já o mapa de Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação aponta, na área em 

estudo, a existência de áreas com grau de indicação variando de 15 a 25%, que abrangem porções 

da AID e AII (Figura 9.2.3.2.6-2). 
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Figura 9.2.3.2.6-2: Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação. 
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9.2.3.3. Empreendimento no contexto das UCs e outras Áreas Protegidas 

A contextualização das Unidades de Conservação e outras áreas protegidas com relação ao 

empreendimento considerando-se suas distâncias é apresentada na Tabela 9.2.3.3-1. 

Tabela 9.2.3.3-1: Unidades de Conservação existentes na área de estudo, e sua distância em relação às 
áreas de influência (AID e AII) e ADA do empreendimento. 

Unidade de Conservação 
Distância (km) a partir de 

ADA AID AII 

PNM Guapituba Alfredo Klinkert Junior 1,97 1,34 dentro 

PE da Serra do Mar (PESM) 6,17 4,21 0,89 

ZA - Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) 3,20 1,12 limítrofe 

PE Águas da Billings 5,36 2,92 dentro 

PNM do Pedroso "Prefeito Lincoln Grillo" 1,00 dentro dentro 

ZA - PNM do Pedroso "Prefeito Lincoln Grillo" dentro dentro dentro 

PNM Estoril Virgílio Simionato 8,11 5,44 0,57 

APA Haras de São Bernardo 5,91 4,02 2,20 

RB da Mata Atlântica - Zona Núcleo 0,87 dentro dentro 

RB da Mata Atlântica - Zona de Amortecimento 0,73 dentro dentro 

RB Mata Atlântica - Zona de Transição dentro dentro dentro 

Outras Áreas Protegidas ADA AID AII 

Haras São Bernardo e Parque Estadual Chácara da Baronesa 5,91 4,02 2,20 

Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - Billings 0,73 dentro dentro 

 

9.2.3.3.1. Área Diretamente Afetada 

Nenhuma UC incide sobre a ADA do empreendimento, exceto pela Zona de Amortecimento 

do Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo”, o que determina a 

necessidade de consulta ao órgão responsável por sua administração, conforme Resolução 

CONAMA nº 428/2010 (Artigo 1º); Lei nº 9.985/2000 (Artigo 36) e Resolução SMA nº 85/2012 

(Artigo 1º). A ADA também abrange a Zona de Transição da Reserva da Biosfera. 

Ainda, a ADA abrange Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade 

(BIOTA/FAPESP), inserindo-se completamente em área classificada pelo grau 3 de prioridade 

de ação, numa escala que varia de 0 a 8. 

9.2.3.3.2. Áreas de Influência Direta e Indireta 

Apenas uma UC insere-se na AID do empreendimento: o Parque Natural Municipal do 

Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo”, assim como sua Zona de Amortecimento (Mapa de Unidades 

de Conservação – Desenho 23201607UCA3). Na AII ainda há mais duas UCs: o Parque Estadual 

Águas da Billings e o Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, que ainda 

não apresentam Zona de Amortecimento.  
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A Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar é limítrofe a AII, a sul desta 

área de influência. A AID e a AII também abrangem as Zonas Núcleo, de Amortecimento e de 

Transição da Reserva da Biosfera. 

Com relação às demais áreas protegidas, além de Áreas de Preservação Permanente, a AID e a 

AII abrangem: 

- Parte da APRM Billings, em suas áreas: 

 ARO - Área de Restrição a Ocupação - Unidades de Conservação 

 SCA - Sub-área de Conservação Ambiental 

 SUC - Sub-área Urbana Consolidada 

 SUCt - Sub-área Urbana Controlada 

 SBD - Sub-área de Ocupação de Baixa Densidade 

 SOE - Sub-área de Ocupação Especial 

 AER - Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel 

- Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira com prioridade de ação e importância biológica extremamente altas; 

- Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação com grau de indicação variando 

de 15 a 25%; 

- Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade, classificadas numa escala de 1 a 5 para 

prioridade de ação (numa escala que varia de 0 a 8). 

9.2.3.3.3. Raio de 3 km  

Pelo fato de três unidades de conservação ainda não apresentarem Zona de Amortecimento 

(Parque Natural Municipal Estoril Virgílio Simionato, Parque Estadual Águas da Billings e Parque 

Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior), aplicou-se também a delimitação do raio 

de 3 km, conforme a Resolução CONAMA nº 428/2010 (Art. 1º, § 2º, alterado pela Resolução 

CONAMA nº 473/2015).  

Nesse contexto, o Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior deve ser 

considerado pela abrangência do raio, o que determina a necessidade de consulta ao órgão 

responsável por sua administração, conforme Resolução CONAMA 428/2010 (Artigo 1º); Lei nº 

9.985/2000 (Artigo 36) e Resolução SMA nº 85/2012 (Artigo 1º).  

9.2.3.3.4. Consulta a Órgão Responsável 

Conforme já exposto, a Resolução CONAMA nº 428/2010 determina, no caso de 

empreendimentos que possam afetar UC ou Zona de Amortecimento, que o licenciamento exige 
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a autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no caso de Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural, do órgão responsável pela sua criação. O Parágrafo 3º do 

Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 também dispõe sobre a necessidade dessa autorização.  

Entende-se por afetar a sobreposição da ADA do empreendimento sobre a UC (ou Zona de 

Amortecimento), ou a incidência no interior do raio de 3 km. Assim, conforme a legislação, a 

consulta ao órgão responsável será necessária para o Parque Natural Municipal Guapituba 

Alfredo Klinkert Junior e para o Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” 

(Tabela 9.2.3.3.4-1).  

 

Tabela 9.2.3.4-1: Relação entre o empreendimento e as Unidades de Conservação e respectivas Zonas de 
Amortecimento (quando existentes). *Conforme Resolução CONAMA nº 428/2010 (Artigo 1º) **Conforme 
Resolução CONAMA 428/2010 (Artigo 1º); Lei nº 9.985/2000 (Artigo 36) e Resolução SMA nº 85/2012 
(Artigo 1º). NA – não se aplica.  

Nome 
Áreas de 
Influência 

Raio de 3 
km* 

Consulta a 
responsável**  

Parque Estadual da Serra do Mar 
Não incidem 

NA Não 

Zona De Amortecimento PESM 
AII é limítrofe 

Parque Natural Municipal Estoril Virgílio Simionato Não incidem Não incide Não 

Parque Estadual Águas da Billings AII incide Não incide Não 

Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln 
Grillo” 

AID e AII 
incidem NA 

 
Sim 
 Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal do 

Pedroso“Prefeito Lincoln Grillo” 
ADA incide 

Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior AII incide Incide Sim 

APA Haras São Bernardo Não incidem NA Não 

 

9.2.3.4. Considerações finais 

O empreendimento insere-se numa região cercada por grandes centros urbanos, onde grande 

parte da vegetação nativa já foi alterada ou encontra-se sob intensa pressão antrópica.  Diante 

disto, é clara a importância das Unidades de Conservação e outras formas de proteção de 

recursos naturais existentes como instrumentos de conservação e garantia de recursos para as 

populações futuras, o que inclusive é evidenciado e foi consolidado pela criação da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo na década de 1990.  

A Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” 

é abrangida pela ADA, enquanto as áreas de influência (AID e AII) e o raio de 3 km abrangem 

juntos três UCs (Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, Parque Natural 

Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” e Parque Estadual Águas da Billings) e limites da 

Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. A legislação exige a consulta do 

órgão responsável pelo Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior e pelo 

Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo. 
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9.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

9.3.1. Histórico 

As cidades que compõem o ABC tiveram origem em uma mesma nucleação, sendo o seu 

registro mais antigo datado de 1553 com a inauguração da Vila de Santo André da Borda do 

Campo. Em 1560, a Vila de Santo André teve sua sede transferida para a Vila de São Paulo de 

Piratininga, atual cidade de São Paulo, o que acabou por interromper o processo de 

desenvolvimento da mesma. 

O povoado só voltou a se destacar em meados do século XIX quando passou a abrigar 

fazendas de propriedade da ordem dos padres Beneditinos. À época, estas propriedades foram 

destinadas à produção de matérias primas, apetrechos para construção civil e insumos agrícolas 

para abastecimento de São Paulo de Piratininga. Sua configuração territorial atual começou a ser 

desenhada a partir dos anos de 1930, em grande parte incentivada pelo surto industrial ocorrido 

na região. 

Em 1812, São Bernardo figurava como distrito de São Paulo, sendo elevado à categoria de vila 

em 1889, e à categoria de município, em 1906. À época, São Bernardo do Campo era composto 

por seis distritos: São Bernardo, Ribeirão Pires (criado em 1896), Santo André (criado em 1910), 

São Caetano do Sul (criado em 1916), Paranapiacaba e Mauá (criado em 1934). 

O desenvolvimento industrial no entorno da estrada de ferro e a chegada da General Motors e 

das Indústrias Matarazzo no distrito de São Caetano, a partir de 1927, levou à transferência da 

sede municipal de São Bernardo para Santo André, em 1938, passando este à categoria de 

município e o primeiro a distrito. O mesmo decreto que oficializou a transferência acrescentou ao 

território de Santo André terras do extinto distrito de São Caetano do Sul. Logo, o município de 

Santo André passou a ser composto pelos distritos de Santo André, São Bernardo, Mauá, 

Paranapiacaba e Ribeirão Pires.  

Em 1944, o distrito de São Bernardo é elevado à categoria de município com a denominação 

de São Bernardo do Campo e é desmembrado de Santo André. Em 1948 são criados e anexados 

ao seu território os distritos de Diadema e Riacho Grande. No mesmo ano, o distrito de São 

Caetano do Sul é elevado à categoria de município e é desmembrado de Santo André. O mesmo 

aconteceu com Mauá e Ribeirão Pires em 1953. Diadema conseguiu sua emancipação de São 

Bernardo do Campo em 1959. Em 1953, Rio Grande da Serra figurava como distrito do recém-

criado município de Ribeirão Pires, sendo à época denominado de Icatuaçu. Foi elevado à 

categoria de município em 1964, pondo fim a formação territorial do Grande ABC, tal qual se 

conhece hoje. 

9.3.1.1. Evolução Industrial 

O desenvolvimento da região do Grande ABC Paulista teve início no século XVIII, período 

este em que a área era ocupada por grandes ranchos e fazendas que serviam de apoio aos 
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viajantes no trajeto litoral-capital-interior. No século XIX, a região destacou-se como lócus 

produtivo voltado ao abastecimento da cidade de São Paulo, período em que se destaca o 

surgimento das Fazendas São Bernardo e São Caetano e a formação de colônias de migrantes 

italianos (ALMEIDA, 2008).  

No final do século XIX, com a instalação da estrada de ferro São Paulo Railway (Santos-

Jundiaí), tem início o padrão de ocupação observado atualmente na região. A estrada de ferro, 

que havia sido construída inicialmente com o intuito de escoar a produção de café do interior do 

estado de São Paulo para o porto de Santos, serviu como atrativo a unidades fabris que se 

fixaram ao longo do seu percurso, expandindo, por consequência os núcleos urbanos 

(ALMEIDA, 2008). 

Além disso, a campanha imigratória promovida pelo governo brasileiro no exterior, sobretudo 

na Itália, que buscava substituir a mão de obra escrava recém liberta por uma mão de obra 

assalariada, porém barata, atraiu para o Brasil um contingente populacional em volume superior 

ao necessário nas lavouras de café. Estima-se que entre 1886 e 1900, a Sociedade Protetora da 

Imigração, criada para ser a responsável direta pelo alojamento, emprego e transporte dos recém-

chegados até as zonas cafeeiras, promoveu a entrada de mais de 800 mil imigrantes no país 

(METRÔ, 2012). 

Como grande parte dos proprietários de lavouras em São Paulo não aceitavam a formação de 

colônias em suas terras, uma parte significativa desses imigrantes passa a habitar regiões com 

pouca densidade demográfica, em áreas pouco propícias a lavouras, próximas a cursos d’água ou 

estradas de ferro. Enquanto parte dos imigrantes foram empregados nas grandes fazendas de café, 

outros passam a desempenhar atividades tipicamente urbanas como operários, comerciantes, 

empresários, etc., o que contribui para o desenvolvimento do processo de industrialização das 

cidades e seus arredores. 

Nas primeiras décadas do século XX, observou-se o desenvolvimento da área industrial na 

região por iniciativa do capital estrangeiro em parceria com o capital privado nacional, como por 

exemplo, a Companhia Química Rhodia Brasileira (especializada em produtos farmacêuticos) de 

origem francesa e estabelecida em consórcio com acionistas brasileiros. Além disso, as leis de 

incentivos fiscais praticadas pelos municípios da região contribuíram para a atração de outras 

indústrias (ALMEIDA, 2008). 

Foi a partir deste período, também, que teve início o processo de implantação de 

infraestrutura para a região, com a desapropriação de algumas áreas e edifícios para implantação 

de vias públicas ou áreas de lazer, a construção de rodovia paralela à estrada de ferro para 

interligação de Santo André a São Caetano do Sul (hoje chamada de Avenida Industrial) na 

década de 1910, a construção da Rodovia Anchieta e as obras de represamento dos Rios Grande 

e Jurubatuba (Represa Billings) para produção de energia elétrica nas décadas de 1940-50. 

Em meados do século XX, São Caetano do Sul e Santo André já se destacavam como 

importante núcleo fabril, sendo que nas cidades de São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão 
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Pires formava-se um novo eixo industrial. Na década de 1950, durante o governo de Juscelino 

Kubitschek, ocorre a ampliação do polo industrial do Grande ABC com o deslocamento da 

indústria da capital paulista para cidades como São Bernardo do Campo e Santo André, 

sobretudo as de transformação, como as metalúrgicas mecânicas e de materiais de transporte. 

Além disso, com a implantação de montadoras como a General Motors, Volkswagen, Ford, 

Mercedes-Benz e Scania, a região do Grande ABC alcançou a condição de maior centro produtor 

de veículos do país (METRÔ, 2012). 

Na década de 1970, a região destacou-se novamente no cenário estadual por ser palco da 

formação do movimento sindical (ALMEIDA, 2008). Já nas décadas seguintes, o Grande ABC 

apresentou uma desaceleração da produção industrial, inclusive registrando a migração de 

indústrias para o interior do estado ou outras regiões do país, devido aos incentivos fiscais 

oferecidos por essas novas áreas e custos relacionados à mão de obra. Foi nesse cenário que o 

setor de serviços começou a se desenvolver a ponto de superar o setor industrial nos dias atuais. 

Ainda assim, a região do Grande ABC é um dos polos industriais mais importantes do país. 

9.3.1.2. Município de Mauá 

O núcleo que deu origem ao município de Mauá surgiu em torno da pequena capela de Nossa 

Senhora do Pilar, construída em 1714. Entre os primeiros povoadores desta região estavam 

Antônio Franco da Rocha e um tal capitão João. Várias construções foram surgindo na região, 

com destaque para um engenho de açúcar e um armazém, constituídos por Lourenço Pinto. 

Nessa época, Joaquim Rosa se estabeleceu no povoado no comércio de madeira, dando início a 

um desenvolvimento econômico, baseado sobretudo na extração de lenha e carvão, olarias e 

pedreiras. 

A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí deu novo impulso ao desenvolvimento econômico à região. 

As obras foram iniciadas a partir do porto de Santos em 1860, com forte participação de Irineu 

Evangelista de Souza, o Barão de Mauá no seu financiamento. Em 1862, o Barão de Mauá 

adquiriu uma fazenda na região onde hoje se localiza o município de Mauá. A ferrovia foi 

inaugurada em 1867. 

Com o crescimento da então chamada Vila do Pilar, foi inaugurada a Estação de Piar em 1883, 

passando a representar importante papel no desenvolvimento da região. Em 1927 passou a se 

chamar Estação Mauá.  

Além da estrada de ferro, outro importante fator para o desenvolvimento industrial de Mauá 

foi o solo apropriado para a atividade ceramista, rico em argila branca, ideal para fabricação de 

louças de cerâmica e porcelana. 

As primeiras indústrias a se instalarem na antiga Vila do Pilar foram: a Moagem de trigo Norza 

e Rosazza (antecessora da moagem de sal Matarazzo); fábricas de louças Viúva Grande e filhos 

(Fábrica Grande); e a cerâmica (tijolos e telhas) e a serraria de Bernardo Morelli. Em 1943 foi 
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criada a Porcelana Real (depois Schmidt), dando impulso à importância do setor ceramista e de 

porcelana. 

Na década de 1950 teve início a implantação do parque industrial mecânico e metalúrgico 

(notadamente autopeças), químico e petroquímico. Em 1954 foi inaugurada a Refinaria e 

Exportação de Petróleo União S.A., que viria a ser a Refinaria Capuava – RECAP. 

O setor industrial continua sendo o que mais gera empregos formais e contribui com a 

arrecadação de impostos. Ainda hoje há a predominância das indústrias químicas, petroquímicas, 

mecânicas e metalúrgicas. As indústrias de maior porte estão situadas nos Polos Petroquímico de 

Capuava e Industrial de Sertãozinho. 

9.3.2. Uso do Solo 

Conforme já mencionado, a ocupação da região do Grande ABC está intimamente ligada à 

implantação da São Paulo Railway no final do século XIX e ao processo de desconcentração 

industrial vivenciado pelo município de São Paulo, a partir da década de 1950. Aliado a isso pode-

se citar o fenômeno de periferização da cidade de São Paulo que se caracterizou pela expansão 

horizontal da mancha urbana, e a concentração da população de baixa renda nos antigos 

subúrbios e zonas rurais da cidade. Essa expansão avançou, inclusive, para outros municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo, levando à conurbação de muitos deles à capital estadual. 

Essa ocupação se deu de forma predominantemente desordenada, com parcelamentos de terra 

em desconformidade com as regras urbanísticas vigentes (os chamados “loteamentos irregulares”, 

“clandestinos” ou “ilegais”), desprovidos de infraestrutura básica (saneamento, energia, 

pavimentação) ou serviços públicos (educação, saúde), ocupados através do sistema de 

autoconstrução (edificações produzidas pelos próprios moradores, geralmente em regime de 

mutirão com a vizinhança, e raramente contando com acompanhamento ou supervisão técnica). 

Essas áreas de ocupação precária e remota em relação ao centro da cidade passaram a ser 

conhecidas como “periferias” da cidade. 

Atualmente observam-se no Grande ABC três paisagens bem distintas: uma intensamente 

urbanizada e conurbada com a capital paulista, outra preservada no entorno dos braços da 

Represa Billings que se estende até a Serra do Mar e, por último, o espelho d’água formado pelos 

braços da Represa Billings. 

A área conurbada atinge os municípios de Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul e é possível identificar um avanço da mesma em direção a Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra, em menor intensidade. Caracteriza-se predominantemente pelo uso 

residencial com núcleos de produção industrial. Também é possível observar a existência de 

aglomerados subnormais na região do Grande ABC, sendo esta, em geral, concentrada nas 

bordas na mancha urbana, isto é, na divisa entre a área de ocupação urbana e a área de 

preservação ambiental. 

A conexão desta região com a área portuária de Santos se dá pelas rodovias dos Imigrantes e 
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Anchieta, no município de São Bernardo do Campo. Já a ligação com a capital paulista é possível 

em virtude de uma extensa rede viária da qual se destacam novamente as rodovias Anchieta e dos 

Imigrantes, a Avenida do Estado e mais recentemente o trecho Sul do Rodoanel Mario Covas. 

Além disso, possui uma extensa rede ferroviária que vai desde a capital paulista até o município 

de Santos. 

A área preservada, caracterizada pela presença de vegetação nativa da Mata Atlântica, atinge 

principalmente os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, sendo que esta tende a 

apresentar melhores condições de preservação quanto mais próximo da Serra do Mar.  

A maior parte do espelho d’água da Represa Billings encontra-se no município de São 

Bernardo do Campo, sendo que boa parte de seu entorno possui algum tipo de ocupação 

antrópica. As margens da represa no entorno do encontro entre a Rodovia dos Imigrantes e o 

Trecho Sul do Rodoanel encontram-se quase que inteiramente ocupadas pelos bairros Jd. 

Represa, Jd. Pinheiros, La Palmas, Batistini, dentre outros.  

Dentre as ocupações urbanas destacam-se ainda: os distritos de Parque Capuava e 

Paranapiacaba, e o subdistrito de Utinga em Santo André; o distrito de Riacho Grande e o bairro 

de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo; os bairros de Piraporinha e de Eldorado, em 

Diadema. Em Mauá, os bairros Jardim Zaíra, Bairro Capuava, Jardim Guapituba não constituem 

legalmente distritos, mas desempenham funções polarizadoras em suas respectivas áreas. Em 

Ribeirão Pires, localiza-se o distrito de Ouro Fino Paulista. 

A figura a seguir apresenta as classes de uso do solo da região do Grande ABC, de acordo com 

o mapeamento realizado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA – Emplasa, 

em 2006. Como se pode observar, as classes de uso do solo predominante correspondem a mata 

(40%), área urbanizada (23%) e indústria (5%) e o espelho d’água correspondente à Represa 

Billings (9%).  
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Figura 9.3.2-1: Classes de uso do solo no Grande ABC 

Fonte: Emplasa, 2006 - Atlas de uso e ocupação do solo dos municípios da RMSP 

9.3.2.1. Município de Mauá 

O município de Mauá, onde se insere o empreendimento, limita-se ao norte com o município 

de São Paulo, a nordeste com os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Suzano, a leste com 

Ribeirão Pires e a oeste e sudoeste pelo município de Santo André. Compreende uma área de 

61,87 km², sendo que aproximadamente 19% encontra-se em Área de Proteção e Recuperação 

dos Mananciais – APRM. É um dos municípios do Grande ABC que possui área urbana 

conurbada com a capital paulista, apresentando sua porção central quase completamente 

urbanizada. A porção nordeste e sudoeste caracterizam-se pela presença de vegetação nativa e 

ocupações residenciais esparsas, compostas, normalmente, por chácaras.  

Os principais acessos rodoviários ao município de Mauá são: Av. João Ramalho, ligação entre 

Mauá e o município de Santo André; Av. Capitão João, ligação de Mauá com os municípios de 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; Av. dos Estados/ Av. Manuel da Nóbrega/ Av. Alberto 

Soares Sampaio, ligação com o Polo Industrial de Capuava. A Avenida Ayrton Senna da Silva liga 

a área central do município ao Polo Petroquímico de Capuava, aos densos bairros Jd. Sônia Maria 

e Jd. Silvia Maria e ao distrito Parque São Rafael / Subprefeitura de São Mateus, na zona leste do 

município de São Paulo. A conexão com a capital paulista e com outros municípios do Grande 

ABC também é possível pelo trecho sul do Rodoanel Mario Covas e por linhas ferroviárias 

operadas atualmente pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. 

As indústrias de transformação se configuram como a base da economia de Mauá. A maioria 

das indústrias está situada nas Zonas de Desenvolvimento Econômico – ZDEs onde estão 
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localizados, a noroeste, o Polo Petroquímico de Capuava e, ao sul, o Polo Industrial de 

Sertãozinho. Dentre as ocupações industriais observadas no município, destacam-se as indústrias 

metalúrgicas, mecânicas, petroquímicas e químicas. Além destas destacam-se ainda as indústrias 

de porcelana, a exemplo da Chiarotti e Schmidt, e a de vestuário, como a Valisere, localizadas em 

diferentes pontos da cidade. Existe ainda na região, embora em pequena escala, a produção de 

gêneros alimentícios de origem agrícola e pecuária, sendo esta geralmente associada às áreas de 

preservação ambiental (Emplasa, 2007). 

Os Polos Industriais de Capuava e Sertãozinho são áreas constituídas por indústrias e 

atividades terciárias. No primeiro, destaca-se a presença de indústrias químicas e petroquímicas 

como: Oxiteno, Cabot, Chevron, Braskem e a Refinaria de Capuava da Petrobras (RECAP). Já o 

Polo Industrial de Sertãozinho, situado na região sul do município, abriga mais de 400 empresas 

que variam entre micro, pequenas, médias e grandes empresas, sendo estas principalmente do 

setor metal mecânico, com fornecimento para as cadeias produtivas automotivas e da linha 

branca. 

Em Mauá, bem como na região do Grande ABC, ainda se encontram, geralmente em APRM, 

cenários preservados de Mata Atlântica, nascentes, corredeiras, quedas d’água, córregos, grutas, 

fontes de água minerais, montanhas, picos, e parques municipais. Dentre estes, destaca-se o 

Parque Ecológico de Guapituba situado junto à estação de trem homônima (com área de 53,7 ha) 

e o Parque da Gruta de Santa Luzia (com área de 45,1 ha), que é uma caverna natural onde fica a 

principal nascente do Rio Tamanduateí. 

9.3.2.2. A região em torno do Aterro Lara 

A área proposta para a instalação da URE insere-se dentro da propriedade da LARA Central 

de Tratamento de Resíduos Ltda., que se insere no Polo Industrial de Sertãozinho. O uso e 

ocupação do solo no seu entorno é predominantemente industrial, permeado por algumas áreas 

de reflorestamento e matas, e áreas urbanizadas. 

O Desenho 23201613USA3 apresenta o detalhamento do uso e ocupação do solo em uma 

faixa de 3km em torno da área da LARA. Imediatamente ao norte da área da LARA é possível 

visualizar as áreas de uso industrial do Polo Industrial de Sertãozinho, articuladas em torno da 

Av. Papa João XXIII e sua conexão com o final do trecho sul do Rodoanel Mario Covas (SP-

021). 

Dentre as indústrias localizadas nesta região destacam-se: Tintas Coral S.A. (grupo Akzo 

Nobel), Scandiflex, Imbrafiltro, Ferkoda S.A, Mega Brasil, Ind. Metalúrgica Max Del Ltda, Keiper 

Tecnologia em Assentos Automotivos, Polimetri Indústria Metalúrgica, GT do Brasil, Repet 

Reciclagem Termoplásticos, Brasóxidos Indústria Química Ltda, entre outras. 

Além destas indústrias encontram-se também outras unidades como a Transportes e Logística 

Mauá, o centro de distribuição da Bridgstone Firestone do Brasil, a OV Chemicals, Paineiras 
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Pallets Embalagens de Madeira Ltda., PolarFix, Plásticos Regina e um grande número de 

empresas de pequeno porte situadas dentro do bairro da Vila Carlina. 
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Fotos 9.3.2.2-1 a 6: Indústrias situadas na Avenida Papa João XXIII (A a D) e na Rua Ruzzi (E), que dá 
acesso ao aterro sanitário da LARA. 

Obs.: a Foto E corresponde a entrada do cemitério Parque do Grande ABC, situado na Av. Papa João XXIII. 
Fonte: acervo CPEA 

 

A leste desta área industrial (a noroeste da área da LARA), encontra-se a área urbanizada do 

município de Mauá, correspondendo aos bairros Jardim Anchieta, Jardim Camila, Jardim 

Guapituba, Jardim São Jorge do Guapituba, Jardim Pilar e Vila Nossa Senhora das Vitórias. 

Encontra-se aí também, entre os Jardins Anchieta, Camila, Primavera e o Jardim Guapituba, o 

A B 

C D 

E F 
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Parque Ecológico Guapituba contíguo à estrada de ferro. Estas áreas são articuladas em torno do 

eixo ferroviário e das avenidas João Ramalho e Capitão João, não tendo acesso pelo trecho sul do 

Rodoanel Mario Covas. Já próximo à divisa com Ribeirão Pires, a leste da área da LARA, na 

margem oposta do Rodoanel Mario Covas, encontra-se o Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, 

contíguo ao Jardim Primavera.  

Na porção sudeste-sul do entorno da área da LARA encontra-se o final do trecho sul do 

Rodoanel Mario Covas, e o uso do solo se caracteriza pelo predomínio de reflorestamentos e 

áreas florestadas, correspondendo às áreas protegidas pela legislação de proteção aos mananciais 

referentes ao reservatório Billings. Esta área está inserida no município de Ribeirão Pires. 

A sudoeste da área da LARA, entre o Rodoanel e as margens da represa Billings, encontra-se 

uma área urbanizada já no município de Santo André, correspondendo ao bairro Recreio da 

Borda do Campo, de padrão de ocupação baixo, em área de topografia bastante acidentada. Ao 

norte do Rodoanel e a oeste da área da LARA, encontra-se uma grande área florestada que 

corresponde ao Parque do Pedroso, também no município de Santo André. 

Finalmente, a noroeste da área da LARA, além das áreas industriais de Mauá, encontra-se uma 

grande mancha urbanizada do município de Santo André. Além da densa urbanização nesta 

porção do território, encontram-se também vários aglomerados subnormais, de acordo com a 

classificação do IBGE, a saber: Toledana, Cruzado II, Missionários I e II, Bizâncio, 

Dominicanos, Lamartine I e II, Gregório de Matos, Vista Alegre, Condomínio Maracanã, 

Galileia, Espirito Santo I e II. É importante ressaltar, que existe uma larga faixa florestada, entre a 

área urbanizada de Santo André e a área industrial de Mauá, estabelecendo uma barreira física 

entre essas duas manchas de ocupação. No extremo norte da área mapeada, encontra-se o Aterro 

Sanitário de Santo André. 

Vale ainda destacar, no entorno do Distrito Industrial de Sertãozinho, a pouco menos de 1 km 

da área da LARA um núcleo residencial denominado Vila Carlina, localizado na confluência da 

Avenida Papa João XXIII e Avenida Guaraciaba. Esse núcleo, de ocupação consolidada, tem 

arruamento com pavimentação característico dos assentamentos de baixa renda e não revela 

traços de expansão ou de adensamento. O bairro dispõe de serviços de abastecimento de água e 

de energia elétrica. A rede de esgoto, segundo informações da Prefeitura de Mauá, atende apenas 

30% das residências. A Vila Carlina também dispõe de uma escola de ensino fundamental, a EE 

Prof.ª Marilene Oliveira Acetto, uma Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Carlina, quatro 

estabelecimentos religiosos, microempresas e pequenos estabelecimentos comerciais como bares, 

mercearias, oficinas mecânicas e borracharias. 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, parte deste bairro se classifica como um 

aglomerado subnormal, compreendendo 252 domicílios e uma população de 946 habitantes.  
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Fotos 9.3.2.2-7 a 12: Padrão de ocupação misto (residencial e industrial) no bairro da Vila Carlina, próximo 
à área da LARA. 
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Fotos 9.3.2.2-13 a 16: Equipamentos públicos e comerciais na Vila Carlina, Mauá - SP. 

 

A Vila Carlina é a área residencial mais próxima do Aterro LARA. Em conversa com alguns 

moradores e trabalhadores da área, foi identificado que pouca relação têm com o Aterro LARA, 

sendo manifestado por alguns, problemas com relação ao mau cheiro advindo do aterro em 

alguns dias. 

Também ao longo da Av. Papa João XXIII, mais ao sul da Vila Carlina, encontra-se o 

Cemitério Parque do Grande ABC. Na direção contrária, ao longo da Av. Papa João XXIII, 

encontram-se o Centro de Detenção Provisória de Mauá e uma unidade da Fundação CASA. 

9.3.3. Perfil Demográfico e Socioeconômico 

9.3.3.1. Demografia 

Os municípios que formam a região do Grande ABC totalizam cerca de 829 km², sendo Santo 

André e São Bernardo do Campo os de maior extensão territorial (176 km2 e 409 km2, 

respectivamente). Esses dois municípios diferenciam-se dos demais por possuir parte de seu 

território intensamente urbanizado e conurbado com a cidade de São Paulo e outra parte com 

características florestais e pouco habitada, o que contribui para uma baixa densidade demográfica.  
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Em 2017, os municípios de Diadema, Mauá e São Caetano do Sul que juntos correspondiam a 

13% da área total do Grande ABC apresentavam densidades demográficas de 13.000 hab/km², 

7.235 hab/km² e 9.840 hab/km² respectivamente, enquanto São Bernardo do Campo que 

representa 49% desta área, registrou uma densidade demográfica de 1.953 hab/km². A densidade 

demográfica calculada para o Grande ABC é de 3.201 hab/km² e supera o valor registrado para o 

estado e RMSP.  

Com exceção de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os municípios inseridos na área de 

estudo compõem a mancha urbana que se estende da capital paulista, sendo sua população quase 

inteiramente urbana. Em 2017, o grau de urbanização era de 100% em seis dos sete municípios. 

Apenas São Bernardo do Campo possuía população vivendo em área rural, ainda assim manteve-

se acima ao estado de São Paulo e muito próximo da RMSP. 

Tabela 9.3.3.1-1: Dados gerais da área de estudo (ano de referência: 2017) 

Localidades 
Área  

(em km2) 
Densidade Demográfica 

(habitantes/km2) 
Grau de Urbanização  

(em %) 

Diadema 30,73 13.000 100,0 

Mauá 61,91 7.235 100,0 

Ribeirão Pires 99,08 1.185 100,0 

Rio Grande da Serra 36,34 1.323 100,0 

Santo André 175,78 3.919 100,0 

São Bernardo do Campo 409,53 1.953 98,4 

São Caetano do Sul 15,33 9.840 100,0 

Total Grande ABC 828,70 3.201 99,5 

Região Metropolitana de São Paulo 7.946,96 2.607 98,9 

Total do Estado de São Paulo 248.219,63 176 96,4 

Fonte: Fundação Seade – Perfil dos Municípios Paulistas 

 

Em relação à evolução do volume populacional na região verifica-se que este permanece em 

ascensão, porém em um ritmo reduzido (Tabela 9.3.3.1-2). Vale observar, no entanto, que este 

ritmo de redução tem sido mais significativo na região do Grande ABC do que na RMSP como 

um todo. No período de 1991 a 2000, cinco dos sete municípios que compõem a área de estudo 

possuíam taxas superiores à registrada para a RMSP, sendo que nos períodos subsequentes 

(2000/2010 e 2010/2017) apenas três superavam as taxas da RMSP. 
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Tabela 9.3.3.1-2: População, Projeção Populacional e Taxa Geométrica de Crescimento Anual nos 
municípios do Grande ABC. 

Localidades 
População Residente 

Taxa Geométrica de Crescimento 
Anual da População (em % a.a.) 

1991 2000 2010 2017* 1991/2000 2000/2010 2010/2017 

Diadema 305.287 357.064 386.089 399.510 1,79 0,79 0,49 

Mauá 294.998 363.392 417.064 447.911 2,40 1,40 1,02 

Ribeirão Pires 85.085 104.508 113.068 117.395 2,36 0,80 0,54 

Rio Grande da Serra 29.901 37.091 43.974 48.076 2,49 1,72 1,28 

Santo André 616.991 649.331 676.407 688.899 0,61 0,41 0,26 

São Bernardo do Campo 566.893 703.177 765.463 799.645 2,46 0,87 0,63 

São Caetano do Sul 149.519 140.159 149.263 150.860 -0,70 0,62 0,15 

Total Grande ABC 2.048.674 2.354.722 2.551.328 2.654.313 1,56 0,81 0,57 

RMSP 15.369.305 17.878.703 19.683.975 20.717.505 1,68 0,97 0,73 

Total Estado de São Paulo 31.588.925 37.032.403 41.262.199 43.674.533 1,82 1,09 0,81 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA 
* Fundação Seade – Informações dos Municípios Paulistas - IMP 

 

Para complementar a análise sobre a dinâmica demográfica da área de estudo, buscou-se 

levantar junto os últimos censos demográficos a participação do componente “migração” na 

composição do volume populacional nas últimas décadas. Para tanto, foram analisadas 

informações referentes ao saldo migratório (diferença entre o número de imigrações e emigrações) 

dos municípios da região. Como pode ser visto na Tabela 9.3.3.1-3, o saldo migratório da região 

do Grande ABC, em 2010, indica uma perda real de cerca de 4.272 pessoas (menos de 1% da 

população residente), sendo os três principais pontos de “fuga”: Diadema, Santo André e São 

Bernardo do Campo. Em Mauá e Rio Grande da Serra, apesar do saldo migratório indicar uma 

dinâmica positiva, observa-se que nos três últimos períodos censitários esse total vem diminuindo, 

podendo chegar a resultados negativos, como pode ser observado para Ribeirão Pires, no 

intervalo de 1991-2010.  

Analisa-se, também, a taxa de migração anual (razão entre o saldo migratório anual e a 

população média anual desta mesma área), para dimensionar o impacto do saldo migratório no 

volume da população de uma determinada área (SEADE, 2011). Esta nos permite verificar que a 

participação do saldo migratório na composição da população vem reduzindo nas últimas 

décadas em 6 dos 7 municípios estudados. O contrário ocorre em São Caetano do Sul, onde as 

taxas cresceram nas últimas décadas. 

Quando analisada a região do Grande ABC, verifica-se uma oscilação da taxa entre números 

negativos e positivos, mesma tendência para o estado de São Paulo e RMSP. 
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Tabela 9.3.3.1-3: Saldo Migratório e Taxa Anual de Migração dos Municípios do Grande ABC 

Localidades 
Saldo Migratório Anual Taxa Anual de Migração (por mil habitantes) 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Diadema 72 -895 -2.162 0,27 -2,71 -5,82 

Mauá 2.175 1.572 856 8,83 4,79 2,2 

Ribeirão Pires 1.185 891 -163 17,1 9,44 -1,5 

Rio Grande da Serra 370 245 210 15,1 7,35 5,18 

Santo André -5.504 -3.376 -2.108 -9,44 -5,34 -3,18 

São Bernardo do Campo 1.651 5.801 -1.495 3,36 9,17 -2,04 

São Caetano do Sul -3.689 -1.753 590 -23,65 -12,1 4,08 

Total Grande ABC -3.740 2.485 -4.272 -1,83 1,06 -1,67 

Região Metropolitana de São Paulo -24.966 24.399 -29.968 -1,79 1,47 -1,6 

Total do Estado de São Paulo 53.352 147.443 47.265 1,9 4,31 1,21 

Fonte: Fundação Seade 

 

Em relação à distribuição etária da população residente na área de estudo no período que vai 

de 2000 a 2010, verifica-se uma redução no número de crianças e adolescentes (0 a 14 anos) e um 

aumento no número de jovens, adultos (15 a 64 anos) e idosos (65 anos ou mais) em todos os 

municípios que compõem a região do Grande ABC. Seguindo a mesma tendência observada para 

a RMSP e para o estado de São Paulo, a região do Grande ABC registrou nos dois períodos 

analisados uma concentração de pessoas na faixa de idade ativa (15 a 64 anos). Em 2000, cerca de 

69% da população residente nos sete municípios encontravam-se nessa faixa etária e, em 2010, 

esse percentual subiu para 72%. 

Do ponto de vista econômico, pode-se observar, através do cálculo da razão de dependência 

econômica da população residente, que ocorreu uma redução do grau de dependência da 

população considerada inativa (0-14 anos e de 65 anos ou mais) em relação à população em idade 

ativa. 
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Tabela 9.3.3.1-4: Estrutura Etária dos Municípios do Grande ABC 

Localidades 

Faixa Etária (em anos) 
Razão de Dependência* 

0 - 14 15 a 64 65 anos ou mais 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 101.564 90.789 243.966 276.821 11.534 18.479 50,57 45,46 

Mauá 106.865 95.972 243.567 299.275 12.960 21.817 53,97 45,53 

Ribeirão Pires 27.338 23.457 72.141 81.756 5.029 7.855 50,16 46,39 

Rio Grande da Serra 11.391 11.054 24.454 30.709 1.246 2.211 56,45 49,18 

Santo André 151.850 128.464 452.210 484.887 45.271 63.056 50,86 48,20 

São Bernardo do Campo 182.259 158.745 489.642 556.420 31.276 50.298 48,83 44,75 

São Caetano do Sul 25.054 22.730 98.835 105.805 16.270 20.728 51,24 52,29 

Total Grande ABC 606.321 531.211 1.624.815 1.835.673 123.586 184.444 50,75 46,46 

RMSP 4.722.751 4.317.646 12.177.079 13.963.954 978.873 1.402.375 52,68 48,35 

Total Estado de São Paulo 9.743.781 8.860.918 25.024.690 29.166.854 2.263.932 3.234.427 54,48 49,34 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 
*Fundação Seade 

 

A razão de sexo ou coeficiente de masculinidade, apresenta o número de homens para cada 

grupo de 100 mulheres. Neste cálculo, uma razão de 100 indica igualdade entre ambos os gêneros, 

ao passo que valores acima de 100 indicam predominância de homens e valores abaixo de 100 

indicam predominância de mulheres. Verifica-se que desde os anos 2000 o número de mulheres é 

superior, ainda que com pequena variação, ao número de homens em todos os municípios 

estudados. A maior variação pode ser vista nos municípios de São Caetano do Sul e a menor em 

Rio Grande da Serra (Tabela 9.3.3.1-5). 

Tabela 9.3.3.1-5: Razão de sexo nos municípios do Grande ABC 

Localidades 
Razão de sexo 

1991 2000 2010 2017 

Diadema 100,19 96,24 93,76 93,71 

Mauá 99,97 96,90 95,84 95,57 

Ribeirão Pires 99,54 97,65 95,80 95,72 

Rio Grande da Serra 102,83 99,17 98,36 97,67 

Santo André 96,48 93,53 92,20 92,39 

São Bernardo do Campo 98,00 94,75 93,39 93,53 

São Caetano do Sul 92,94 87,78 85,65 86,47 

Região Metropolitana de São Paulo 95,33 93,30 92,04 92,48 

Total do Estado de São Paulo 97,76 96,01 94,78 94,80 

Fonte: Fundação Seade 
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9.3.3.2. Condições de Vida 

A. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, criado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), é referência de comparação entre os países e visa avaliar a 

efetividade das políticas sociais realizadas pelo poder público. A análise é realizada a partir de 

dados fornecidos pelos institutos oficiais de pesquisas dos países. No caso brasileiro, o IDH 

analisa as informações obtidas a partir dos Censos Demográficos do IBGE. Trata-se de um 

indicador socioeconômico que mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, 

saúde e educação. Tais dimensões consideram os seguintes fatores:  

▪ Saúde: medida pela expectativa de vida ao nascer; 

▪ Educação: medida pelo número médio de anos de educação recebidos e anos esperados 

de escolaridade; 

▪ Renda: medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 

O IDHM é um ajuste metodológico ao IDH Global, a fim de adequá-lo à realidade dos 

municípios brasileiros. Tal indicador reflete as especificidades e desafios regionais no alcance do 

desenvolvimento humano no Brasil. Segue as mesmas três dimensões do IDH Global, no 

entanto adéqua a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores 

nacionais. Os fatores considerados em cada uma das três dimensões são apresentados a seguir: 

▪ Saúde: é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada a partir dos dados dos 

Censos Demográficos do IBGE.  

▪ Educação: é medido pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com ensino 

fundamental completo; média aritmética do percentual de crianças entre 5 e 6 anos 

frequentando a escola, do percentual de jovens entre 11 e 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental (6° a 9° ano), do percentual de jovens entre 15 e 17 anos com 

ensino fundamental completo e do percentual de jovens entre 18 e 20 anos com ensino 

médio completo. Os dados são dos Censos Demográficos do IBGE. 

▪ Renda: é medido pela renda municipal per capita obtida a partir de dados dos Censos 

Demográficos do IBGE. 

Tanto o IDHM quanto o IDH Global apresentam-se na forma de um índice que varia de 0 a 1. 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de determinada região. Os dados 

apresentados a seguir foram disponibilizados pelo PNUD Brasil no Atlas do Desenvolvimento 

Humano do Brasil e referem-se à pontuação final obtida pelos municípios em estudo, no IDHM 
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de 2000 e 2010. São considerados IDHM “Muito Baixo” as notas de 0,000 a 0,499; “Baixo” as de 

0,500 a 0,599; “Médio” as 0,600 a 0,699; “Alto” as 0,700 a 0,799 e “Muito Alto” as 0,800 a 1,000. 

A tabela a seguir, apresenta a evolução do IDHM nos municípios que compõem a área de 

estudo. Como pode ser observado, todos os indicadores passaram por evolução no período de 

2000 a 2010, sendo os maiores valores obtidos na dimensão longevidade e os piores na dimensão 

educação; mesma tendência é observada para o estado de São Paulo. Ainda assim, observa-se que, 

em alguns municípios, o maior crescimento e, portanto, provavelmente os maiores investimentos 

da última década foram feitos na área da educação. Para se ter uma ideia, municípios como 

Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra saíram de uma situação de IDHM baixo em 2000 para 

alto em 2010.  

Tabela 9.3.3.2-1: IDHM dos municípios do Grande ABC 

Localidades 

IDHM IDHM Renda 
IDHM 

Longevidade 
IDHM Educação 

Posição 
no 

ranking 
estadual 
(2010) * 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 0,664 0,757 0,693 0,717 0,774 0,844 0,547 0,716 182 

Mauá 0,664 0,766 0,682 0,721 0,775 0,852 0,555 0,733 131 

Ribeirão Pires 0,718 0,784 0,726 0,749 0,813 0,847 0,626 0,760 55 

Rio Grande da Serra 0,625 0,749 0,631 0,684 0,769 0,823 0,502 0,745 236 

Santo André 0,738 0,815 0,781 0,819 0,791 0,861 0,650 0,769 7 

São Bernardo do Campo 0,740 0,805 0,778 0,807 0,799 0,861 0,651 0,752 14 

São Caetano do Sul 0,820 0,862 0,855 0,891 0,870 0,887 0,740 0,811 1 

RMSP 0,714 0,794 0,779 0,812 0,790 0,853 0,592 0,723  

Total do Estado de São Paulo 0,702 0,783 0,756 0,789 0,786 0,845 0,581 0,719  

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano 
* Fundação Seade 

 

São Caetano do Sul destaca-se como um município de alto desenvolvimento humano, 

ocupando a 1ª posição no ranking estadual (2010), com um índice classificado como muito alto 

em todas as dimensões em 2010. Na sequência aparece Santo André que só não obteve índice 

muito alto da dimensão educação. Apesar de registrar um índice final considerado alto, verifica-se 

que Rio Grande da Serra ainda enfrenta problemas quando a distribuição de renda no município, 

sendo o que apresenta pior classificação no ranking estadual entre os municípios do Grande ABC. 

 No município de Mauá, os índices vêm aumentando gradualmente, tendo passado de Médio, 

em 2000, para Alto em 2010. O fator que mais contribuiu para esta elevação foi a dimensão 

educação que saltou de Baixo, no ano 2000, para Alto, em 2010. No entanto, quando comparado 

aos demais 645 municípios do estado, alcançou a posição 131, terceira pior dos municípios que 

compõe o ABC. 
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B. Índice Paulista de Responsabilidade Social 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS foi elaborado pela Fundação Seade a 

pedido da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O objetivo deste índice é mensurar o 

grau de desenvolvimento humano de todos os municípios paulistas, a fim de fornecer subsídios 

para compreensão do desenvolvimento econômico dos municípios do estado.  

O IPRS, por meio de indicadores sensíveis a variações de curto prazo, incorpora informações 

referentes às mesmas três dimensões utilizadas para cálculo do IDHM (renda, longevidade e 

escolaridade), no entanto, as variáveis escolhidas para compor o sistema IPRS são diferentes das 

utilizadas no cálculo do IDHM. As variáveis consideradas para construção do IPRS, em cada uma 

das dimensões, são:  

▪ Indicador de riqueza municipal: consumo anual de energia elétrica por ligações 

residenciais; consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços, por 

ligações; valor adicionado fiscal per capita; e remuneração média dos empregados com 

carteira assinada e do setor público. 

▪ Indicador de longevidade: mortalidade perinatal, infantil, de pessoas de 15 a 39 anos, e 

de pessoas de 60 a 69 anos. 

▪ Indicador de escolaridade: média da proporção de alunos da rede pública que atingiram 

o nível adequado nas provas de português e matemática (5º ano do ensino fundamental); 

média da proporção de alunos da rede pública que atingiram o nível adequado nas provas 

de português e matemática (9º ano do ensino fundamental); taxa de distorção idade-série 

no ensino médio; taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos.  

O IPRS utiliza como fonte de dados os Censos Demográficos e diversas fontes alternativas, 

em especial registros administrativos, que possibilitaram a criação de indicadores municipais 

passíveis de atualização em períodos inferiores aos estabelecidos para realização dos Censos 

Demográficos. 

Para cada uma dessas dimensões foi criado um indicador sintético, expresso em uma escala de 

0 a 100. Após aplicar a metodologia aos 645 municípios paulistas, o IPRS agrupou os municípios 

paulistas segundo a similaridade de suas situações. Ao todo foram identificados cinco grupos de 

municípios, sendo estes apresentados a seguir. 
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Tabela 9.3.3.2-2: Critérios adotados para a formação dos grupos de municípios do IPRS 

Grupos Categorias 

Grupo 1 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Grupo 2 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 3 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade 

Grupo 4 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 5 Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Fonte: Fundação Seade – IPRS 2012 

 

A classificação dos municípios paulistas segundo o IPRS visa um acompanhamento periódico 

do desenvolvimento de cada município. Isso é possível, pois o IPRS é um indicador relativo cujos 

parâmetros norteadores são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Logo, as 

categorias “baixa, média e alta” utilizadas para caracterizar os grupos de municípios são 

estabelecidas segundo a realidade dos 645 municípios paulistas, no ano em análise.  

Isso significa que o valor de “corte” entre tais categorias não é fixo, mas definido a partir dos 

dados considerados para a análise. Por exemplo: se em 2008, para ser enquadrado na categoria de 

alta escolaridade, os municípios precisavam atingir um score igual ou superior a 46, em 2010 a 

inclusão no mesmo grupo exigia que se atingisse score igual ou superior a 54. O monitoramento de 

tais indicadores permite aos gestores públicos identificar os avanços ou retrocessos dos 

municípios nos aspectos analisados, bem como utilizá-los para definição de metas de 

desempenho. 

A tabela a seguir, apresenta a evolução do IPRS nos municípios que compõem a área de 

estudo no período que vai de 2008 a 2014 (último período analisado). Observa-se que durante o 

período analisado as notas dos municípios que compõem o Grande ABC apresentaram ligeira 

tendência de melhora nas dimensões analisadas, porém sem alterações quanto à classificação geral. 

Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul classificaram-se no 
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grupo 1 nos quatro períodos; Diadema e Mauá ocuparam o grupo 2 nos quatro períodos; e Rio 

Grande da Serra ocupou o grupo 5 nos dois primeiros anos e subiu para o grupo 4 nos períodos 

seguintes.  

Os melhores índices foram alcançados na dimensão longevidade.  

Tabela 9.3.3.2-3: IPRS dos municípios do Grande ABC 

Localidade 

Índice Paulista de 
Responsabilidade Social – 

IPRS 
Dimensão Riqueza Dimensão Longevidade Dimensão Escolaridade 

2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 

Diadema Gr 2 Gr 2 Gr 2 Gr 2 44 47 48 48 64 65 65 66 35 43 51 56 

Mauá Gr 2 Gr 2 Gr 2 Gr 2 43 45 46 47 63 64 66 70 37 43 50 54 

Ribeirão Pires Gr 1 Gr 1 Gr 1 Gr 1 39 42 43 45 66 68 71 72 43 55 60 62 

Rio Grande da Serra Gr 5 Gr 5 Gr 4 Gr 4 34 36 37 37 60 62 68 67 29 35 47 46 

Santo André Gr 1 Gr 1 Gr 1 Gr 1 43 45 47 47 68 70 72 73 43 50 54 55 

São Bernardo do 
Campo 

Gr 1 Gr 1 Gr 1 Gr 1 49 52 52 52 70 72 75 75 46 54 56 57 

São Caetano do Sul Gr 1 Gr 1 Gr 1 Gr 1 50 52 53 52 79 78 79 81 56 69 72 76 

RMSP NA NA NA NA 46 48 49 49 68 70 70 70 36 43 48 51 

Estado de São Paulo NA NA NA NA 42 45 46 47 68 69 70 70 40 48 52 54 

Fonte: Fundação Seade 

 

Tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 caracterizam-se por um bom posicionamento na dimensão 

riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais (longevidade ou 

escolaridade). Destas, o grupo 1 pode apresentar índices que indicam um desenvolvimento médio 

ou alto, ao passo que o grupo 2 pode apresentar graus de desenvolvimento baixo, médio ou alto. 

Já os grupos 4 e 5 se caracterizam sobretudo por um baixo desenvolvimento na dimensão 

econômica. Enquanto o grupo 4 pode apresentar índices de longevidade e educação nos três 

graus de desenvolvimento possíveis (baixo, médio e alto) o grupo 5 indica baixa riqueza, baixa 

longevidade e baixa escolaridade.  

Entre os municípios enquadrados no Grupo 1, São Caetano do Sul é o que apresentou a 

melhor pontuação em todas as dimensões, muito acima da média da RMSP e do estado. 

Rio Grande da Serra – último município a ser formar no Grande ABC – ainda enfrenta 

dificuldade para se estabelecer no cenário regional. Provavelmente isto ocorra em decorrência da 

distância deste com a área urbanizada ou conurbada de São Paulo e sua proximidade com a área 

preservada que se estende da Serra do Mar. Durante dois anos este registrou os índices mais 

baixos em todas as dimensões analisadas, mas em 2012 registrou uma evolução nas dimensões 

longevidade e escolaridade.  

O município de Mauá manteve-se no grupo 2 em todos os períodos analisados, mas com uma 

melhoria constante em todas as dimensões analisadas, alcançando a média do estado em 2014, em 

todas as dimensões. 
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C. Índice de Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 

Em 2002, a Fundação Seade, a pedido da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

elaborou, com base no Censo Demográfico de 2000, o Índice de Paulista de Vulnerabilidade 

Social – IPVS. Trata-se de um instrumento estatístico que combina dados da dimensão 

demográfica e socioeconômica (Tabela 9.3.3.2-4) a fim de identificar e localizar espacialmente as 

áreas que concentram a residência dos segmentos populacionais mais frágeis, que deveriam ser, 

em princípio, alvos prioritários das políticas públicas. 

Tabela 9.3.3.2-4: Dados considerados para elaboração do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS.  

Dimensão  
Demográfica 

% de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos 
% de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos 
Idade média das pessoas responsáveis 

Dimensão 
Socioeconômica 

Renda domiciliar per capita 
Rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio 
% de domicílios com renda domiciliar per capita até 1/2 SM 
% de pessoas responsáveis pelo domicílio alfabetizadas 
% de domicílios com renda domiciliar per capita até 1/4 SM 

Fonte: Fundação Seade – IPVS 2010 

 

Com base em uma análise fatorial, envolvendo as variáveis citadas acima, foram gerados dois 

escores fatoriais (médias ponderadas das variáveis originais), representando o fator 

socioeconômico e o fator demográfico. Posteriormente, aos resultados obtidos foi somada a 

informação do tipo de setor censitário (subnormal ou não especial) e sua localização na área do 

município (urbano ou rural) para gerar uma classificação em sete grupos, conforme apresentado a 

seguir. 

Tabela 9.3.3.2-5: Grupos do IPVS 2010 – Setores censitários com mais de 50 domicílios. 

Grupos 
Dimensões 

IPVS2010 
Situação e tipo de setores 

por grupo Socioeconômica Ciclo de vida familiar 

1 Muito Alta Famílias jovens, adultas e idosas Baixíssima vulnerabilidade 
Urbanos e rurais não 
especiais e subnormais 

2 Média Famílias adultas e idosas 
Vulnerabilidade muito 
baixa 

Urbanos e rurais não 
especiais e subnormais 

3 Média Famílias jovens Vulnerabilidade baixa 
Urbanos e rurais não 
especiais e subnormais 

4 Baixa Famílias adultas e idosas Vulnerabilidade média 
Urbanos não especiais e 
subnormais 

5 Baixa 
Famílias jovens em setores 
urbanos 

Vulnerabilidade alta Urbanos não especiais 

6 Baixa 
Famílias jovens residentes em 
aglomerados subnormais 

Vulnerabilidade muito alta Urbanos subnormais 

7 Baixa 
Famílias idosas, adultas e jovens 
em setores rurais 

Vulnerabilidade alta Rurais 

Fonte: Fundação Seade – IPVS 2010 

 

A Tabela 9.3.3.2-6 apresenta a porcentagem da população, dos municípios do Grande ABC, 

exposta aos principais níveis de vulnerabilidade do IPVS 2010. Verifica-se que em seis destes, 

mais de 50% da população estava classificada nos grupos 1, 2 e 3 que indicam baixo grau de 
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vulnerabilidade. Em Diadema e Mauá esse percentual era em torno de 60%, mesmo percentual 

registrado para a RMSP e para o estado de São Paulo. Em Ribeirão Pires e São Bernardo do 

Campo o percentual era cerca de 70%; em Santo André o percentual era cerca de 80% e em São 

Caetano do Sul alcançou a totalidade da população (100%).  

Novamente, o município de Rio Grande da Serra apresentou os piores resultados. Cerca de 

40% de sua população ocupava o grupo 4 (média vulnerabilidade) e 30% o grupo 5 (alta 

vulnerabilidade). Ainda assim, manteve-se distante dos dois piores níveis. Em Mauá, 

aproximadamente 16% da população encontrava-se em grau de vulnerabilidade muito alta 

(Grupo 6) que se caracteriza por famílias jovens residentes em aglomerados subnormais de baixo 

nível socioeconômico. 

Tabela 9.3.3.2-6: IPVS dos municípios do Grande ABC 

Localidade (Distritos) 
Classificação da população segundo IPVS 2010 (%) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

Diadema 0,1 28,2 31,4 19,3 10,4 10,6 - 

Mauá 0,2 35,5 26,9 14,5 6,8 16,2 - 

Ribeirão Pires 0,5 54,9 16,1 21,5 4,7 2,3 - 

Rio Grande da Serra - 21 9,4 39,7 29,9 - - 

Santo André 5,7 63,2 10,4 8,7 4,1 8 - 

São Bernardo do Campo 5 47,7 19,7 11 4,1 11,4 1,1 

São Caetano do Sul 15,2 82,9 2 - - - - 

RMSP 8,8 36,2 18,9 15,9 12,6 7,4 0,2 

Total do Estado de São Paulo 6,1 40,1 18 19,2 11,1 4,4 1 

Fonte: Fundação Seade 

 

9.3.3.3. Trabalho e Renda 

A População Economicamente Ativa (PEA) corresponde à parcela da população que se 

apresenta ao setor produtivo como mão de obra potencial. Esta classificação considera, portanto, 

tanto as pessoas que no período de referência possuíam algum tipo de ocupação, quanto as que 

se encontravam desocupadas. 

Segundo o IBGE, a PEA pode dividir-se em população ocupada e população desocupada, 

sendo assim definidas: 

▪ População Ocupada (PO): pessoas que, num determinado período de referência, 

trabalharam ou tinham trabalho, mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em 

férias); 

▪ População Desocupada: aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado 

período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram 

alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.). 
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A População em Idade Ativa (PIA) corresponde a PEA e a população não economicamente 

ativa, sendo esta última composta por pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas: 

crianças, idosos, entre outros. Como PIA considera-se a população de 10 anos ou mais. 

Comparando os dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, observa-se que neste intervalo, 

a PEA do Grande ABC teve um crescimento superior ao da PIA (a PEA cresceu 16% e a PIA 

13%). A população ocupada (PO) teve um crescimento ainda mais expressivo (33%) no período. 

Isto significa que o mercado de trabalho não só foi capaz de criar novos postos de trabalho para 

esse novo contingente populacional, como também pode absorver uma mão de obra antes 

considerada inativa.  

Segundo o IBGE, em 2000, aproximadamente 79% da PEA do Grande ABC encontrava-se 

ocupada, sendo que em 2010 esse percentual chegou a 90%. Em Mauá, observa-se a mesma 

tendência, mas em um ritmo menos acelerado. Apesar do crescimento da PIA e da PEA terem 

sido superior ao registrado para o Grande ABC (no período entre 2000 e 2010 a PIA cresceu 

22% e a PEA 27%) o percentual da população ocupada ainda está abaixo: em 2000, 76% da 

população encontrava-se ocupada e, em 2010, esse percentual subiu para 88%. 

Tabela 9.3.3.3-1: Caracterização econômica da população na área de estudo 

Localidade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

PIA PEA PO 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 289.522 328.590 180.666 204.397 139.421 184.464 

Mauá 293.058 357.459 169.295 214.709 128.424 188.783 

Ribeirão Pires 87.010 98.781 50.726 57.575 39.058 51.540 

Rio Grande da Serra 29.410 37.039 16.403 22.270 12.071 19.384 

Santo André 552.571 595.250 322.450 364.905 258.583 334.952 

São Bernardo do Campo 584.609 665.428 357.424 413.438 286.248 379.259 

São Caetano do Sul 124.792 134.996 73.552 83.068 63.486 77.817 

Grande ABC 1.960.972 2.217.543 1.170.516 1.360.362 927.291 1.236.199 

RMSP 14.763.007 16.975.100 8.960.219 10.336.745 7.204.014 9.479.401 

Total do Estado de São Paulo 30.673.925 35.723.254 18.259.930 21.639.776 15.069.645 20.001.270 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

 

A população desocupada corresponde às pessoas que no momento de realização da pesquisa 

declararam não estar trabalhando, mas estavam em busca de trabalho. Na Tabela 9.3.3.3-2, 

verifica-se que a taxa de desemprego nos municípios que compõem o Grande ABC tem oscilado 

nas últimas décadas, sendo o período de 1991-2000 o mais crítico. Apesar de ter conseguido se 

recuperar no período seguinte (2000 a 2010), verifica-se que as taxas registradas ainda são 

superiores ao registrado para o período de 1980 a 1991. Neste último período as maiores taxas 

foram registradas para os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, sendo todas 
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acima de 10%. A exceção ficou para o município de São Caetano do Sul que, em 2010, 

apresentou a menor taxa da área de estudo.  

Tabela 9.3.3.3-2: Taxa de desemprego entre a população de 16 anos ou mais 

Localidade 
Taxa de desemprego entre a população de 16 anos ou mais (%) 

1980-1991 1991-2000 2000-2010 

Diadema 7,62 21,79 9,44 

Mauá 9,10 23,09 11,68 

Ribeirão Pires 9,18 21,80 10,08 

Rio Grande da Serra 5,85 25,69 12,59 

Santo André 6,36 18,76 7,94 

São Bernardo do Campo 7,08 18,96 7,94 

São Caetano do Sul 7,89 13,22 6,16 

Fonte: DATASUS 

 

Há que se observar que após o último período censitário, o país vem passando por uma séria 

crise econômica, sendo observados elevados índices de desemprego, conforme pode-se observar 

no gráfico a seguir, representando a taxa de desemprego na RMSP, alcançando níveis bem mais 

elevados que em 2010. 

 

Gráfico 9.3.3.3-1: Evolução da taxa de desemprego na RMSP 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão. Convênio Seade–Dieese e Ministério do Trabalho/FAT. 
Nota: A taxa de desemprego total é composta pela soma das taxas de desemprego aberto e oculto. 
Taxa de desemprego aberto: pessoas que procuraram trabalho nos últimos 30 dias e não exerceram nenhum trabalho 
nos últimos sete dias anteriores à entrevista. 
Taxa de desemprego oculto: pessoas cuja situação de desemprego está oculta pelo trabalho precário – “bico” – ou 
pelo desalento; neste último caso, não houve procura de trabalho nos últimos 30 dias, mas sim nos últimos 12 meses 
anteriores à entrevista. 

 

Ao tratar da formalidade dos empregos (isto é, os empregos reconhecidos junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego), de modo geral, observa-se que a região do Grande ABC registrava, em 
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2015, cerca de 787.032 postos de trabalho formais estando a maior concentração destes nos 

municípios de São Bernardo do Campo e Santo André (acima de 200 mil) e a menor em Rio 

Grande da Serra. É possível observar também, que o número de postos de trabalho tem oscilado 

nos últimos anos, com uma tendência de queda, alcançando em 2015 valores abaixo daqueles 

observados em 2010. 

No ano de 2010, o número de empregos formais correspondia a 65% da população ocupada 

no Grande ABC, o que indica que a informalidade do emprego era um problema na região. Em 

Mauá, esta situação era ainda pior, pois o número de empregos correspondia a apenas 36% da 

PO. 

Tabela 9.3.3.3-3: Evolução de empregos formais nos municípios do Grande ABC 

Localidade 
Empregos Formais 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diadema 112.601 113.812 111.978 111.520 107.575 100.798 

Mauá 68.419 68.619 66.218 73.131 66.979 66.174 

Ribeirão Pires 22.969 22.370 23.657 24.288 24.779 23.544 

Rio Grande da Serra 3.510 4.112 3.778 4.204 3.857 4.044 

Santo André 193.991 192.271 205.351 215.122 215.750 207.327 

São Bernardo do Campo 282.678 292.666 277.574 292.028 287.065 273.721 

São Caetano do Sul 114.177 116.120 119.514 113.079 112.826 109.409 

Total Grande ABC 798.345 809.970 808.070 833.372 818.831 787.032 

RMSP 7.166.407 7.380.405 7.608.839 7.684.596 7.744.894 7.487.717 

Total do Estado de São Paulo 12.873.605 13.412.779 13.783.541 14.024.340 14.111.450 13.697.471 

Fonte: Fundação Seade 

 

Quanto à distribuição dos empregos formais por setor, observa-se que, apesar de ser 

tradicionalmente conhecida como uma região industrial, a maior parte dos postos de trabalho 

encontra-se no setor de serviços (50%), tal como observado para a RMSP e estado de São Paulo. 

Na sequência aparece o setor industrial como segundo maior empregador do Grande ABC com 

27% dos empregos formais. Ressalta-se, no entanto, que em Diadema e Rio Grande da Serra 

predominam os empregos no setor industrial sobre o setor de serviços. A participação do setor 

de construção e do comércio atacadista e varejista e de reparação de veículos automotores e 

motocicletas registraram percentuais de 5% e 18%, respectivamente. A participação da agricultura 

foi irrisória, representando apenas 0,01% do total de vagas geradas.  
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Tabela 9.3.3.3-4: Distribuição de empregos por setor de ocupação, em 2015 

Localidade 
Total de 

Empregos 

Participação dos Empregos Formais por setor no Total de Empregos (%) 

Agricultura, 
Pecuária, 
Produção 
Florestal, 
Pesca e 

Aquicultura 

Indústria Construção 

Comércio 
Atacadista e 

Varejista e do 
Comércio e 

Reparação de 
Veículos 

Automotores e 
Motocicletas 

Serviços 

Diadema 100.798 0,00 45,79 4,78 18,30 31,12 

Mauá 66.174 0,03 34,69 5,85 22,29 37,14 

Ribeirão Pires 23.544 0,03 30,74 4,81 20,64 43,78 

Rio Grande da Serra 4.044 0,10 41,10 14,89 12,91 31,01 

Santo André 207.327 0,01 12,59 4,15 20,93 62,32 

São Bernardo do Campo 273.721 0,01 30,85 3,20 16,62 49,31 

São Caetano do Sul 109.409 0,01 18,60 10,12 15,92 55,35 

Total Grande ABC 818.831 0,01 26,61 4,95 18,46 49,97 

RMSP 7.487.717 0,13 13,28 5,46 18,30 62,83 

Total do Estado de São Paulo 13.697.471 2,40 18,36 4,96 19,78 54,50 

Fonte: Fundação Seade 

 

Em relação à qualificação dos trabalhadores do Grande ABC, verifica-se que nos últimos anos 

o número de empregos formais ocupados por pessoas de ensino fundamental completo está 

reduzindo, ao passo que as vagas ocupadas por pessoas com ensino médio ou superior completo 

está aumentando. Tais dados podem estar associados a exigências do mercado de trabalho local 

por trabalhadores mais qualificados ou eficientes investimentos do poder público no setor da 

educação. De qualquer modo, observa-se que o predomínio de empregos ainda se dá junto à 

população que possui o ensino médio completo. 

Em 2015, o número de empregos das pessoas com ensino superior completo já superava o das 

pessoas com fundamental completo no Grande ABC, mesma tendência para Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, e até mesmo em Mauá e Ribeirão Pires, ainda que com pequena 

diferença. Nos demais municípios, observa-se uma tendência de aumento dos postos com 

superior completo, o que pode indicar uma alteração da situação nos próximos anos. 
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Tabela 9.3.3.3-5: Evolução dos empregos formais por nível de escolaridade nos municípios do Grande ABC 

Localidade 
Fundamental Completo Médio Completo Superior Completo 

2010 2012 2015 2010 2012 2015 2010 2012 2015 

Diadema 24.368 21.558 17.826 62.674 65.971 59.442 11.531 12.800 13.694 

Mauá 13.319 11.617 10.002 39.278 38.628 40.184 6.927 8.021 10.029 

Ribeirão Pires 4.595 4.211 3.389 12.992 13.949 14.565 2.398 2.862 3.584 

Rio Grande da Serra 515 511 618 2.314 2.464 2.597 297 348 452 

Santo André 36.818 37.075 29.464 104.785 114.831 117.787 26.979 29.493 36.003 

São Bernardo Campo 53.898 48.477 40.223 150.879 151.710 150.448 43.898 47.170 59.266 

São Caetano do Sul 23.739 22.655 17.326 53.786 59.201 57.568 18.418 21.002 22.780 

Grande ABC 157.252 146.104 118.848 426.708 446.754 442.591 110.448 121.696 145.808 

RMSP 1.293.455 1.279.361 1.098.103 3.496.584 3.803.264 3.812.627 1.528.541 1.738.308 1.962.122  

Estado de São Paulo 2.619.914 2.619.877 2.273.828 6.210.453 6.913.214 7.117.840 2.276.936 2.592.133 2.977.282  

Fonte: Fundação Seade 

 

A renda per capita calculada pela divisão do rendimento total dos moradores do município pelo 

número total de pessoas, procura indicar o valor de rendimento médio por pessoa no período de 

referência, podendo ser utilizado como referência para medir a capacidade de aquisição de bens e 

serviços dos moradores. De acordo com os dados levantados, tanto a renda per capita quanto a 

renda domiciliar per capita dos municípios que compõem o Grande ABC aumentaram no intervalo 

de 2000 a 2010. 

Em relação à primeira, verifica-se que o valor mais alto foi registrado para o município de São 

Caetano do Sul seguido de Santo André ambos acima da média da RMSP e do estado. O valor 

mais baixo foi registrado para Rio Grande da Serra, ficando, inclusive, abaixo do valor do salário 

mínimo a época (R$510,00). A mesma tendência se manteve em relação à renda média domiciliar, 

onde é considerada a renda obtida por todas as pessoas residentes em um mesmo domicílio. 

Nesta segunda variável, o município de São Caetano do Sul se destaca com uma renda de R$ 

2.008,98, enquanto Rio Grande da Serra registra os piores valores. Mauá apresentava uma renda 

média per capita de R$ 583,61, bem abaixo da média da RMSP e do estado.  
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Tabela 9.3.3.3-6: Rendimento per capita 

Localidade 

Renda média domiciliar per capita 
(em reais) * 

Renda per capita  
(em reais correntes) ** 

2000 2010 2000 2010 

Diadema 576,44 657,57 292,94 564,99 

Mauá 540,01 680,48 274,82 583,61 

Ribeirão Pires 712,47 806,17 360,89 726,35 

Rio Grande da Serra 385,54 547,34 196,30 487,07 

Santo André 1.015,15 1.270,87 511,89 1.021,51 

São Bernardo do Campo 993,48 1.171,05 504,34 944,67 

São Caetano do Sul 1.638,66 2.008,98 827,48 1.578,74 

Região Metropolitana de São Paulo - - 507,36 948,09 

Estado de São Paulo - - 440,92 853,75 

*Fonte: IBGE - Censos Demográficos (Extraído de DATASUS/Tabnet) 
**Fonte: Fundação Seade 

 

9.3.4. Infraestrutura 

9.3.4.1. Educação 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional classifica a educação básica em: 

▪ Educação infantil: oferecida na forma de creches, para crianças de até 3 anos, e de pré-

escolas para aquelas entre 4 e 5 anos; 

▪ Ensino fundamental: com duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade; 

▪ Ensino médio: com duração mínima de três anos. 

Ainda de acordo com a referida Lei, cabe ao Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer 

com prioridade o ensino médio (item VI, art. 10). Aos municípios cabe oferecer a educação 

infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, sendo permitida sua 

atuação em outros ciclos somente quando atendida completamente sua área de competência 

(item V, artigo 11). Ao governo federal cabe a orientação e suporte técnico e financeiro aos 

estados e municípios, além de fiscalização das instituições de ensino superior. 

Ao se analisar a população em idade escolar no Grande ABC, percebe-se que a maior parte da 

população em idade escolar (de 0 a 19 anos) se encontra na faixa etária de 6 a 14 anos, isto é, na 

fase do ensino fundamental. Aproximadamente 72% da população em idade escolar do Grande 

ABC encontra-se na faixa de 0 a 14 anos (a mesma tendência é observada em todos os 

municípios que o compõem), período abrangido pela educação infantil e fundamental, de 

responsabilidade dos governos municipais. Isso significa maior pressão sobre o orçamento 

municipal para atendimento desta demanda. 

Os municípios com maior população em idade escolar são: São Bernardo do Campo, Santo 

André, Mauá e Diadema. Em Mauá, aproximadamente 32% da população em idade escolar 

encontra-se no intervalo de 0 a 5 anos, 41% na faixa de 6 a 14 e 27% na faixa de 15 a 19 anos. 
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Tabela 9.3.4.1-1: População em Idade Escolar nos municípios do Grande ABC (2017) 

Localidades Total 0 a 5 anos 6 a 14 anos 15 a 19 anos 

Diadema 122.181 41.555 34,0% 49.610 40,6% 31.016 25,4% 

Mauá 129.450 41.251 31,9% 53.143 41,1% 35.056 27,1% 

Ribeirão Pires 31.134 9.955 32,0% 12.838 41,2% 8.341 26,8% 

Rio Grande da Serra 14.739 4.543 30,8% 6.174 41,9% 4.022 27,3% 

Santo André 174.202 58.106 33,4% 71.109 40,8% 44.987 25,8% 

São Bernardo do Campo 216.172 71.930 33,3% 88.472 40,9% 55.770 25,8% 

São Caetano do Sul 31.804 10.681 33,6% 12.950 40,7% 8.173 25,7% 

Total Grande ABC 719.682 238.021 33,1% 294.296 40,9% 187.365 26,0% 

RMSP 5.952.187 2.008.633 33,7% 2.414.014 40,6% 1.529.540 25,7% 

Total do Estado de São 
Paulo 

12.180.352 4.020.514 33,0% 4.979.596 40,9% 3.180.242 26,1% 

Fonte: Fundação Seade 

 

Em relação ao atendimento desta demanda, São Bernardo do Campo e Santo André, Diadema 

e Mauá registraram os maiores números de matrículas, sendo a maior parte concentrada no 

ensino fundamental. Verifica-se que o número de matrículas no ensino fundamental é, inclusive, 

superior ao número de pessoas na idade escolar correspondente a este ciclo de ensino, sendo 

expressivo o percentual de atendimento em São Caetano do Sul (142%). Tal fenômeno pode ser 

interpretado por dois pontos: o primeiro indica que além de atender a demanda interna, estas 

áreas ainda recebem alunos de outros municípios, atraídos possivelmente pela melhor qualidade 

do ensino neste município; o segundo diz respeito à distorção idade/série o que pode indicar que 

parte do número de matrículas deste ciclo é reflexo da reprovação escolar ou no atraso de entrada 

na vida escolar.  

Tabela 9.3.4.1-2: Matrículas e respectivos percentuais em relação à população na mesma faixa etária 
(2015) 

Localidades Creche % 
Pré-

Escola 
% 

Ensino 
Funda-
mental 

% 
Ensino 
Médio 

% Total 

Diadema 7.502 29,61 10.082 87,81 55.845 108,46 19.565 83,89 92.994 

Mauá 6.568 27,42 9.904 82,45 50.402 90,48 19.338 69,75 86.212 

Ribeirão Pires 2.504 42,25 2.716 94,14 14.347 107,19 5.281 79,64 24.848 

Rio Grande Serra 613 23,86 1.129 82,80 4.624 70,23 1.950 60,78 8.316 

Santo André 13.866 39,31 15.875 96,87 81.041 110,42 30.333 84,92 141.115 

S.Bernardo Cpo 19.622 41,71 20.534 94,91 97.059 106,04 36.096 81,00 173.311 

S.Caetano do Sul 3.627 55,37 3.263 109,83 19.422 142,23 8.064 126,96 34.376 

RMSP 479.913 37,36 524.372 91,71 2.608.598 104,71 942.165 77,56 4.555.048 

Estado S.P. 974.665 38,80 1.086.871 93,41 5.330.730 103,07 1.850.513 75,44 9.242.779 

Fonte: Fundação Seade 

 

É possível observar, também que o número de matrículas no ensino infantil é inferior ao 

número total de pessoas em idade correspondente, indicando que apenas uma parcela desta 
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frequenta efetivamente uma escola, exceção apenas para São Caetano que apresenta um 

percentual de matrículas acima do número de crianças na mesma faixa etária para a pré-escola. Os 

percentuais de atendimento mais baixos são relativos às matrículas em creches, sendo em Rio 

Grande da Serra o percentual mais baixo, muito inferior ao da RMSP e do estado, o que pode 

refletir deficiências na rede de ensino público. 

No ensino médio, apenas em São Caetano do Sul se observa um percentual de matrículas 

acima da população na faixa etária correspondente, podendo representar um afluxo de estudantes 

de outros municípios. A diferença entre o número de matrículas e o total populacional em idade 

correspondente ao ensino médio, deve ser compreendido a partir de diversos fatores, 

principalmente de ordem econômica, que levam a evasão escolar.  

De acordo com dados do Censo Escolar, em 2014, o maior número de escolas nos municípios 

do Grande ABC era de responsabilidade do poder público, mas ainda assim, a rede privada 

representava uma parcela significativa no total de estabelecimentos de educação. O principal 

destaque é o município de Santo André, que possui cerca de 57% de sua rede de ensino 

composta por estabelecimentos privados. 

Santo André foi também o município que registrou o maior número de estabelecimentos 

escolares, sendo este número maior ainda que o município de São Bernardo do Campo, que 

registrou maior número de matrículas. Em Mauá registrou-se um total de 184 estabelecimentos, 

sendo 41% destes pertencentes à rede privada. No geral, o número de estabelecimentos na rede 

municipal é maior que o número na rede estadual.  

Tabela 9.3.4.1-3: Estabelecimentos educacionais, por rede de ensino, nos municípios do Grande ABC 

Município 
Rede de Ensino 

Estadual Municipal Privada Técnicas Total 

Diadema 58 60 60 1 179 

Mauá 67 40 76 1 184 

Ribeirão Pires 31 32 21 1 85 

Rio Grande da Serra 11 12 4 0 27 

Santo André 89 87 244 1 421 

São Bernardo do Campo 74 175 134 1 384 

São Caetano do Sul 11 59 29 1 100 

Total 341 465 568 6 1380 

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Censo Escolar 2014 

 

Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 2014, havia uma 

unidade das Escolas Técnicas Estaduais – ETECs em 6 dos 7 municípios do Grande ABC, sendo 

Rio Grande da Serra o único sem este equipamento. Dados mais recente das Escolas Técnicas 

Estaduais 1 , indicam a presença das seguintes unidades em cada um dos municípios: 1 em 

 
1 https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/ 
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Diadema; 3 em Mauá; 1 em Ribeirão Pires; 3 em Santo André; 4 em São Bernardo do Campo; e 3 

em São Caetano. Totalizando assim 15 unidades de ETECs na área de estudo. 

A Tabela 9.3.4.1-4 apresenta um histórico da taxa de analfabetismo da população de 15 anos 

para os municípios do Grande ABC. De acordo com esta, a taxa reduziu nas últimas décadas para 

todos os municípios analisados, seguindo a mesma tendência da RMSP e do estado de São Paulo. 

A menor taxa foi registrada para São Caetano do Sul e a maior para Rio Grande da Serra nos três 

períodos levantados. Em 2010, apenas Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra ainda possuíam 

uma taxa de analfabetismo superior ao registrado para a RMSP.  

Tabela 9.3.4.1-4: Taxa de analfabetismo nos municípios do Grande ABC 

Localidades 
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (%) * 

1991 2000 2010 

Diadema 12,71 6,8 4,36 

Mauá 10,41 6,64 3,94 

Ribeirão Pires 8,88 5,45 3,47 

Rio Grande da Serra 14,01 8,42 5,41 

Santo André 6,58 4,45 2,78 

São Bernardo do Campo 7,06 4,98 3,04 

São Caetano do Sul 5,62 2,99 1,55 

Região Metropolitana de São Paulo 8,5 5,57 3,6 

Total do Estado de São Paulo** 10,16 6,64 4,33 

Fonte: Fundação Seade 
*Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 
** Censo Demográfico 

 

9.3.4.2. Saúde 

De acordo com o Decreto Estadual 51.433/06, a administração dos serviços de saúde se dá 

pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio de 17 Departamentos de Saúde Regionais, 

responsáveis por coordenar as atividades no âmbito regional e promover a articulação 

intersetorial, com os municípios e organismos da sociedade civil. O gerenciamento dos serviços 

de saúde nos municípios da RMSP, na qual se insere a área de estudo, se dá pelo Departamento 

Regional de Saúde (DRS) I – Grande São Paulo.  
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Figura 9.3.4.2-1: Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde 

 

A Tabela 9.3.4.2-1 apresenta o quantitativo geral de estabelecimentos de saúde registrados no 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), tal como disponibilizado 

pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), para o período de setembro/2017. 

Como pode ser observado, no período analisado, a região do Grande ABC contava com 2.673 

estabelecimentos de saúde, com predomínio dos consultórios e Clínica 

Especializada/Ambulatório Especializado.  

Os municípios de São Bernardo do Campo e Santo André concentram a maior parte dos 

estabelecimentos da região, ambos com as duas maiores populações do Grande ABC. Dos 54 

hospitais existentes na região, 35 se encontram nesses dois municípios o que provavelmente 

indica que estes atendam a demanda não só interna, mas também de outros municípios do 

entorno. O destaque, no entanto, é São Caetano do Sul que apesar de abrigar apenas 5% do total 

populacional da região, registrou em seu território 24% dos estabelecimentos de saúde do Grande 

ABC, sendo o município com 2º maior número de estabelecimentos da região.  

Rio Grande da Serra registrou o menor número de estabelecimentos (21) e nenhum hospital. 

Em Mauá, onde está presente a quarta maior rede assistencial do Grande ABC, mais da metade 

dos estabelecimentos de saúde corresponde a consultórios (157), seguido de Centro de 

Saúde/Unidade Básica de Saúde (24) e Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (21). 

Conta ainda com 4 hospitais gerais. 
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Tabela 9.3.4.2-1: Estabelecimentos de Saúde nos municípios do Grande ABC (setembro/2017) 

Tipo de Estabelecimento Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 

Rio 
Grande da 

Serra 

Santo 
André 

São 
Bernardo 
do Campo 

São 
Caetano 
do Sul 

Academia da Saúde - 3 - - - 1 - 

Central de Regulação 1 2 1 1 1 1 1 

Central de Regul. Médica das Urgências 1 1 - - 1 1 - 

C. Atenção Hemoterápica/Hematológica - - - - 3 9 3 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 5 3 3 1 5 9 2 

Centro de Saúde/Unid. Básica de Saúde 20 24 10 8 34 35 13 

Clínica Especial./Amb. Especializado 26 16 16 3 192 260 170 

Consultório 68 157 54 4 204 382 404 

Farmácia - 1 - - 3 - - 

Hospital Especializado - - - - 1 6 - 

Hospital Geral 4 4 2 - 8 13 6 

Hospital Dia 2 - - - 5 2 1 

Lab. Central de Saúde Pública - LACEN - - - - 1 - - 

Policlínica 16 8 9 - 88 42 3 

Oficina Ortopédica - - - - 1 - - 

Posto de Saúde - - - - - - 1 

Pronto Atendimento 1 4 1 1 4 9 - 

Pronto Socorro Especializado - 1 - - - - - 

Pronto Socorro Geral 2 1 - - 4 4 - 

Secretaria de Saúde 1 1 1 1 1 1 1 

Serv. Atenção Dom. Isolado (HomeCare) - - - - 4 3 1 

Unid. Serv. Apoio de Diagnose e Terapia 14 21 8 1 42 48 28 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 2 - 1 2 5 1 

Un. Móvel Pré-Hosp-Urg./Emergência 12 12 - - 16 17 3 

Unidade Móvel Terrestre - - - - - 1 3 

Telesaúde - - - - - 1 - 

Total 175 261 105 21 620 850 641 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES (DATASUS) 

 

A disponibilidade de leitos por mil habitantes (em 2016) estava abaixo do recomendado pelo 

Ministério da Saúde, que fixa entre 2,5 e 3 o número ideal de leitos para cada grupo de mil 

habitantes em seis dos sete municípios do Grande ABC. Vale observar que o nível recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde/OMS é de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes. O 

coeficiente mais alto, que atende tanto o recomendado pela Ministério da Saúde quanto a OMS, 

encontra-se no município de São Caetano do Sul, no entanto, apenas um terço desse total 

corresponde à rede de atendimento pública. 

Em relação a esse ponto destacam-se os municípios de Diadema, onde aproximadamente 89% 

dos leitos existentes correspondem à rede de atendimento do SUS, e, ainda que em menor 

proporção, Mauá e Santo André, onde o total de leitos pertencentes à rede SUS é superior à rede 
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privada. O inverso acontece nos demais municípios: Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo 

onde há predomínio de leitos de internação na rede privada de saúde. Conforme já mencionado, 

em Rio Grande da Serra não há nenhum leito de internação. 

Ainda assim, Mauá juntamente com Ribeirão Pires e Diadema registraram os piores 

coeficientes de distribuição de leitos tanto na rede privada quanto na rede SUS, o que evidencia 

que a quantidade de leitos existentes não é proporcional, e, portanto, não pode garantir qualidade 

de atendimento, a população residente.  

Tabela 9.3.4.2-2: Leitos de internação nos municípios do Grande ABC (2016) 

Localidades Total 
Coeficiente por mil 

habitante 
SUS 

Coeficiente por mil 
habitante 

Diadema 624 1,57 555 1,39 

Mauá 445 1,00 302 0,68 

Ribeirão Pires 164 1,40 50 0,43 

Rio Grande da Serra - - - - 

Santo André 1335 1,94 684 1,00 

São Bernardo do Campo 1543 1,94 560 0,7 

São Caetano do Sul 426 2,83 184 1,22 

Região Metropolitana de São Paulo 41427 2,01 23264 1,13 

Total do Estado de São Paulo 92617 2,14 55531 1,28 

Fonte: Fundação Seade 

 

Em relação ao número de médicos em exercício, observa-se que, em 2016, apenas Santo 

André e São Caetano do Sul estavam dentro dos parâmetros de saúde recomendados pelo 

Ministério da Saúde (2,5 médicos por mil habitantes) e Organização Mundial da Saúde - OMS (1 

médico para mil habitantes). São Caetano do Sul apresentou coeficiente maior até que o 

registrado para a RMSP e estado de São Paulo, enquanto que Santo André superou o coeficiente 

estadual. Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo atingiram as recomendações estipuladas pela 

OMS, enquanto que Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra registraram menos de 1 médico para 

cada 1000 habitantes, o que revela deficiência no atendimento.  

Página: 612



 

 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

573 

 

Tabela 9.3.4.2-3: Médicos registrados no CRM atuantes nos municípios do Grande ABC (2016) 

Localidades Total 
Coeficiente por mil 

habitantes 

Diadema 78 0,20 

Mauá 83 0,19 

Ribeirão Pires 140 1,20 

Rio Grande da Serra 9 0,19 

Santo André 2.012 2,93 

São Bernardo do Campo 1.336 1,68 

São Caetano do Sul 826 5,48 

Região Metropolitana de São Paulo 67.658 3,29 

Total do Estado de São Paulo 120.929 2,79 

Fonte: Fundação Seade 

 

Para identificação das principais demandas/fraquezas da população em relação à área da saúde 

levantou-se o número total de internações segundo a classificação em capítulos da Classificação 

Internacional de Doenças - CID 10 para a população residente nos municípios do Grande ABC, 

sendo o período de referência o mês de setembro de 2017.  

Sendo a Morbidade Hospitalar a relação entre o número de casos de enfermidade e o número 

de habitantes em dado lugar e momento, espera-se que o número de internações seja 

proporcional ao número total da população residente, ou seja, quanto maior a população maior o 

número de internações. Logo, como constatado na Tabela 9.3.4.2-4, os municípios de São 

Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá registraram as maiores taxas de internação, 

sendo as principais causas: gravidez, parto e puerpério; doenças do aparelho circulatório; e lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas. Além destas, ainda se 

destacam as doenças do aparelho digestivo e as neoplasias (tumores), em São Bernardo do 

Campo. 
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Tabela 9.3.4.2-4: Morbidade Hospitalar do SUS – Internações por Capítulo da CID-10, segundo local de 
residência (setembro/2017) 

Lista de Capítulos CID-10 Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 

Rio 
Grande 
da Serra 

Santo 
André 

São 
Bernard

o do 
Campo 

São 
Caetano 
do Sul 

Cap. 01 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 79 41 18 4 75 131 3 

Cap. 02 - Neoplasias [tumores] 104 120 31 14 230 253 23 

Cap. 03 - Doenças sangue, órg. hemat. e transt. imunitários 13 10 - 2 19 30 1 

Cap. 04 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 27 16 4 - 70 54 - 

Cap. 05 - Transtornos mentais e comportamentais 67 51 12 6 58 16 11 

Cap. 06 - Doenças do sistema nervoso 56 28 1 3 70 62 7 

Cap. 07 - Doenças do olho e anexos 115 64 23 10 87 62 1 

Cap. 08 - Doenças do ouvido e da apófise mastóide 9 5 1 3 4 4 1 

Cap. 09 - Doenças do aparelho circulatório 219 157 54 13 384 404 17 

Cap. 10 - Doenças do aparelho respiratório 241 96 24 10 225 249 8 

Cap. 11 - Doenças do aparelho digestivo 165 156 37 20 235 306 4 

Cap. 12 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 83 97 10 9 92 97 2 

Cap. 13 - Doenças sist. osteomuscular e do tecido conjuntivo 52 47 7 5 73 76 7 

Cap. 14 - Doenças do aparelho geniturinário 118 137 30 9 166 240 13 

Cap. 15 - Gravidez, parto e puerpério 327 288 55 38 360 610 - 

Cap. 16 - Algumas afecções originadas no período perinatal 87 25 6 6 41 85 1 

Cap. 17 - Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas 

17 21 7 1 25 25 1 

Cap. 18 - Sintomas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos laboriatoriais 

19 17 1 1 61 67 1 

Cap. 19 - Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas 

218 225 39 25 275 421 27 

Cap. 20 - Causas externas de morbidade e de mortalidade - - - - - - - 

Cap. 21 - Contatos com serviços de saúde 68 61 4 3 88 127 4 

Total 2084 1662 364 182 2638 3319 132 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – DATASUS 

 

De acordo com dados da Fundação Seade, a taxa de mortalidade infantil nos municípios que 

compõem o Grande ABC tem oscilado nos últimos anos, não sendo possível identificar uma 

tendência clara à redução, tal qual observada no estado de São Paulo. É possível notar, inclusive 

que nos municípios de Diadema e São Caetano do Sul a taxa em 2016 foi superior à registrada 

para o ano de 2010. Além disso, estes dois municípios registraram taxas superiores à RMSP e ao 

estado de São Paulo em 2016. São Caetano apresentou uma taxa em 2016 muito superior à média 

dos anos anteriores, sendo a pior taxa dos municípios do Grande ABC em 2016, enquanto que 

nos anos anteriores apresentou a taxa mais baixa. Rio grande da Serra, por sua vez, apresentou 

uma redução significativa, registrando a menor taxa da região. 

A taxa de mortalidade geral tem se apresentado relativamente estável nos anos analisados, 

sendo que todos os municípios apresentaram uma leve tendência de aumento. A pior taxa foi 

observada em São Caetano do Sul, em 2016, e a taxa mais baixa foi registrada em Mauá. Diadema, 
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Mauá, Rio Grande da Serra e São Bernardo do Campo registraram taxas abaixo da RMSP e 

estado de São Paulo. 

Tabela 9.3.4.2-5: Taxa de Mortalidade nos municípios do Grande ABC 

Localidades 

Taxa de Mortalidade 

Infantil (por mil nascidos vivos) Geral (por mil habitantes) 

2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

Diadema 12,34 13,89 12,39 13,32 5,41 5,21 5,27 5,73 

Mauá 17,36 15,85 13,03 9,52 4,99 4,87 5,00 5,12 

Ribeirão Pires 14,63 9,81 11,13 9,71 5,84 5,93 6,47 6,54 

Rio Grande da Serra 15,95 9,56 16,67 3,33 5,06 4,63 5,44 5,41 

Santo André 11,13 10,5 10,22 8,07 7,22 6,97 7,27 7,81 

São Bernardo do Campo 13,35 9,28 9,99 10,02 5,17 5,18 5,28 5,58 

São Caetano do Sul 7,67 6,43 7,03 11,86 9,60 9,25 9,33 10,32 

Região Metropolitana de São Paulo 11,80 11,63 11,41 11,25 5,96 5,96 6,13 6,33 

Total do Estado de São Paulo 11,86 11,48 11,43 10,91 6,39 6,44 6,59 6,78 

Fonte: Fundação Seade 

 

9.3.4.3. Saneamento 

Os municípios que compõem a área de estudo possuem, em sua maioria, condições adequadas 

de saneamento básico, considerando-se aqui o acesso dos domicílios às redes públicas de água e 

esgoto, e aos serviços de coleta de lixo. Comparando os dados coletados durante os censos 

demográficos de 2000 e 2010, verifica-se que ambos os serviços seguem rumo à universalização.  

O serviço com maior cobertura de atendimento é o abastecimento de água que em 2010 já 

atendia mais de 95% da população de todos os municípios do Grande ABC. Na sequência 

aparece o serviço de coleta de lixo cuja abrangência mínima era de 98% em Ribeirão Pires e a 

máxima de 100% em São Caetano do Sul.  

O serviço de coleta de esgoto segue sendo a principal problemática das cidades urbanas. Na 

área de estudo apenas dois municípios (Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) ficaram abaixo do 

percentual atendido na RMSP e estado de São Paulo. Nos demais municípios, o nível de 

atendimento mínimo foi de 90% em Mauá e máximo de 99% em São Caetano do Sul.  
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Tabela 9.3.4.3-1: Nível de atendimento por serviços de saneamento nos municípios do Grande ABC (em %) 

Localidade 
Abastecimento de Água Coleta de Lixo Esgotamento Sanitário 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 99,08 99,43 99,59 99,61 92,22 96,55 

Mauá 98,18 99,31 99,63 99,8 75,44 90,36 

Ribeirão Pires 91,67 95,17 98,49 99,52 81,34 80,7 

Rio Grande da Serra 90,45 95,25 93,77 98,69 59,34 61,16 

Santo André 96,95 97,61 99,83 99,91 90,32 94,48 

São Bernardo do Campo 98,03 99,05 99,64 99,87 87,11 90,26 

São Caetano do Sul 99,95 99,96 100 100 99,44 99,85 

Região Metropolitana de São Paulo 97,51 98,29 98,91 99,67 82,77 87,98 

Total do Estado de São Paulo 97,38 97,91 98,9 99,66 85,72 89,75 

Fonte: Fundação Seade 

 

A. Abastecimento de Água 

O abastecimento de água no Grande ABC se dá pelos Sistemas Alto Tietê, Capelinha, Poços 

Jardim Jussara, Ribeirão da Estiva, Rio Claro, Rio Grande, Santa Cruz e Tatetos. A distribuição é 

de responsabilidade das Prefeituras Municipais nos municípios de Mauá (Saneamento Básico do 

Município de Mauá – SAMA), Santo André (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de 

Santo André – SEMASA) e São Caetano do Sul (Departamento de Água e Esgoto de São 

Caetano do Sul – DAE). Nos demais municípios do Grande ABC a responsabilidade é da 

SABESP.  

Observa-se que a extensão da rede de distribuição tem aumentado nos últimos anos. Em 2015, 

a rede de abastecimento de água possuía 6.524 km de extensão, por onde passaram 132.022 m³ de 

água, correspondendo ao consumo total no Grande ABC. Observa-se uma significativa redução 

do consumo de água em 2015, reflexo da severa crise hídrica pela qual a região sudeste passou 

naquele ano. Os maiores consumidores foram os municípios de maior população: São Bernardo 

do Campo e Santo André, seguidos por Diadema e Mauá.  

Tabela 9.3.4.3-2: Características Gerais da rede de Abastecimento de Água nos municípios do Grande ABC 

Localidade 
Prestadora 
de Serviço  

Extensão da rede de água (km) 
Volume de água consumido  

(1.000 m³/ano) 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

Diadema SABESP 751 764 773 22.480 21.982 18.213 

Mauá SAMA 715 781 798 19.227 18.637 15.591 

Ribeirão Pires SABESP 480 488 545 5.295 5.634 4.523 

Rio Grande da Serra SABESP 124 122 153 1.665 1.815 1.541 

Santo André SEMASA 1.793 1.808 1.859 43.478 45.022 38.726 

São Bernardo do Campo SABESP 1.694 1.846 1.942 47.056 49.716 42.193 

São Caetano do Sul DAE 446 446 453 13.935 14.320 11.236 

Grande ABC 6.003 6.254 6.524 153.136 157.126 132.022 

 Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
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O consumo médio diário per capita também apresentou uma redução significativa, em 2015, 

sendo Mauá o município que apresentou o menor consumo per capita da região. São Caetano do 

Sul, apesar de ter apresentado uma redução substancial no período de 2011 a 2015, foi o 

município com maior consumo médio diário per capita, correspondendo a mais que o dobro que o 

consumo de Mauá. 

O consumo médio mensal por economia já não apresenta diferenças tão significativas, 

variando entre 8,7 m3/mês/economia em Mauá, até 11,8 m3/mês/economia, em São Caetano do 

Sul. 

Tabela 9.3.4.3-3: Consumo médio de água per capita e por economia nos municípios do Grande ABC 

Localidade 

Consumo médio per capita de água 
(l/hab./dia) 

Consumo médio de água por economia 
(m³/mês/econ.) 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

Diadema 155,9 150,8 121,0 13 12,1 9,7 

Mauá 127,6 120,0 96,2 12,8 12,2 8,7 

Ribeirão Pires 143,7 148,5 115,2 13,1 13,3 10,1 

Rio Grande da Serra 128,3 133,9 102,4 11,8 12,1 9,3 

Santo André 174,5 176,5 149,9 13,2 13,0 10,5 

São Bernardo do Campo 168,1 173,6 141,5 14,9 14,5 11,4 

São Caetano do Sul 255,2 255,6 194,8 16,7 16,3 11,8 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

 

Como alternativa ao abastecimento industrial, a empresa Aquapolo Ambiental S.A., resultado 

de parceria entre a BRK Ambiental e a SABESP, vem fornecendo água de reuso para indústrias 

do Polo Petroquímico de Capuava. A empresa fornece por contrato 650 litros/segundo de água 

de reuso para serem utilizados, principalmente, para limpar torres de resfriamento e caldeiras. 

Com capacidade de produção de 1.000 litros/segundo de água de reuso, a Aquapolo desvia 

parte dos 2.000 litros/segundo que seriam destinados ao Córrego dos Meninos após o tratamento 

da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do ABC, para tratamento em sua base de operação 

em São Paulo. Após tratamento, a água de reuso é conduzida, por meio de uma adutora de 

aproximadamente 17 km que também intercepta no caminho os municípios de São Caetano do 

Sul e Santo André, para uma torre de distribuição em Capuava, Mauá, onde está o Polo. A partir 

dela, uma rede de distribuição de 3,6 km entrega a água para cada um dos clientes. Segundo a 

Aquapolo Ambiental S.A. a adutora foi projetada para permitir derivações, viabilizando o 

atendimento de possíveis clientes presentes ao longo de seu percurso. Ainda segundo a empresa, 

a qualidade da água é monitorada on line e os parâmetros que devem ser alcançados ao final de 

todo o processo são determinadas pelo próprio Polo Petroquímico.2 

 

 
2 Aquapolo Ambiental: Disponível em <http://www.aquapolo.com.br/>. Último acesso em 28 de novembro de 

2017. 
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B. Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

A coleta e tratamento de esgotos sanitários é de responsabilidade das Prefeituras Municipais 

nos municípios de Mauá (SAMA), Santo André (SEMASA) e São Caetano do Sul (DAE); e da 

SABESP nos demais municípios do Grande ABC. Todos encaminham parte do esgoto coletado 

para a Estação de Tratamento de Esgotos – ETE ABC inaugurada em 1998, com capacidade de 

processamento de 3 mil litros por segundo. Atualmente a ETE ABC é operada pela SABESP e 

trabalha com uma vazão média de 1,9 mil litros por segundo (média para 2010), isto é, abaixo de 

sua capacidade total.  

Segundo a SABESP, o esgoto coletado é transportado para a estação, através de um sistema 

de constituído por coletores-tronco, interceptores e emissários, totalizando aproximadamente 161 

km de extensão. O encaminhamento do esgoto coletado para a ETE ABC depende, dentre outras 

coisas, da implantação de rede coletora nos municípios do Grande ABC. A SABESP afirma, por 

meio de notícias eletrônicas, que está investindo na ampliação da rede coletora nos municípios no 

qual opera o serviço, ficando a responsabilidade em relação aos demais municípios com as 

prefeituras municipais.  

Em Mauá, especificamente, onde o serviço é concessionado à empresa BKR Ambiental, foi 

inaugurada em 2014 a ETE Mauá, no bairro do Capuava. O projeto contou ainda com a 

implantação de 22 km de coletores tronco, seis estações elevatórias, 7,6 km de interceptores.  

Como pode ser observado na tabela a seguir, em 2015, a região do Grande ABC possuía 

4.256 km de extensão da rede de esgoto, sendo as maiores redes presentes nos municípios de 

Santo André e São Bernardo do Campo.  

Tabela 9.3.4.3-4: Características Gerais da Rede de Esgotamento Sanitário nos municípios do Grande ABC 

Localidade 
Prestadora 
de Serviço  

Extensão da rede de esgoto (km) 
Volume de esgotos coletado  

(1.000 m³/ano) 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

Diadema SABESP 426 433 475 18.863 19.738 13.717 

Mauá SAMA 562 587 607 15.382 13.400 14.365 

Ribeirão Pires SABESP 289 318 331 3.096 3.398 2.853 

Rio Grande da Serra SABESP 57 66 71 1.939 2.047 869 

Santo André SEMASA 1.199 1.207 1.240 50.243 44.560 32.917 

São Bernardo do Campo SABESP 1.054 1.089 1.206 33.689 36.195 31.214 

São Caetano do Sul DAE 323 326 326 11.844 12.293 9.550 

Total do Grande ABC 3.910 4.026 4.256 135.056 131.630 105.486 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

 

C. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos de seis dos sete municípios que compõem o 

Grande ABC são concessionados à LARA – Central de Tratamento de Resíduos Ltda. A LARA 

administra, desde 1991, o aterro sanitário situado no município de Mauá, para onde são 
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destinados em média 3.000 t/dia de lixo, sendo estes provenientes dos municípios de Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São 

Vicente. O município de Santo André, por meio da SEMASA, realiza a coleta de resíduos 

urbanos gerados pelo município e os destina ao aterro sanitário situado no próprio município. 

Segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbano elaborado pela CETESB, a maior 

produção diária de resíduos sólidos urbanos está no município de São Bernardo do Campo, 

seguido por Santo André, Mauá e Diadema. 

Tabela 9.3.4.3-5: Disposição final dos resíduos sólidos urbanos dos municípios do Grande ABC (2017) 

Localidade RSU (t/dia) Disposição IQR Enquadramento 

Diadema 376,08 Mauá - Aterro Particular 9,4 Adequado 

Mauá 415,80 Mauá - Aterro Particular  9,4 Adequado 

Ribeirão Pires 109,66 Mauá - Aterro Particular  9,4 Adequado 

Rio Grande da Serra 39,53 Mauá - Aterro Particular  9,4 Adequado 

Santo André 786,75 Municipal 9,4 Adequado 

São Bernardo do Campo 894,95 Mauá - Aterro Particular  9,4 Adequado 

São Caetano do Sul 143,65 Mauá - Aterro Particular  9,4 Adequado 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2017 

 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, em 

2015, todos os municípios, com exceção de Rio Grande da Serra, realizavam a coleta seletiva, 

sendo que nos municípios de Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo os catadores de 

materiais estavam organizados em cooperativas de trabalho. 

A atuação dessas cooperativas é possível por meio de parcerias estabelecidas com as 

Prefeituras Municipais ou outras associações comerciais. Em Mauá, por exemplo, a Prefeitura 

Municipal desenvolve o Projeto AGIR-MAUÁ que visa implantar um sistema de gerenciamento 

integrado de resíduos recicláveis que concilia oferta de trabalho, capacitação profissional e 

preservação do meio ambiente, incentivando o empreendedorismo de tecnologias voltadas à 

reciclagem. É por meio deste projeto que a Prefeitura Municipal destina às cooperativas 

existentes o material coletado nos projetos de coleta seletiva (Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos de Mauá, 2012). 

Em Mauá, encontra-se a Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável do 

Município de Mauá – COOPERCATA, situado no bairro de Jd. Capuava. A COOPERCATA foi 

criada em dezembro de 2012 e responde atualmente pela separação de 25 toneladas de material 

por mês, reunindo 20 catadores. Outra cooperativa atuante em Mauá era a Cooperativa de 

Trabalho dos Profissionais em Reciclagem de Materiais de Mauá – COOPERMA, situada no 

bairro Vila Carlina (próximo ao empreendimento em estudo), que, no entanto, foi desativada. 
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Tabela 9.3.4.3-6: Caracterização de serviços relacionados à coleta seletiva (2015).  

Caracterização Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 
Rio Gde 
da Serra 

Santo 
André 

São 
Bernardo 
do Campo 

São 
Caetano 
do Sul 

Existem catadores de materiais 
recicláveis que trabalham dispersos na 
cidade? 

- Sim - Sim Sim Sim Sim 

Os catadores estão organizados em 
Cooperativas ou Associações? 

- Sim - Não Sim Sim Não 

Quantidade de entidades associativas 
(Entidade) 

- 1 - 0 2 2 0 

Quantidade de associados (Catador) - 29 - 0 70 114 0 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
- dados não disponíveis  

 

A Cooperativa Central do ABC – COOPECENT ABC, uma cooperativa de segundo grau, 

criada em 2008 por grupos organizados que realizam a coleta seletiva de materiais recicláveis em 

municípios do Grande ABC. De acordo com a mesma seu principal objetivo é melhorar o 

desempenho de suas filiadas procurando garantir-lhes desenvolvimento econômico seguro e 

sustentável ao longo dos tempos. 

Atualmente, compõem a COOPECENT ABC 12 grupos organizados envolvidos com a coleta 

e reciclagem de resíduos urbanos no Grande ABC, dentre os quais 6 estão em Diadema, 3 em 

São Bernardo do Campo, 2 em Mauá e 1 em Ribeirão Pires.  

9.3.4.4. Cultura, Esportes e Lazer 

Para levantamento de equipamentos de cultura, esporte e lazer (museus, centros culturais ou 

esportivos, bibliotecas, etc.), consultou-se as páginas oficiais da Secretaria Estadual da Cultura e 

as Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Lazer dos 7 municípios que compõem o grande 

ABC. Verifica-se uma situação de carência de áreas de usos especiais e coletivos voltados ao lazer 

e recreação da população residente. 

Como pode ser observado na Tabela 9.3.4.4-1, o Grande ABC possui 316 equipamentos 

voltados a cultura, lazer e recreação da população, sendo a grande maioria composta por 

equipamentos esportivos como quadras, campos, salas de ginásticas, centros e ginásios esportivos, 

etc. Dos equipamentos culturais destacam-se as bibliotecas, os museus e centros culturais, como 

teatros, centros de exposição e escolas de arte. 

Em Mauá, observa-se o menor número de equipamentos públicos desta natureza. A maior 

parte corresponde a equipamentos esportivos, tendo sido identificado também o funcionamento 

de 3 bibliotecas, 1 museu (Museu Barão de Mauá) e 1 centro cultural, que corresponde ao Teatro 

Municipal de Mauá, onde também está localizada uma Pinacoteca, com diversas obras de artistas 

locais.  
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Tabela 9.3.4.4-1: Equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer nos municípios do Grande ABC (2016) 

Município 
Biblioteca 
Municipal* 

Museu (2010)** 
Centros 

Culturais*** 
Centros 

Esportivos*** 
Total 

Diadema 8 1 8 61 78 

Mauá 5 1 1 10 15 

Ribeirão Pires 1 0 10 10 21 

Rio Grande da Serra 0 0 n.d. n.d. n.d 

Santo André 17 3 n.d. n.d. 19 

São Bernardo Campo 8 1 12 89 110 

São Caetano do Sul 3 2 4 64 73 

Total Grande ABC 42 8 35 234 316 

Fontes: 
 * Sistema Estadual de Bibliotecas – SISEB 
** Sistema Estadual de Museus – SISEM 
*** Prefeituras Municipais 

 

O município de Mauá conta ainda com dois importantes parques municipais: o Parque 

Ecológico da Gruta Santa Luzia ou Parque Nascentes do Tamanduateí, localizada na Rua Luzia 

da Silva Itabaiana, 101, na altura do número 5.600 da Avenida Barão de Mauá entre o Jardim 

Itapeva e Jardim Adelina. O parque foi criado em 1975, a partir de projeto do paisagista Burle 

Marx. Atualmente o local abriga várias nascentes, inclusive a do rio Tamanduateí, sendo estas 

cercadas por vegetação de Mata Atlântica. O parque conta ainda com lagos e trilhas, além de 

áreas para a prática de exercícios, corrida e caminhada e locais para descanso e descontração. No 

mesmo local funciona o viveiro municipal de Mauá. 

O Parque Guapituba, cujo nome oficial é Parque Ecológico Alfredo Klinkert Júnior, foi 

inaugurado em 1996 em área de proteção ambiental situada às margens da Avenida Capitão João, 

3220, em frente à Estação de Trem do Jardim Guapituba (Linha 10 – Turquesa). Neste local é 

possível encontrar antigas moradias além de jardins, pomares, pedreiras, lagoas e animais 

silvestres. Há pistas de caminhada, rotas monitoradas, teatro aberto, áreas de exercícios e 

recreação. Outra atração é a Casa Central com exposição de objetos que guardam várias histórias 

da cidade. 

9.3.5. Sistema Viário 

O sistema viário existente na área de estudo, bem como na região que o envolve é composto 

por vias arteriais pavimentadas que, de maneira geral, apresentam bom estado de conservação. 

Por essas vias circulam, diuturnamente, veículos de carga e de portes variados. O tráfego de carga 

verificado está relacionado às demandas das indústrias e dos aterros ali instalados. A circulação de 

veículos de passeio ou utilitários está, na sua maioria, associada às atividades que se desenvolvem 

na região e em especial no distrito de Sertãozinho. 

A área prevista para a implantação da URE Mauá localiza-se dentro da propriedade da Central 

de Tratamento de Resíduos – LARA, na Avenida Guaraciaba, nº 430, Bairro Sertãozinho, 
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município de Mauá, em região limítrofe com os municípios de Santo André e Ribeirão Pires. O 

acesso ao local se dá por duas vias principais: a partir da prefeitura de Mauá, o acesso pode ser 

feito pela Avenida Papa João XXIII, até a altura do n° 5.400, quando se toma à esquerda, na rua 

Ruzzi, até a portaria do Aterro LARA. Outra opção é utilizar o Rodoanel Mario Covas (SP-021) 

até a saída no km 27, e a partir deste ponto seguir pela Avenida Papa João XXIII e rua Ruzzi. 

O distrito industrial é atendido por linha regular de transporte coletivo. O serviço é prestado, 

por ônibus, a cada vinte minutos, pela Viação Cidade de Mauá, que também é responsável pelo 

transporte público no restante do município. A linha “Rodoviária (Mauá) – Sertãozinho” tem seu 

ponto final nas imediações da portaria da Lara. A ligação com outros municípios do Grande ABC 

e com a capital paulista pode ser feito pelas linhas de ônibus intermunicipais operadas pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU. 

A referência principal do acesso ao bairro encontra-se na confluência da Avenida João 

Ramalho com a Avenida Papa João XXIII. A Avenida João Ramalho, juntamente com a Avenida 

Goiás, Avenida Dom Pedro II, Avenida Santos Dumont, Avenida Alexandre de Gusmão e 

Avenida Humberto de Campos, forma um dos principais corredores de interligação entre os 

municípios de São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 

Esse corredor está construído nas áreas lindeiras da estrada de ferro por onde passam os trens da 

Linha 10 – Turquesa, operado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.  

Encontra-se licenciado e em fase de implantação o monotrilho da Linha 18 – Bronze que 

ligará os municípios de São Paulo, São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo.  

Importante via de ligação entre os municípios do Grande ABC é o trecho Sul da SP-021 

(Rodoanel Mario Covas), cuja extensão passa pelos municípios de Embu das Artes, Itapecerica da 

Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires. 

No Anexo 7.2.3-1 é apresentado do Relatório de Impacto de Trafego, com a caracterização 

das condições atuais do sistema viário de acesso ao empreendimento. 

9.3.6. Estrutura Produtiva 

A região do Grande ABC é reconhecida tradicionalmente como uma região industrial por ser 

um dos primeiros a consolidar um polo industrial no território do estado de São Paulo o que 

levou ao desenvolvimento econômico da região como um todo. Atualmente a região abriga um 

dos principais polos industriais do estado de São Paulo e de sua Região Metropolitana. 

Como pode ser observado na Tabela 9.3.6-1, que apresenta o Produto Interno Bruto – PIB 

gerado pelos municípios da área de estudo, o PIB da região do Grande ABC dobrou no intervalo 

de 2000 e 2010, embora sua participação na economia da RMSP tenha registrado uma pequena 

redução (0,26%). Em 2010, o Grande ABC era o responsável por cerca de 12% do PIB da RMSP, 

que por sua vez representava aproximadamente 56% do PIB estadual. O município de São 

Bernardo do Campo foi o principal contribuinte desse percentual (5,07%), seguido por Santo 
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André (2,46%), Diadema (1,60%), São Caetano do Sul (1,57%) e Mauá (1,05%). Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra juntos chegam a 0,34% desse total. 

Quando analisada a distribuição do PIB per capita, verifica-se que, apesar de apresentar valores 

muito próximos, o valor registrado para o Grande ABC em 2010 era inferior ao registrado para a 

RMSP e superior ao registrado para o estado de São Paulo, o que evidencia uma elevada 

produção econômica. São Caetano do Sul apresenta o maior PIB per capita, seguido de São 

Bernardo do Campo, Diadema e Santo André. Os dois primeiros registraram, inclusive, uma 

distribuição superior à levantada para a RMSP e estado.  

Tabela 9.3.6-1: PIB dos municípios do Grande ABC 

Localidade 

PIB 
(em milhões de reais 

correntes) 

PIB per capita 
(em reais correntes) 

Participação no PIB da 
RMSP (em %) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 3.915 11.256 10.979,55 29.172,94 1,61 1,60 

Mauá 3.340 7.351 9.207,34 17.645,45 1,37 1,05 

Ribeirão Pires 661 1.889 6.336,50 16.718,22 0,27 0,27 

Rio Grande da Serra 142 487 3.837,55 11.093,29 0,06 0,07 

Santo André 7.441 17.261 11.465,44 25.526,74 3,06 2,46 

São Bernardo do Campo 11.060 35.583 15.761,15 46.519,11 4,55 5,07 

São Caetano do Sul 3.478 11.003 24.801,03 73.753,28 1,43 1,57 

Total Grande ABC 30.037 84.830 12.755,87 33.249,35 12,35 12,09 

RMSP 243.190 701.797 13.622,06 35.683,00 100 100 

Total do Estado de São Paulo 424.161 1.247.596 11.471,76 30.264,06 - - 

Fonte: Fundação Seade 

 

Uma análise mais detalhada com base nos dados do valor adicionado de cada município nos 

permite identificar os principais setores econômicos da região. Trata-se do valor final agregado a 

determinado produto, após deduzidos os custos dos insumos utilizados na sua produção. Logo, 

quanto maior a produção e maior a sofisticação do produto, maior será o valor adicionado deste 

produto e por consequência do setor ao qual pertence.  

De acordo com a Fundação Seade, o Grande ABC era responsável, em 2010, por cerca de 

12% do total produzido na RMSP e 6% do total para o estado. Dentre os municípios do Grande 

ABC, São Bernardo do Campo é o município com maior valor adicionado total nos dois períodos 

(2000 e 2010), seguido de Santo André e Diadema. A menor produção foi registrada para o 

município de Rio Grande da Serra (Figura 9.3.6-1). 
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Figura 9.3.6-1: Total do Valor Adicionado nos municípios do Grande ABC 

Fonte: Fundação Seade 

 

Quando analisada a distribuição do valor adicionado produzido na área de estudo por setor de 

produção, identifica-se o predomínio do setor terciário (serviços) nos dois períodos. O setor de 

serviços, embora produza valores totais muito próximos do setor industrial, predomina na 

economia de todos os municípios do Grande ABC, mesma situação observada para a RMSP e 

estado de São Paulo.  

Observa-se também um aumento expressivo em todos os setores no intervalo de 2000 a 2010, 

inclusive o setor de agropecuária pouco comum em áreas intensamente urbanizadas, mas que 

encontra na área não ocupada um espaço para se desenvolver. Em 2010, os municípios com 

maior produção no setor agropecuário eram São Bernardo do Campo e Santo André, ambos com 

grande parte de seu território situados em Área de Proteção aos Mananciais - APM.  
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Tabela 9.3.6-2: Valor Adicionado por setor dos municípios do Grande ABC (em milhões de reais correntes) 

Localidade 
Agropecuária Indústria Serviços Administração Pública 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 0,08 0,40 1.515,01 4.477,98 1.701,12 5.109,40 302,08 859,67 

Mauá 0,27 0,69 1.340,39 2.578,40 1.450,65 3.704,74 253,93 780,69 

Ribeirão Pires 0,44 0,69 187,36 676,82 401,05 1.000,21 74,22 214,41 

Rio Grande Serra 0,28 0,60 45,06 201,28 85,45 236,66 22,33 79,25 

Santo André 0,33 1,41 2.301,65 4.699,78 4.017,98 10.164,67 494,17 1.426,01 

S. Bernardo Campo 1,26 5,04 3.744,73 13.001,60 4.695,31 15.580,43 721,26 1.927,26 

São Caetano Sul - - 782,18 3.594,82 1.477,81 4.549,57 154,60 647,17 

Total Grande ABC 2,66 8,83 9.916,38 29.230,68 13.829,37 40.345,68 2.022,59 5.934,46 

RMSP 116,42 289,04 59.233,74 141.092,94 141.863,61 435.280,27 13.820,65 44.145,19 

Total do ESP 4.905,43 19.398,38 113.036,22 301.453,34 240.585,41 715.846,26 29.341,14 93.703,94 

Fonte: Fundação Seade 

 

Verifica-se também o aumento no número total de empresas que a cada ano vem se instalando 

no Grande ABC (Tabela 9.3.6-3). No intervalo de 2011 a 2015, cerca de 3.500 novas empresas se 

estabeleceram no grande ABC, sendo a maior variação positiva nas atividades administrativas e 

serviços complementares (980 empresas), seguida pelas empresas de construção (940 empresas). 

O comércio em geral e reparação de veículos automotores apresentou a maior variação negativa 

no período (- 1.123 empresas). 

 O maior número de postos de trabalho, em 2015, se concentrava no setor da indústria de 

transformação (215.965), seguido pelo setor de comércio e reparação de veículos automotores e 

motocicletas (180.271) e atividades administrativas e serviços complementares (130.502).  

O setor produtivo secundário ainda representa grande parte da economia dos municípios do 

Grande ABC, no entanto, ao longo dos últimos anos vem ocorrendo um desenvolvimento do 

setor de serviços, com a superação deste primeiro em relação ao segundo. Ainda assim, 

comparando o número de empresas por setor com as informações referentes ao valor adicionado 

gerado por cada setor econômico na região, verifica-se que apesar de possuir um número total de 

empresas bem inferior, a riqueza gerada pelo setor industrial é bem próxima à gerada pelo setor 

de serviços, o que reforça seu papel no desenvolvimento da economia regional.  
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Tabela 9.3.6-3: Evolução no número de empresas e outras organizações, por seção da classificação de 
atividades (CNAE 2.0) no Grande ABC (2015) 

Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0 
Número de Empresas 

Pessoal 
Ocupado 

2011 2013 2015 2015 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 72 65 60 80 

Indústrias extrativas 4 7 6 10 

Indústrias de transformação 7.604 7.553 7.528 215.965 

Eletricidade e gás 4 4 6 26 

Água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos e descontaminação 170 169 187 5.726 

Construção 2.930 3.564 3.874 41.410 

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 31.178 30.536 30.055 180.271 

Transporte, armazenagem e correio 4.413 4.723 5.061 53.660 

Alojamento e alimentação 5.262 5.410 5.456 40.529 

Informação e comunicação 4.708 4.505 4.009 21.635 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1.246 1.350 2.039 14.368 

Atividades imobiliárias 774 1.022 1.203 4.028 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 4.490 4.633 4.768 23.124 

Atividades administrativas e serviços complementares 9.334 10.104 10.314 130.502 

Administração pública, defesa e seguridade social 57 51 87 51.307 

Educação 2.045 2.223 2.822 34.172 

Saúde humana e serviços sociais 2.425 2.521 3.021 48.722 

Artes, cultura, esporte e recreação 872 933 902 4.943 

Outras atividades de serviços 4.935 4.670 4.641 19.736 

Serviços domésticos - - - - 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 1 1 - - 

Total 82.524 84.044 86.039 890.946 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

 

Em relação à distribuição das empresas pelos municípios do Grande ABC, observa-se uma 

concentração de empresas nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André. Em 

ambos o predomínio de empresas se dá no setor de comércio em geral, reparação de veículos 

automotores e motocicletas, o mesmo se observa nos demais municípios. 
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Tabela 9.3.6-4: Empresas e outras organizações, por seção da classificação de atividades (CNAE 2.0) nos 
municípios do Grande ABC (2015) 

Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0 Diadema Mauá 
Ribeirão 

Pires 

Rio 
Grande 
da Serra 

Santo 
André 

São 
Bernardo 

do 
Campo 

São 
Caetano 
do Sul 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 4 5 11 5 11 20 4 

Indústrias extrativas - 1 2 - 3 - - 

Indústrias de transformação 1.732 942 286 30 1.843 1.910 785 

Eletricidade e gás - 2 - - 3 - 1 

Água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos e descontaminação 46 36 8 4 39 45 9 

Construção 426 432 138 48 1.359 1.094 377 

Com. e reparação de veículos automotores e motocicletas 3.533 2.813 1.031 237 9.603 9.421 3.417 

Transporte, armazenagem e correio 566 307 157 41 1.194 2.402 394 

Alojamento e alimentação 577 438 189 33 1.706 1.717 796 

Informação e comunicação 185 183 190 5 1.334 1.466 646 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 166 119 45 8 729 628 344 

Atividades imobiliárias 86 72 25 5 441 361 213 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 259 211 141 14 1.767 1.656 720 

Atividades administrativas e serviços complementares 659 498 220 20 3.338 3.872 1.707 

Administração pública, defesa e seguridade social 10 5 3 2 33 28 6 

Educação 305 297 90 34 940 884 272 

Saúde humana e serviços sociais 138 178 117 10 1.162 972 444 

Artes, cultura, esporte e recreação 87 68 29 4 282 309 123 

Outras atividades de serviços 433 462 144 40 1.426 1.557 579 

Serviços domésticos - - - - - - - 

Organ. internacionais e outras instituições extraterritoriais - - - - - - - 

Total 9.212 7.069 2.826 540 27.213 28.342 10.837 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 

 

Em Mauá, os estabelecimentos voltados ao setor de comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas corresponde a 40% do total de empresas existentes no município. O 

segundo maior número corresponde às indústrias de transformação, com cerca de 13% do total.  

É possível encontrar no entorno do Aterro LARA empresas com diferentes ramos de atuação, 

entre as quais destacam-se Tintas Coral S/A (grupo Akzo Nobel), Scandiflex, Imbrafiltro, Color 

Thene, Calveti, Proton, Hubell do Brasil, Caldeiraria Inox, Cristais Mauá, Ferro Emanel do Brasil, 

Metalúrgica Ramalho, Indústrias Irma Cestari, Anac, Forjafrio, Uniwidia, Ferkoda S.A, 

Metalúrgica Jardim, entre outras. 

9.3.7. Comunidades Tradicionais 

Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, instituída pelo Decreto Federal 6.040/07, são considerados povos e comunidades 

tradicionais “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
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social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição” (art. 3º, inciso I). 

Neste grupo incluem-se as populações indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, caiçaras, 

ciganos, pomeranos, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, castanheiros e povos 

dos faxinais, dos gerais e dos fundos de pasto.  

Na área de influência do empreendimento não há registro da existência de povos e 

comunidades tradicionais. 

9.3.8. Patrimônio Histórico e Arqueológico 

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico – 

CONDEPHAAT do estado de São Paulo tombou dois bens imóveis no município de Mauá: 

▪ Casa do Barão de Mauá, localizada à Av. Getúlio Vargas, 276 – Vila Guarani,. Entre os 

seus primeiros moradores de Mauá está o capitão Bento Barbosa Ortiz que adquiriu as 

terras que denominou de Fazenda Bocaina. Em 1817, o tenente Francisco Ortiz, seu filho, 

construiu a sua sede. Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, adquiriu a fazenda em 

1862, com o objetivo de supervisionar a instalação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí da 

São Paulo Railway Company, da qual era um dos sócios empreendedores. Depois de passar 

por diversos proprietários, Ana Ferreira Menezes comprou o imóvel em 1945, vendendo-o, 

em seguida, à prefeitura. A casa do barão de Mauá se assemelha ao partido das casas 

bandeiristas em função da sua varanda reentrante, ladeada por dois cômodos3. Construída 

em taipa de pilão, é delimitada nas laterais por duas empenas. Atualmente abriga o Museu 

Barão de Mauá, onde se realizam exposições periódicas sobre diversos temas, mas há 

ênfase na trajetória social e cultural do município de Mauá. 

▪ Escola Estadual Emiko Fujimoto, antigo Centro Educacional de Paranavaí, localizada 

na Estrada Mauá e Adutora Rio Claro – Mauá, Jardim Paranavaí. A escola é projeto de 

Vilanova Artigas, arquiteto que desempenhou importante papel na história da arquitetura 

moderna. Configura-se como um notável projeto datado da década de 1970, onde a 

arrojada solução estrutural que lança mão de um par de vigas Vierendeel sobre poucos 

apoios dá leveza e imponência ao edifício no sentido longitudinal, confere horizontalidade 

ao conjunto, merecendo destaque a plasticidade escultural do edifício; a sua harmônica 

integração à malha urbana e o seu programa de projeto que especializa uma ideologia de 

ensino de vanguarda para a época: a ideia da escola como local de formação integral do 

cidadão.4 

 
3 http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/casa-do-barao-de-maua/ 
4  http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/escola-estadual-emiko-fujimoto-antigo-centro-educacional-de-

paranavai/ 
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Foto 9.3.8-1: Museu Barão de Mauá 

Fonte: CONDEPHAAT 
Foto 9.3.8-2: Escola Estadual Emiko Fujimoto 

Fonte: CONDEPHAAT 

 

No âmbito municipal, a Lei 3.387/01 criou o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arqueológico e Turístico – CONDEPHAAT-Mauá. A Lei Municipal 4.592/10 dispõe 

sobre a competência de proteção, fiscalização, conservação, tombamento e valorização do 

Patrimônio Histórico Cultural do Município de Mauá, sobre o Tombamento, a proteção e 

conservação dos bens, os incentivos à preservação, as intervenções arquitetônicas e sobre o 

CONDEPHAAT-Mauá, como forma de proteção a bens móveis e imóveis, existentes no 

município, que integrem seu patrimônio histórico e cultural. 

Além dos bens acima mencionados, encontram-se tombados pelo município5 os seguintes 

bens materiais: 

▪ Chaminé do Curtume, localizada à Av. Mário Covas, s.n. Vila Fausto Morelli, Centro: 

inaugurado em 1938, o Curtume Mauá intensificou o processo de produção a tal ponto que 

foi necessária a construção de uma chaminé para dar vazão à fumaça da caldeira, onde 

eram tratados os couros. O curtimento tinha início após o descarregamento diário de 

caminhões lotados de pele in natura, provenientes do sul e nordeste do país, além de 

cidades paulistas. Com a morte dos sócios, as dívidas aumentaram tanto que, em 1964, foi 

pedida a concordata. As instalações abrigaram a sede do Poder executivo até a inauguração 

do Paço Municipal na década de 70. Hoje, no entorno da chaminé, funciona o Mauá Plaza 

Shopping. 

 
5 http://www.maua.sp.gov.br/CondephaatMA/Default.aspx 
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▪ Cruzeiro de Pedra, localizado à Rua Almirante Taylor, 11, Vila Independência: 

inaugurado em 1959, o Cruzeiro Sagrado Coração de Jesus retrata a religiosidade e o saber 

fazer dos cortadores de pedra ou canteiros. Por iniciativa destes trabalhadores, o Cruzeiro 

tem sua história registrada, cujo manuscrito indica o histórico da construção, a arrecadação 

de fundos e o processo de confecção.  

▪ Igreja Matriz de Mauá, localizada à Praça Monsenhor Alexandre Arminas, 01, Bairro 

Matriz: a Igreja Matriz Imaculada Conceição de Mauá foi edificada em homenagem à 

padroeira da cidade. Em seu interior encontram-se referências ao processo migratório 

observado em Mauá ao longo do século XX e aos antigos cortadores de pedra ou canteiros. 

Seu revestimento com pedras mineiras e baianas homenageia os migrantes que aqui se 

estabeleceram e indicam o fazer artístico dos canteiros responsáveis pelo revestimento de 

todo interior da igreja. A Igreja Matriz começou a ser construída em 1928, sendo a antiga 

capela reformada e ampliada ao longo das décadas seguintes. Em 1944 foi lançada a pedra 

fundamental da atual igreja, e em 1954 tornou-se paróquia. Foi tombada em 2012. 

▪ Imagem da Imaculada Conceição, localizada dentro da Igreja Matriz de Mauá: de 

acordo com registros históricos, D Maria Queiroz Pedroso, conhecida como Mariquinha, 

filha de Antônio Queiroz Pedroso rico proprietário na região, ao visitar o casarão onde 

hoje funciona o Museu Barão de Mauá, no início do século passado, admirou a imagem de 

uma santa disposta no oratório. Percebendo a veneração da visitante, o então dono do 

casarão, José Grande, ofereceu-lhe a imagem, procedente da Europa e entalhada em 

madeira no século XIX. De posse da santa, D Mariquinha ao lotear parte de suas terras 

correspondentes aos atuais Pedroso, Jardim Haydée e adjacências, destinou em 1917 uma 

área para a construção de uma capela em louvor a Imaculada Conceição, padroeira de 

Mauá, atual Igreja Matriz. 

▪ Marco de Pedra – 1925: o marco de pedra é remanescente da construção da estrada que 

ligava Santo André a Ribeirão Pires. Em estrutura de pedra, contém a inscrição 1925, ano 

da construção da galeria contra enchente e da demarcação a partir da qual a estrada 

prosseguiu de Pilar até Ribeirão Pires. 

▪ Paineira, localizada à Av. Barão de Mauá com a Rua Prefeito Ennio Brancalion: a área 

onde foi plantada a árvore símbolo de Mauá pertenceu à chácara de Luis Merloni, vendida 

em 1934 para André Magini. A casa sede, alugada pelo governo estadual, recebeu a 

primeira escola pública municipal, inaugurada em 13 de agosto de 1935, chamada Grupo 

Escolar de Mauá. Demolido em 1978, só restou a paineira como referência histórica. 

▪ Praça 22 de Novembro: a praça faz alusão ao plebiscito de 22 de novembro de 1953, 

quando Mauá alcançou sua emancipação político-administrativa. Recebeu diferentes 
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denominações como: Tanque dos Morelli, de Bernardo Morelli, industrial do ramo 

ceramista e, mais tarde, Praça Senador Flaquer. 

▪ Teatro Municipal de Mauá: a prática da arte cênica na cidade remonta ao início do 

século XX, quando ocorreram as apresentações dos primeiros grupos teatrais organizados 

pelos integrantes dos principais clubes da época: o Industrial e o Independente. Mais tarde, 

ao longo das décadas de 1950 e 1960, destacaram-se as iniciativas do grupo Sítio do Cipó 

Torto. Já no contexto da resistência intelectual e cultural dos anos 70, organizaram-se na 

cidade o Teatro da Comunidade (Teco), formado no interior do Grupo Escolar Visconde 

de Mauá, e o Grupo de Teatro de Mauá (Grutema), criado pelo poder público. Fruto dessa 

efervescência cultural, além do surgimento de várias companhias teatrais, foi inaugurado 

em 10 de dezembro de 2001 o Teatro de Mauá, tombado em 2010. 

Entre os bens imateriais tombados pelo município, tem-se: 

▪ Samba Lenço: dança representativa da cultura africana, única em atuação no Brasil, o 

samba-lenço de Mauá é importante expressão de resistência cultural existente na cidade. 

Sua história está ligada à ocupação urbana do Zaíra, ali estabelecidos desde 1950.  

▪ Orquestra de Violeiros de Mauá: fundada em 1990, tem como objetivo principal resgatar 

e valorizar a música sertaneja de raiz, conhecida como música caipira. No decorrer de sua 

existência, produziu cinco trabalhos fonográficos.  

▪ Catira Az de Ouro: a catira é uma dança rural cuja coreografia é acompanhada de 

sapateadores e batedores de palmas. Tem suas raízes nas festas do interior brasileiro. No 

início do século XX, boiadeiros, tropeiros e trabalhadores rurais cantavam e dançavam 

principiando essa moda de viola. Em Mauá, a introdução da catira é consequência do 

crescente fluxo migratório, ocorrido ao longo das décadas de 1960 e 1970. 

▪ Banda Lyra de Mauá: o mais antigo e premiado bem cultural imaterial atuante em Mauá, 

a Corporação Musical Lyra de Mauá, fundada em 1934, foi inúmeras vezes vencedora no 

Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. 

No que diz respeito ao patrimônio arqueológico, não existem registros de sítios ou achados 

arqueológicos no município de Mauá. 

A área onde será implantada a URE Mauá encontra-se atualmente ocupada por estruturas de 

apoio (ativas e desativadas) à operação do Aterro Lara, tendo sido, portanto, objeto de alteração 

no passado. Desta forma, é improvável a presença de vestígios de interesse arqueológico nesta 

área. 

De qualquer forma, em atendimento à legislação, foi encaminhado ao IPHAN a Ficha de 

Caracterização da Atividade – FCA e o Termo de Compromisso do Empreendedor  
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(Anexo 5.7-1), que determinou perante Termo de Referência Específico (TRE nº 784/IPHAN-

SP), o enquadramento do empreendimento em Nível III, uma vez que o terreno não passou por 

estudos arqueológicos pretéritos a sua implantação, permitindo assim, a realização de estudos 

preventivos mais completos e seguros. Entretanto, não se espera encontrar vestígios 

arqueológicos no local devido ao histórico operacional e de uso do solo já bastante antropizado.  

Página: 632



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

593 
 

CAPÍTULO 10 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A caracterização e a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação e da 

operação da Unidade de Recuperação Energética URE Mauá são apresentadas neste capítulo, 

indicando-se as ações, atividades ou intervenções (fatores geradores de impactos) 

desencadeadoras desses efeitos e suas consequências sobre a qualidade ambiental da área de 

influência do empreendimento. 

10.1. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

A avaliação de impactos ambientais é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente 

formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar um exame sistemático dos 

efeitos ambientais potencialmente decorrentes das atividades e processos previstos por um 

projeto, programa, plano ou política, de modo que os resultados sejam apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles devidamente 

considerados. 

O processo de avaliação tem por objetivo identificar, prever, interpretar e informar a respeito 

dos efeitos de uma ação ou atividade sobre os componentes do meio ambiente e a saúde e o 

bem-estar humano, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. Dentre outros 

objetivos da análise e avaliação dos impactos ambientais, destacam-se: 

 Verificar a correlação – positiva e negativa – existente entre as diversas atividades, 

processos e ações do empreendimento nas suas fases de planejamento, implantação e 

operação e o meio ambiente (natural e antrópico) onde este empreendimento se insere; 
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 Subsidiar a indicação das medidas de controle e prevenção e, se necessário, medidas 

mitigadoras ou compensatórias pertinentes, com vistas a orientar a gestão ambiental do 

empreendimento para a redução dos efeitos negativos; 

 Apresentar, de forma clara e transparente, os resultados do estudo ambiental ao público em 

geral e aos responsáveis pela tomada de decisão. 

Desta forma, foram abordados os impactos ambientais potenciais associados ao 

empreendimento, a partir das informações contidas no diagnóstico ambiental e do arcabouço de 

dispositivos legais e normas aplicáveis. A partir dessa análise, a avaliação dos impactos 

considerou as medidas e soluções incorporadas ao projeto como um todo, que resultam na 

mitigação desses impactos potenciais, o que possibilita prever o impacto real esperado das ações 

de planejamento, implantação e operação do empreendimento, o que é o objeto final da avaliação 

de impactos. 

Os procedimentos de análise dos impactos ambientais visaram sistematizar a identificação e a 

avaliação – qualitativa e quantitativa – dos impactos relacionados ao empreendimento, sendo 

estes procedimentos desenvolvidos em três etapas: 

 Identificação dos fatores geradores de impactos inerentes às atividades e processos que se 

desenvolvem no planejamento, implantação e operação do empreendimento e que são 

potencialmente modificadores dos componentes ambientais; 

 Identificação e determinação dos componentes ambientais, isto é, dos atributos dos meios 

físico, biótico e socioeconômico passíveis de sofrerem alterações como decorrência das 

atividades e processos geradores e impactos relacionados; 

 Identificação, análise, classificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes do 

empreendimento, considerando as soluções de projeto e a adoção das medidas mitigadoras 

indicadas. 

10.2. FATORES GERADORES DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os fatores geradores de impactos consistem nas ações e obras necessárias para instalação e 

operação de um empreendimento. São considerados como variáveis dependentes do 

empreendimento, uma vez que são relacionadas à sua natureza e porte. 

Para apoiar a identificação das repercussões das ações sobre o ambiente, os fatores geradores 

foram discriminados de acordo com as etapas em que ocorrem, a saber:  

 Planejamento: etapa em que se desenvolvem os estudos preliminares de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental do empreendimento, sua concepção geral, estudos e levantamentos 

de campo preliminares e as primeiras ações de divulgação; 
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 Implantação: etapa de realização das obras civis e demais intervenções físicas na área a ser 

diretamente afetada pelo empreendimento, visando fornecer as condições necessárias para 

a futura operação; 

 Operação: etapa em que o empreendimento passa a “funcionar”, mediante o recebimento 

de resíduos sólidos, movimentação de máquinas e veículos, operação da área de secagem 

biológica e operação da URE e seus sistemas auxiliares. 

Os fatores geradores de impactos ambientais identificados, relacionados às fases de 

planejamento, implantação e operação da URE Mauá, encontram-se na Tabela 10.2-1. 

 

Tabela 10.2–1: Fatores Geradores de Impacto por Fase do Empreendimento. 

Fase do 
Empreendimento 

Fatores Geradores de Impactos 

Planejamento 
Divulgação do empreendimento 
Levantamentos de campo 

Implantação / 
Execução das Obras 

Mobilização da mão de obra e implantação do canteiro de obras 
Demolição das estruturas e desmobilização de equipamentos existentes 
Supressão de vegetação e limpeza do terreno 
Realização dos serviços de terraplenagem 
Circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de materiais 
Construção das instalações (obras civis e montagem industrial) 
Desmobilização do canteiro de obras 

Operação  

Contratação de mão de obra 
Operação da URE Mauá 
Circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de resíduos 
Operação das estruturas de apoio  

Fonte: Elaboração CPEA. 

 

10.3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO MEIO AMBIENTE RELEVANTES 

Os componentes do meio ambiente relevantes correspondem àqueles componentes dos meios 

físico, biótico e socioeconômico passíveis de sofrer alterações ocasionadas pelo empreendimento.  

Com base na experiência da equipe em projetos similares, e no diagnóstico ambiental, os 

componentes ambientais considerados mais relevantes para análise dos impactos deste 

empreendimento são relacionados a seguir. 

No meio físico: 

 Qualidade do Ar: durante as obras, devido às emissões de poeiras fugitivas e de gases de 

combustão decorrentes da movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, podem 

ocorrer alterações nos parâmetros de qualidade do ar. Já na operação, a queima de 

resíduos gera emissões de substâncias potencialmente poluidoras, que podem alterar os 

parâmetros da qualidade do ar. 
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 Níveis de Ruído e Vibrações: devido à circulação de máquinas e veículos que geram 

ruídos, espera-se o aumento dos níveis de ruído durante a implantação do 

empreendimento. Durante a operação, a circulação de veículos retornará à situação atual, 

mas as turbinas de geração de energia podem contribuir para a alteração dos níveis de 

ruídos. 

 Topografia do Terreno: as alterações decorrentes das atividades de terraplenagem durante 

a implantação do empreendimento, necessárias para a regularização da topografia e 

implantação da planta industrial implicam em movimentação de solo e alteração da 

topografia do terreno. 

 Qualidade dos Solos: a execução de obras civis e a disposição inadequada de resíduos e 

efluentes podem implicar na alteração da qualidade do solo local, por meio de eventuais 

derramamentos de substâncias poluentes provenientes de máquinas e materiais de 

construção. 

 Recursos Hídricos Superficiais: a execução da terraplenagem e obras civis poderá 

acarretar o carreamento de solo e eventuais substâncias poluentes, afetando a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais, que também podem ser afetados pela 

impermeabilização do solo e alterações no escoamento superficial. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos: pelo risco de contaminação por poluentes que 

eventualmente venham a atingir o solo. 

No meio biótico, os principais componentes ambientais identificados como mais relevantes 

são: 

 Cobertura Vegetal: a implantação do empreendimento irá requerer a supressão de árvores 

isoladas e fragmentos de vegetação e reflorestamento;  

 Fauna Terrestre: a fauna é afetada, sobretudo pelas atividades relacionadas com a 

implantação do empreendimento, onde a presença e movimentação de pessoas e o 

aumento do tráfego de veículos resultam em perturbação, afugentamento e eventuais 

acidentes com animais.  

 Biota Aquática: as comunidades aquáticas poderão ser afetadas em decorrência das 

atividades de construção, que poderão ocasionar alterações físicas e químicas na água 

como aumento de nutrientes, aumento da turbidez, entre outras. 

 Áreas Legalmente Protegidas: o empreendimento encontra-se na zona de amortecimento 

de unidades de conservação. 
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No meio socioeconômico, os componentes mais relevantes do ambiente são: 

 População e Qualidade de Vida: o empreendimento pode criar expectativas na população 

sobre alterações na qualidade de vida e possibilidade de geração de empregos e 

desenvolvimento econômico. 

 Emprego e Renda: a implantação e operação desse tipo de empreendimento acarretam 

um aumento na oferta de empregos. 

 Sistema viário: durante a implantação, pela elevação do fluxo de veículos, retornando às 

condições atuais na fase de operação. 

 Infraestrutura de saneamento: o empreendimento irá ampliar a vida útil do Aterro 

Sanitário LARA, por meio da redução dos volumes dispostos diretamente, sem 

tratamento. 

10.4. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Uma vez definidos os fatores geradores e os componentes do meio ambiente mais relevantes 

para a análise, procedeu-se à construção de uma Matriz de Identificação de Impactos, com o 

objetivo de visualizar a correlação existente entre as ações do empreendimento e os elementos 

ambientais relevantes, indicativa da ocorrência de impacto.  

A Matriz de Identificação de Impactos Potenciais (Tabela 10.4-1) consiste em uma listagem 

bidimensional onde se dispõem nas linhas, as ações ou fatores geradores de impactos e, nas 

colunas, os componentes ambientais suscetíveis aos efeitos do empreendimento. Na interseção 

de linhas (fatores geradores) e colunas (componentes do meio ambiente) são assinalados os 

impactos potenciais identificados.  

Cada impacto é identificado segundo o meio sobre o qual incide (físico, biótico ou 

socioeconômico), e numerados de modo a facilitar sua correlação com o quadro de avaliação de 

impactos apresentado na sequência. 
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Tabela 10.4-1: Matriz de Identificação dos Impactos Potenciais. 
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10.5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Após a identificação dos impactos ambientais, procedeu-se à caracterização e à avaliação de 

cada um dos impactos identificados na Matriz de Identificação de Impactos Ambientais 

(Tabela 10.4-1), segundo critérios pré-estabelecidos, tendo em vista qualificar e ponderar seus 

efeitos e subsidiar a indicação das medidas de controle, mitigadoras ou compensatórias cabíveis. 

Os critérios adotados para a caracterização dos impactos ambientais foram os seguintes: 

 Abrangência: posição espacial de ocorrência do impacto, podendo ser na AII – Área 

de Influência Indireta; AID – Área de Influência Direta; ou ADA – Área Diretamente 

Afetada; 

 Fase de ocorrência: indica a etapa do empreendimento na qual o impacto poderá 

ocorrer: planejamento (levantamentos de campo e divulgação), implantação (obras) 

e operação (construção e ocupação das unidades); 

 Natureza: Positivo ( + ), quando resultar em melhoria da qualidade ambiental e 

Negativo ( - ) quando resultar em dano ou perda ambiental; 

 Origem: Direto (Dir), quando é decorrente de ação geradora (atividade ou processo) e 

Indireto (Ind) quando é consequência de outro impacto; 

 Duração: Temporário (T), quando ocorre em período de tempo claramente definido, 

Permanente (P) quando, uma vez desencadeado, atua ao longo do horizonte do 

projeto; 

 Temporalidade: Imediata (Im), quando ocorre simultaneamente à atividade ou 

processo gerador de impacto, ou de Médio/Longo Prazo (ML), quando se manifesta 

além do tempo de duração da referida atividade ou processo; 

 Espacialização: Localizado (L), quando a abrangência espacial for definida e 

localizada, ou Dispersa (D), quando ocorre de forma disseminada pelas áreas de 

influência; 

 Reversibilidade: Reversível (R) quando pode ser objeto de ações que restaurem o 

equilíbrio ambiental em condições próximas às pré-existentes, ou Irreversível (I), 

quando a alteração causada ao meio não pode ser revertida por ações de controle ou 

mitigação; 

 Magnitude: indica a intensidade do impacto em face de um determinado fator 

ambiental ou área de ocorrência, sendo classificada de modo qualitativo em Pequena 

(P), Média (M) e Grande (G); 
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 Relevância: Pequena (P), Média (M) e Grande (G), resultante da avaliação de seu 

significado e sua dinâmica ecológica, ambiental ou social em relação à dinâmica 

vigente; 

 Significância: Baixa (b), Média (m) ou Alta (a), resultante da análise da relatividade do 

impacto gerado, em face dos outros impactos, do quadro ambiental atual e 

prognóstico para a área. Quanto mais abrangente, relevante e quanto maior for a 

magnitude do impacto, quanto mais complexo for o seu gerenciamento e controle e 

quanto maior for a sua duração e menor a sua reversibilidade, mesmo quando 

aplicadas medidas mitigadoras, maior significância este impacto terá. 

 Cumulatividade: quando o impacto é derivado da soma ou da interação de outros 

impactos ou cadeias de impacto de que se somam, gerados por um ou mais 

empreendimentos isolados, porém contíguos, num mesmo sistema ambiental; ou 

quando o impacto é resultante de interações de outros impactos diferentes incidentes 

em um mesmo fator ambiental, podendo ou não estarem associados a um mesmo 

empreendimento ou atividade que ocorrem em uma mesma área. 

Todos os impactos identificados anteriormente foram objeto de caracterização, análise e 

avaliação, sendo esta apresentada de forma sintética no Quadro de Avaliação de Impactos 

(Tabela 10.5-1). Esta análise tem como foco principal avaliar a significância de cada efeito 

esperado no contexto ambiental das áreas de influência do empreendimento, considerando as 

medidas preventivas e mitigadoras apontadas neste estudo para cada um dos impactos previstos.  

Na sequência é apresentada a avaliação detalhada de cada um dos impactos, no meio físico 

(item 10.5.1), biótico (item 10.5.2) e socioeconômico (item 10.5.3). 
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Tabela 10.5-1: Quadro de Avaliação de Impactos Ambientais  
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F1 Alteração da qualidade do ar X X X X - Dir P Im D R G G a C

F2 Alteração dos níveis de ruídos e vibrações X X X X - Dir P/T Im L R P P b NC

F3 Aumento da susceptibilidade a processos erosivos X X X - Dir T Im L R P P b NC

F4 Assoreamento de drenagens e cursos d'água X X X - Ind T ML D R P P b NC

F5 Alteração da qualidade das águas superficiais X X X X - Dir T Im D R P P b C

F6
Alteração da qualidade dos solos e das águas 

subterrâneas
X X X X - Dir P Im L R P P b NC

F7
Redução da Geração de Líquidos Lixiviados 

(Chorume)
X X X + Dir P Im L I P P b NC Não se aplica

B1 Perda de cobertura vegetal X X X - Dir P Im D I P P b C

B2 Interferências em áreas protegidas X X X X X - Ind P ML D R P P b C

B3 Interferências na fauna terrestre X X X X - Ind P Im L R P P b C

S1 Geração de expectativas na população X X X - Ind T Im L R P P b NC

S2 Geração de empregos X X X X + Dir T/P Im L R P P b C

S3 Impactos no sistema viário X X X - Dir T Im L R P P b C

S4 Ampliação da vida útil do aterro sanitário X X X + Dir P Im L I M M a NC

S5 Geração de Energia Elétrica X X X + Dir P Im D I P P b NC

LEGENDA: Natureza : + positivo - negativo Magnitude / Relevância Significância:

Origem: Dir direto Ind indireto P P pequena a    alta

Duração T temporário P permanente M M média m   média

Temporalidade: Im imediata/curto prazo ML médio/longo prazo G G grande b    baixa

Espacialização: L localizado D disperso

Reversibilidade: R reversível I irreversível

Cumulatividade: C cumulativo NC não cumulativo

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) 

Programa de Controle e Monitoramento das Emissões Atmosféricas

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) 

Programa de Reflorestamento e Enriquecimento Florestal

Programa de Compensação Ambiental (SNUC)

Programa de Supressão de Vegetação 

Programa de Reflorestamento e Enriquecimento Florestal

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO)

Não se aplica

Programa de Controle e Prevenção de Acidentes

Não se aplica

N. IMPACTOS

ABRANGÊNCIA FASE CLASSIFICAÇÃOMEIO

PROGRAMA AMBIENTAL

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental

Programa de Contratação, Treinamento e Capacitação da Mão de 

Obra

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) 

Programa de Controle Ambirental das Obras (PCAO)

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental

Programa de Controle Ambirental das Obras (PCAO)

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) 
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10.5.1. Impactos do Meio Físico 

10.5.1.1. Alteração da Qualidade do Ar 

Fase:  

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: demolição das estruturas e desmobilização de equipamentos existentes, 

realização dos serviços de terraplenagem, circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga 

de materiais e construção das instalações (obras civis e montagem industrial).  

Operação: operação da URE Mauá e circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga 

de resíduos.  

Componente Ambiental Impactado:  

Qualidade do Ar 

Caracterização do Impacto: 

A implantação de um empreendimento da natureza e porte da URE requer operações que 

geram a emissão de material particulado e gases de combustão, dentre outros poluentes 

atmosféricos. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, o efeito da obra na qualidade do ar 

limita-se à ADA e áreas próximas ao empreendimento, devido à geração de poeira suspensa e às 

emissões dos gases pelos motores à combustão (fumaça preta), que provirão, principalmente, das 

atividades de limpeza do terreno e terraplenagem, do funcionamento de motores estacionários e 

equipamentos diversos e do movimento de máquinas e caminhões no local das obras. 

O componente predominante, nestas condições, é o material particulado, essencialmente as 

partículas do solo, que são inertes, e que, portanto, não causará incômodos significativos à 

população próxima ao empreendimento. Além disso, o diâmetro médio dessas partículas é 

predominantemente grande, o que reduz bastante a sua agressividade à saúde. A poeira suspensa 

durante a obra tem um alcance bastante limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo, 

dependendo das condições climáticas, podendo causar incômodos aos vizinhos mais próximos à 

área. Tais emissões deverão estar limitadas ao viário provisório interno da propriedade, visto que 

fora da propriedade, as vias são pavimentadas. 

O efeito da emissão de gases pelos motores à combustão (SOx, CO2, CO, MP, NOx e 

hidroxilas) resultante do tráfego de veículos de serviço na obra, e do funcionamento de motores 

estacionários à combustão, tais como os geradores de energia elétrica, não deverá ter um efeito 

mensurável, devido ao pequeno fluxo de veículos dentro da obra e na área de influência, sendo, 

portanto, desprezíveis os seus impactos neste sentido. 

Na fase de operação do empreendimento, ocorrerá a movimentação de caminhões e veículos 

de passageiros, sobretudo nas atividades de descarga de resíduos sólidos para o empreendimento, 
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que implicará na geração de emissões de material particulado e, principalmente, a emissão de 

gases pelos motores à combustão. Porém, esta movimentação já acontece atualmente, uma vez 

que os resíduos sólidos a serem utilizados na URE serão os mesmos que já são depositados no 

Aterro Lara, não sendo previsto um aumento no fluxo de caminhões. 

O principal fator que pode ocasionar impacto na qualidade do ar durante a operação da URE 

são as emissões atmosféricas provenientes da combustão dos resíduos sólidos. Nesta combustão 

são gerados componentes indesejáveis que serão removidos no sistema de tratamento de gases, 

dentre os quais pode-se destacar: óxidos de nitrogênio (NOx); materiais particulados; ácido 

clorídrico (HCl); ácido fluorídrico (HF); dióxido de enxofre (SO2); trióxido de enxofre (SO3); e 

dioxinas e furanos. 

Os sistemas de tratamento dos gases de combustão de empreendimentos desta tipologia 

consistem em uma combinação de diferentes equipamentos, conforme apresentado em detalhe 

no Capítulo 7 deste EIA. O tratamento de gases selecionado para a URE Mauá contará com 

sistema DeNOx – RSCN (Reagente Seletivo Não Catalítico) com emprego de ureia para redução 

do NOx gerado. Complementarmente, para controle dos demais poluentes, haverá uma etapa de 

reação dos gases de exaustão com hidróxido de cálcio, seguida de adsorção em carvão ativado, 

com separação do material particulado através da instalação de um filtro de mangas. Esta 

tecnologia tem se mostrado eficiente para atingir baixos índices de emissão, possibilitando 

atender as exigências ambientais mais restritivas. 

A operação da URE irá acrescentar um aumento na concentração de poluentes no meio 

ambiente. De acordo com o Decreto Estadual 59.113/13, no seu artigo 11, as fontes novas de 

poluição, quando se localizarem em regiões classificadas como “Maior que M1” e cujo valor das 

emissões adicionais ultrapassar o limite imposto pelo referido decreto, são obrigadas a compensar 

em 110% do total das emissões atmosféricas a serem adicionadas referente ao poluente que 

causou tal classificação. Devem ainda implantar a tecnologia mais eficiente no controle das 

emissões, a qual deverá proporcionar os menores níveis de emissão atingíveis para o poluente que 

causou a classificação. Contudo, segundo o mesmo decreto, empreendimentos de tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos urbanos e de serviços públicos de saneamento, que adotarem 

a melhor tecnologia prática disponível no controle de suas emissões, serão dispensados da 

compensação. 

O projeto da URE Mauá pode ser considerado como a melhor tecnologia prática disponível, 

segundo os preceitos adotados pelo órgão estadual de controle ambiental, uma vez que segue as 

recomendações da Resolução SMA 079/2013 e adota diversas tecnologias de controle listadas no 

“Guia de Melhor Tecnologia Prática Disponível (MTPD)”. 

Para avaliação do impacto da emissão de gases provenientes da oxidação térmica dos resíduos 

na URE Mauá foi realizado um estudo de dispersão atmosférica, que compreende uma simulação 

matemática para determinar as máximas concentrações dos poluentes junto ao solo (Anexo 5.2.5-

1). A simulação foi realizada empregando o modelo ISCST3 (Industrial Source Complex – Short 
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Term) desenvolvido pela United States Environmental Protection Agency (USEPA) e recomendado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), conforme Anexo I - Instruções para 

Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas do Manual para Elaboração de Estudos para 

o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental. 

Os poluentes avaliados foram Material Particulado, Óxidos de Enxofre, Óxidos de Nitrogênio 

e Monóxido de Carbono, poluentes regulamentados para os quais a legislação brasileira prevê 

padrões de qualidade do ar. O órgão ambiental não solicita a simulação do poluente Ozônio, uma 

vez que este é um poluente secundário, não emitido pela URE. 

A modelagem matemática foi realizada considerando uma grade com espaçamento de 250 

metros, abrangendo um quadrado de 50 x 50 km, centrado no futuro empreendimento. Os 

pontos de interseção desta malha, 40.401 no total, representam os locais para os quais são 

realizadas as estimativas das concentrações.  

Foram ainda considerados receptores discretos, ou seja, pontos de especial interesse para a 

simulação da concentração de poluentes. Estes foram localizados através de coordenadas UTM 

nos limites da propriedade da Lara Central de Tratamento de Resíduos (LARA), detentora do 

futuro empreendimento, nas estações de monitoramento da qualidade do ar da CETESB 

localizadas próximas à URE e em regiões de ocorrência das maiores concentrações de poluente 

nas comunidades do entorno, preferencialmente em escolas, creches ou unidades de saúde. 

Os períodos de simulação variaram de acordo com os poluentes atmosféricos em consonância 

com os padrões de qualidade do ar dados pelo Decreto Estadual 59.113/13.  

A topografia da região, que pode funcionar como obstáculo à dispersão dos poluentes, foi 

obtida junto ao banco de dados digital construído através do método de interferometria de radar 

(empregando iluminação por micro-ondas) pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), projeto 

internacional coordenado pela NASA – National Aeronautics and Space Administration e NGA - 

National Geospatial-Intelligence Agency, com o apoio das agências espaciais: italiana e alemã. Foi 

também considerado o efeito dos prédios como interferentes na dispersão de poluentes através 

do emprego, em sub-rotinas do modelo, do efeito Downwash, que prevê através de vórtices 

formados junto às paredes das edificações, uma rápida mistura dos poluentes, aumentando a sua 

concentração junto ao solo. 

Os dados meteorológicos, necessários para determinação da concentração, foram obtidos 

junto à Estação Meteorológica da CETESB, denominada São Bernardo do Campo – Centro. 

Esta estação está localizada à Rua dos Vianas, 625, Vila Baeta Neves, São Bernardo do Campo 

(coordenadas UTM: 342.354, 7.378.279), a aproximadamente 7,4 km do futuro empreendimento. 

Este arquivo meteorológico foi fornecido pela LARA e faz parte do Estudo de Dispersão do 

Relatório Ambiental Preliminar (RAP) – Ampliação do Aterro Sanitário de Mauá. O uso deste 

arquivo deve-se a recomendação do órgão ambiental, feita através da Gerência de Avaliação de 

Ar, Ruído e Vibrações da CETESB, de modo que as bases de comparação sejam as mesmas e o 
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estudo em questão possa ser considerado como cenário atual deste documento, permitindo uma 

avaliação comparativa do impacto dos empreendimentos a serem instalados no local. 

As características das fontes de emissão da URE foram obtidas a partir do documento 

Tecnhical Data and Specifications, fornecido pela empresa alemã JFE Engeneering Group – 

Standardkessel Baumgarte, que está desenvolvendo o projeto da unidade. A especificação técnica da 

unidade foi apresentada para duas situações: ponto de operação e ponto de máxima capacidade. 

A operação deverá ocorrer para a situação projetada, ou seja, ponto de operação. Entretanto, as 

estimativas de emissão e determinação da concentração de poluentes junto ao solo foram 

realizadas para o ponto de máxima, com o objetivo de avaliar o pior cenário, conforme 

apresentado na Tabela 10.5.1.1-1. A exaustão das emissões será realizada através de uma chaminé 

única com 4 metros de diâmetro e 80 metros de altura. 

Tabela 10.5.1.1-1: Emissões da Chaminé da URE. 

Parâmetro Taxa de Emissão (g/s) 

NOx 31,46 

MP 1,57 

SOx 7,87 

CO 7,87 

Dioxinas e Furanos 15,8 10-9 

 

A simulação foi realizada considerando a modelagem regulatória da concentração sem efeito 

de deposição úmida ou seca e coeficiente de dispersão urbano. Este cenário, para este tipo de 

modelo, é o que apresenta as maiores concentrações junto ao solo, pois não considera as 

atenuações na concentração das remoções por via seca e úmida, que diminuem a concentração 

ambiente. 

A Tabela 10.5.1.1-2 apresenta um quadro resumo com os principais resultados obtidos na 

modelagem matemática, considerando as máximas concentrações a serem acarretadas pelas 

emissões dos gases provenientes da combustão de resíduos na URE, cuja avaliação dos impactos 

na qualidade do ar é o objetivo deste estudo. Complementarmente, foi avaliado o impacto 

conjunto da URE operando simultaneamente com a queima em flare dos gases residuais gerados 

da lenta degradação de resíduos dispostos no aterro existente no local antes da entrada em 

operação da URE. Além dos flares, foi considerada uma caldeira de pequeno porte para 

atendimento à legislação vigente no que tange eliminação dos riscos de contaminação de serviços 

de saúde. As emissões de NOx da caldeira em questão representam 0,1% das emissões da URE. 

Os resultados foram comparados com o padrão vigente considerando a classificação da 

qualidade do ar do município de Mauá, conforme documento “Classificação de Municípios do 

Estado de São Paulo relativa à Qualidade do Ar Observada – Efetiva de 26/08/2016 até 2019”, a 

saber Meta Final para NOx e Meta Intermediária 2 para Material Particulado. Para os demais 

poluentes avaliados não há monitoramento e, portanto, é assumido a categoria de “sem 
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classificação” e o padrão de qualidade do ar é comparado com os valores estabelecidos na Meta 

Intermediária 2, segundo decreto estadual vigente. 

Tabela 10.5.1.1-2: Quadro Comparativo - Concentração de Poluentes Regulamentados. 

Parâmetro 

Concentração Máxima (g/m3) 

Cenário Atual 
(Flare)(1) 

Cenário 
Intermediário (Flare 

+ URE) 

Cenário Futuro  
(URE) 

Padrão  
Vigente 

Óxidos de Nitrogênio 53,9 189,00 136,99 200 

Material Particulado 5,4 7,02 3,20 100 

Óxidos de Enxofre - 18,37 15,44 40 

Monóxido de Carbono - 47,68 26,84 10.000 

(1) Valores obtidos do RAP de ampliação da unidade que apresentou simulação para os poluentes NOx e MP. 

 

Os resultados apresentaram que as máximas concentrações acarretadas pelas emissões da 

URE, considerando dentre estas as concentrações nos pontos discretos de especial interesse, 

atendem à legislação vigente. Mostraram ainda que, estas máximas concentrações são menores 

que os valores dados pela Meta Final do Decreto Estadual 59.113/13, que atendem às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Quando avaliada conjuntamente com as emissões dos flares, as máximas concentrações, para 

todos os poluentes avaliados, também atendem aos padrões vigentes. É importante mencionar 

que estas máximas estão dispostas nas regiões mais altas, localizadas a noroeste e oeste da URE e 

que diminuem significativamente nas regiões mais baixas, de 189 para 105 µg/m³ em 

aproximadamente 500 metros. 

Cabe ressaltar que esta situação ocorrerá por um determinado tempo, sendo reduzida para um 

cenário de menor impacto, com a diminuição da geração de biogás no aterro, uma vez que este 

deixará de receber diretamente os resíduos urbanos com a entrada em operação da URE, sendo 

disposto na área apenas as cinzas de rejeito da URE, já processadas e que não gerarão biogás 

adicional. O aterro receberá resíduos sólidos municipais apenas nas paradas para manutenção da 

unidade. 

Considerando as concentrações obtidas para os pontos discretos representados pelas estações 

meteorológicas da CETESB, observou-se que as estações não terão uma alteração da qualidade 

do ar, utilizando como base a concentração monitorada pela CETESB e reportada no documento 

“Classificação de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade do Ar Observada – 

Efetiva de 26/08/2016 até 2019”. 

Em atendimento à Decisão de Diretoria 034/2015/I, de 10 de fevereiro de 2015, que “Dispõe 

sobre Exigência Técnica para Avaliação de Risco à Saúde Humana por Exposição a Emissões 

Atmosféricas não Intencionais de Dioxinas e Furanos que Condiciona a Emissão de Licença 

Ambiental Prévia de Unidades de Recuperação de Energia (UREs)” foram estimadas, através da 
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modelagem matemática descrita, as máximas concentrações para dioxinas e furanos de modo a 

determinar a dose mensal.  

As máximas concentrações de Dioxinas e Furanos, em função das emissões da URE, são 

iguais a 0,07 pg/m³. Considerando, segundo metodologia definida pelo órgão ambiental, a 

concentração ambiente dada pela National Dioxin Air Monitoring Network (NDAMN) nos Estados 

Unidos da América, convertida em dose mensal inalada para um adolescente, com peso médio de 

50 kg e que inala 14 m³/dia, admitido como receptor mais sensível. Acrescida ainda da dose 

mensal a que o receptor está exposto por ingestão segundo a Food and Drug Administration (FDA) 

dos Estados Unidos da América, tem-se: 

 Concentração Atmosférica = 0,07 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,08 pg/m³ 

 Dose Mensal Inalada = 0,08 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 0,68 

pg/kg/mês 

 Dose Mensal Total = 0,68 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 10,58 pg/kg/mês 

A dose mensal tolerável estabelecida pela OMS, e adotada pelo órgão ambiental estadual é 

igual a 70 pg/kg/mês, de modo que os valores estimados atendem ao referido limite, sendo 

considerado um risco aceitável. 

Se avaliado o impacto conjunto da URE acrescida dos flares da unidade queimando o biogás 

gerado na degradação dos resíduos sólidos urbanos, empregando para estimativa de emissão de 

Dioxinas e Furanos nos flares fator de emissão do Compilation of Air Pollutant Emissions Factors 

AP42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Source, 1.5 Liquefied Petroleum Gas 

Combustion, tem-se para a máxima concentração simulada o valor de 0,59 pg/m³: 

 Concentração Atmosférica = 0,59 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,60 pg/m³ 

 Dose Mensal Inalada = 0,60 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 5,05 

pg/kg/mês 

 Dose Mensal Total = 5,05 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 14,95 pg/kg/mês 

Este risco conjunto também é aceitável e está bastante abaixo do valor máximo estabelecido 

pela OMS. Cabe ressaltar que, a queima de biogás em flare corresponde a um maior risco de 

exposição a Dioxinas e Furanos que aquele obtido pela URE. 

Com relação aos gases de efeito estufa, a disposição de resíduos sólidos em aterro gera, através 

a ação microbiológica, o biogás, composto por aproximadamente 50% de metano. Este biogás 

precisa ser coletado e queimado em flare para conversão do metano em dióxido de carbono, 

composto com menor potencial de influenciar o aquecimento global. Contudo existem perdas no 

processo de captação, que dificultam a coleta de todo o biogás gerado. Como a oxidação dos 
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resíduos sólidos urbanos pela URE, a geração de CO2 faz parte do processo, além de existir a 

vantagem de não envolver perdas na captação de gás. Esta tecnologia foi considerada como 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da 

Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, como citado na Resolução SMA 

079/2009. 

Deste modo, o empreendimento apresentará, um impacto negativo com relação a situação 

atual, ou seja, aterramento dos resíduos sólidos e queima do biogás gerado em flare, no que tange 

a qualidade do ar com relação aos poluentes regulamentados. Entretanto, irá gerar energia elétrica 

e apresentará como impacto positivo, a diminuição do risco à exposição a Dioxinas e a Furanos, 

quando comparada às estimativas dos flares do aterro, que serão desativados com o passar do 

tempo. Cabe ressaltar, que todas as concentrações estimadas para os poluentes avaliados estão 

abaixo dos padrões que definem os limites de qualidade do ar para a região. 

Avaliação do Impacto: 

A geração de poluentes atmosféricos na fase de implantação, que ocorrerá na ADA, 

podendo impactar também áreas próximas ao empreendimento, pode ser considerada como um 

impacto negativo, causado de forma direta pelas atividades geradoras deste impacto, sendo 

temporário e localizado. É um impacto imediato, pois ocorre simultaneamente às atividades 

geradoras, reversível, havendo rapidamente um retorno às condições anteriores, tão logo cessem 

as atividades de terraplenagem e movimento de máquinas. Sua magnitude e relevância são 

pequenas, pois, existem poucos receptores próximos ao empreendimento que poderiam ser 

afetados por este impacto, portanto, sua significância é baixa. 

Na fase de operação, o impacto também será negativo, causado de forma direta, 

principalmente pelas emissões dos gases resultantes da combustão dos resíduos sólidos e pela 

movimentação de veículos. Será disperso e permanente, pois ocorrerá durante toda a vida útil do 

empreendimento, sendo a movimentação de veículos dispersa pela área de influência. É imediato, 

pois ocorre simultaneamente às atividades geradoras e reversível, pela adoção de medidas de 

controle, acompanhadas de monitoramento. Sua magnitude e relevância são grandes 

considerando o volume de veículos associados à operação do empreendimento e, principalmente, 

devido a quantidade de gases de combustão que serão gerados, sendo, portanto, de alta 

significância. 

Este impacto pode ser considerado cumulativo, às emissões existentes na área industrial do 

Bairro Sertãozinho, em Mauá, onde se localiza o Aterro Lara. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

As medidas previstas para mitigar e até mesmo evitar a ocorrência deste impacto, na 

implantação, envolvem, conforme apresentado no Programa de Controle Ambiental das Obras, o 

controle de emissões de material particulado nas atividades de terraplenagem e movimentação de 

materiais, por meio da umectação das áreas de trabalho e acessos em terra, e a regulagem dos 
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motores à combustão dos veículos de acordo com as normas do PROCONVE, detalhadas no 

Programa de Controle Ambiental das Obras, que prevê, as medições e o controle das emissões de 

gases dos veículos com motores à combustão (fumaça preta). 

Para a fase de operação, com relação aos gases de combustão, faz parte do empreendimento 

um sistema complexo de tratamento de gases, conforme apresentado em detalhe na 

caracterização do empreendimento deste EIA, o qual reduzirá significativamente as 

concentrações dos poluentes nesses gases, ficando dentro dos padrões exigidos nas legislações 

que tratam deste assunto. 

A fim de averiguar a eficiente na redução das concentrações de poluentes, será mantido 

durante toda a operação do empreendimento o monitoramento da qualidade das emissões 

atmosféricas nas chaminés do sistema de tratamento de gases, conforme apresentado em detalhe 

no Programa de Controle e Monitoramento das Emissões Atmosféricas. 

10.5.1.2. Alteração dos Níveis de Ruídos e Vibrações 

Fase:  

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: demolição das estruturas e desmobilização de equipamentos existentes, 

supressão de vegetação e limpeza do terreno, realização dos serviços de terraplenagem, circulação 

de veículos e máquinas, transporte e descarga de material, construção das instalações (obras civis 

e montagem industrial) e a desmobilização do canteiro de obras. 

Operação: operação da URE Mauá e circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga 

de resíduos.  

Componente Ambiental Impactado:  

Níveis de Ruído e Vibrações 

Caracterização do Impacto: 

A avaliação do impacto devido ao ruído gerado depende das formas de decaimento que a 

região circundante possibilita. Para tal, deve-se considerar algumas peculiaridades da propagação 

da energia sonora e da formulação física e matemática que envolve tal processo. 

Teoricamente, o som se propaga em forma de ondas esféricas a partir de uma fonte pontual. 

O ouvido humano responde a uma larga faixa de intensidade acústica, desde o limiar da audição 

até o limiar da dor. Como o ouvido humano é capaz de detectar apenas variações de 0,1 Bel 

utiliza-se como fundo de escala o Decibel (dB), ou seja, Bel/10. Um decibel corresponde a 100.1 = 

1,26, ou seja, 1,26 vezes a variação de intensidade. Uma variação de 3 dB corresponde a 100,3 = 2, 

portanto, quando se dobra a intensidade acústica de uma fonte sonora tem-se um acréscimo de 

3dB. O Nível de Intensidade Sonora é dado pela relação estabelecida pela Equação 1. 
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Existem vários obstáculos no meio ambiente que provocam a perda da energia sonora e 

consequentemente reduzem o nível de ruído. O decaimento da energia sonora em ambientes 

abertos pode ser calculado devido à absorção do ar, ao efeito da absorção do solo e ao aumento 

da distância. 

A absorção da energia sonora irradiada através do fluido de propagação, neste caso o ar, se 

deve ao fato do mesmo ser um meio perfeitamente elástico, e durante suas sucessivas 

compressões e rarefações, ocorrem processos internos resultado das combinações dos efeitos de 

viscosidade e de condução do calor durante o ciclo de pressão da onda acústica. Ocorre também 

a relaxação e dissipação de energia durante o processo vibratório das moléculas de oxigênio, que 

é dependente da umidade, temperatura e pressão. A norma ISO 9613-2 (2001) indica que para a 

frequência de 1000 Hz, a 20C e a umidade relativa de 70% a atenuação é de cerca de 0,005 

dB/m.  

As ondas acústicas em geral são esféricas ou semiesféricas caso exista algum obstáculo que 

impeça sua livre propagação, por exemplo, uma fonte de ruído locada diretamente no solo forma 

uma onda acústica na forma de meia esfera. Sendo a intensidade sonora dada pela relação 

potência/área (W/m2), sendo a potência sonora um fator constante da fonte de ruído em 

qualquer situação e sendo que a propagação da energia sonora implica no aumento do raio da 

semiesfera e consequentemente de sua área superficial, quanto maior a distância da onda em 

relação a sua fonte geradora maior será a diluição da potência sonora na superfície da onda 

acústica e, portanto, menor o nível de pressão sonora gerado. 

Esta análise é válida para fontes pontuais, quando sua dimensão é muito menor que a distância 

de análise. No caso de fontes lineares, quando a dimensão e a distância em análise são similares, a 

onda formada deixa de ser esférica e passa a ser cilíndrica, mas esta diferença não implica em 

alteração no fenômeno descrito. Assim a perda de energia sonora com o aumento da distância 

pode ser obtida pela Equação 3, para uma fonte pontual, e pela Equação 4 para uma fonte linear. 
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Zonas de densa folhagem produzem uma atenuação na intensidade sonora, geralmente mais 

perceptível nas altas frequências. Folhagens densas podem ter atenuação de até 8dB/100m, para 

arvores duras 15dB/100m e plantações de pinhos 20dB/100m, nas faixas de 1000Hz. 

Algumas características são necessárias para considerar o tipo de vegetação: um grupo de 

árvores e arbustos é considerado denso se ao longo do caminho de transmissão é impossível ver 

através da vegetação, isto é, o caminho de transmissão é visualmente bloqueado. O caminho de 

transmissão atravessa um número consecutivos de grupos de árvores e arbustos, e cada grupo 

bloqueia visualmente o caminho de transmissão. Uma floresta densa é considerada como um 

conjunto de grupos, cada 50 m de caminho de transmissão que atravessa a floresta representa um 

grupo, altura da vegetação deve exceder a altura do caminho de transmissão curvo em pelo 

menos 1 m. Segundo Bistafa (2006) este valor atinge uma atenuação máxima de 10 dB(A) a uma 

distância mínima de 100 m. Estas características não são encontradas de maneira uniforme na 

AID de forma que não serão consideradas como forma de decaimento mas sim a absorção das 

ondas sonoras pelo solo macio de acordo com a Equação 5 (ISO 9613-2 (2001)). 
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Em reunião com o IPAR da CETESB em 31/03/2016 ficou definido que seria feito apenas o 

cálculo do decaimento do ruído pelo aumento da distância, conforme ata 008/2016 (Anexo 

9.1.3.1-2). 

Durante as obras, considera-se que os equipamentos operarão a cerca de 50 metros de 

distância um do outro com uma emissão média de 85 dB(A) a 1,5 metros. Para a estimativa do 

nível de pressão sonora no ponto médio entre as fontes de ruído (25 metros de cada) é possível 

calcular o decaimento do NPS de 1,5 metros (85 dB(A)) para 25 metros, sendo r1 = 1,5 metros, 

r2 = 25 metros, resultando em 60,5 dB(A). Utilizando a Equação 2 para a soma dos dois valores 

(61 + 61 dB(A)) resulta-se em um valor de 64 dB(A). 

Novamente é possível considerar outros dois equipamentos a 50 metros dos primeiros e a 75 

metros (50 + 25 m) do ponto central de análise. Novamente por meio da Equação 3 é possível 

calcular o decaimento da energia sonora para esta distância, sendo r1 = 1,5 metros, r2 = 75 

metros, resultando em 51 dB(A). 

Somando as fontes de ruído no ponto médio novamente através da Equação 2 

(61+61+51+51 dB(A)) obtém-se o LAeq de 64 dB(A), ou seja, as fontes de ruído mais distantes 

não alteram o LAeq gerado pelas duas mais próximas. Portanto esta análise nos permite 

considerar como nível de pressão sonora médio no interior das glebas, o LAeq de 64 dB(A) 

durante a fase de implantação. Permite também haver uma flexibilidade na estimativa da 

quantidade de equipamentos em operação já que não há a soma direta da energia sonora gerada 

pelos mesmos se estiverem a 75 metros de distância um do outro.  
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Como atenuação foi considerado o decaimento da energia sonora devido ao aumento da 

distância, calculado pela Equação 3. Os cálculos foram feitos para a frequência central de 

1000 Hz. 

Assim, considerando os valores de NCA mais restritivos, 58,5 dB(A) para o período diurno e 

45 dB(A) para o noturno (conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental), observa-se na 

Figura 10.5.1.2-1 que os critérios serão atendidos a cerca de 50 e 250 m da zona de operação para 

os períodos diurno e noturno respectivamente. 

 

 

Figura 10.5.1.2-1: Gráfico apresentando o decaimento do nível de pressão sonora com o aumento da 
distância. 

 

Com relação à operação do empreendimento, considera-se nesse caso a geração de 85 dB(A) a 

5 m da fonte como premissa de projeto para todos os equipamentos geradores de ruído, como a 

turbina, trocadores de calor, bombas e compressores. Utilizando a Equação 3 obtêm-se o Gráfico 

da Figura 10.5.1.2-2. 
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Figura 10.5.1.2-2: Gráfico apresentando o Decaimento do nível de pressão sonora com o aumento da 
distância. 

 

Assim, considerando os valores de NCA mais restritivos, 58,5 dB(A) para o período diurno e 

45 dB(A) para o noturno (Tabela 2), observa-se na Figura 10.5.1.2-2 que os critérios serão 

atendidos a cerca de 100 e 500 m da zona de operação para os períodos diurno e noturno, 

respectivamente. Mesmo que haja soma de mais de uma fonte geradora de ruído, com acréscimo 

de 3 dB(A), o nível de pressão sonora gerado decai para valor inferior ao critério antes de atingir 

os receptores mais próximos. 

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental vibração adota-se a norma DIN 4150-3 

(1999) Vibration in buildings, effect in structures que estabelece limites de velocidade de deslocamento 

de pico, PVP para danos estruturais nas edificações em três categorias diferentes: Categoria 1, que 

abrange as edificações de concreto armado e de madeira em boas condições; Categoria 2, que 

abrange edificações de alvenaria em boas condições; e Categoria 3, as edificações de alvenaria em 

más condições de conservação e edificações consideradas de patrimônio histórico 

(Tabela 10.5.1.2-1). As edificações encontradas na AID são térreas ou assobradadas com 

estrutura na sua maioria em alvenaria autoportante, com poucas partes em concreto armado. 

Assim as mesmas serão consideradas como pertencentes as Categoria 3 com PPV de 8 mm/s. 

 

Tabela 10.5.1.2-1: Limites de velocidade de vibração da partícula em pico, PPV em (mm/s) segundo a 
norma DIN 4150-3 (1999) para integridade estrutural. 

Tipos de Edificação 
PVP 

(mm/s) 

Categoria 1, edificações de concreto armado e de madeira em boas condições 40 

Categoria 2, edificações de alvenaria em boas condições 16 

Categoria 3, edificações de alvenaria em más condições de conservação e edificações 
consideradas de patrimônio histórico 

8 
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Outro efeito da vibração induzida pelo solo é o da incomodidade ao usuário da edificação. A 

Decisão de Diretoria CETESB 215/2007/E (07/11/2007), estabelece os limites apresentado na 

Tabela 10.5.1.2-2.  

 

Tabela 10.5.1.2-2: Limites de Pico de Velocidade da Partícula (PVP) em mm/s segundo a Decisão de 
Diretoria 215/2007/E, de 07 de novembro de 2007 da CETESB. 

Tipos de Áreas 
DIURNO 

PVP 
(mm/s) 

PVP 
(mm/s) 

Área de hospitais, casas de saúde ou escolas 0,3 0,3 

Área de predomínio Residencial 0,3 0,3 

Área Mista, com Vocação Comercial/e Administrativa 0,4 0,3 

Área Predominantemente Industrial 0,5 0,5 

 

Na etapa de diagnóstico ambiental foram executadas medidas de velocidade da partícula 

induzida pela vibração em pontos pré-selecionados de maneira que pudessem caracterizar o 

parâmetro vibração na zona lindeira ao empreendimento. Na Tabela 10.5.1.2-3 estão listados os 

valores obtidos e o NCA adotado para a presente análise. 

 

Tabela 10.5.1.2-3: Coordenadas de localização de cada ponto de medição, sua classificação, PVP obtida, e 
os critérios da DD 215 CETESB 2007 no período diurno e noturno. 

Ponto Coordenadas Área 
PVP 

(mm/s) 

Horário 
da 

medição 

PVP 
DD 215 
(mm/s) 
Diurno 

PVP 
DD 215 
(mm/s) 
Noturno 

PVP 
Adotado 
(mm/s) 
Diurno 

PVP 
Adotado 
(mm/s) 
Noturno 

1 
23°42'14.41"S 
46°28'53.26"O 

Mista com vocação 
comercial 

0,631 9:17 0,4 0,3 0,631 0,3 

2 
23°42'20.07"S 
46°27'30.41"O 

Mista com predomínio 
residencial 

0,530 8:35 0,3 0,3 0,530 0,3 

3 
23°41'55.09"S 
46°29'0.08"O 

Escolas 0,301 11:15 0,3 0,3 0,301 0,3 

 
A norma BS 5228 – 2 (2009) Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites 

vibration fornece uma estimativa da velocidade induzida por várias atividades em função da 

distância conforme dados da Tabela 10.5.1.2-4.  
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Tabela 10.5.1.2-4: Ordem de grandeza, PVP, de algumas fontes de vibração função da distância segundo a 
norma BS 5228- 2 (2009). 

Atividade 
Distância 

(m) 
PPV 

(mm/s) 

Tráfico Rodoviário 4 0,10 

Veículo pesado em estrada pouco asfaltada 4 0,30 

Veículo pesado em estrada pouco asfaltada 8 0,05 

Rolo compactador vibratório 8 4,00 

Rolo compactador vibratório 20 0,60 

Trator de esteiras de grande porte 4 2,50 

Trator de esteiras de grande porte 20 0,20 

 

É esperado que nas obras de implantação da URE sejam realizadas as atividades elencadas na 

Tabela 10.5.1.2-4, por isso é esperado a ocorrência de propagação de vibração. 

Já durante a operação da URE, devido à distância entre a ADA e os receptores mais próximos, 

e os equipamentos a serem utilizados não serem potenciais geradores de vibração, o impacto 

causado pela propagação da vibração pode ser desprezado. 

Avaliação do Impacto: 

Conforme apresentado anteriormente, o impacto gerado pela alteração nos níveis de ruído, 

tanto na fase de implantação quanto operação, restringe-se a ADA, possuindo natureza negativa. 

A sua origem é causada diretamente pelas movimentações e operações de máquinas, 

equipamentos e veículos, principalmente, com ocorrência imediata e sua duração pode ser 

considerada permanente, pois o ruído será gerado durante todo o período de obras e operação. 

Este impacto é localizado e reversível, pois se forem cessadas as atividades que geram ruído o 

impacto não mais existirá. Conforme descrito, os níveis de ruído não ultrapassarão os limites 

estabelecido pela NBR 10.151, portanto, sua magnitude é pequena, possuindo pequena relevância 

e baixa significância. 

De acordo com os dados da norma BS 5228 – 2 (2009) a fonte de vibração mais crítica seria 

um trator de rolo vibratório que gera uma PVP de 4 mm/s a cerca de 20 m de distância. Este 

valor é inferior ao critério da norma DIN 4150 -3 9 (1999) para edificações mal conservadas. Os 

receptores mais próximos da ADA estão a mais de 20 m de distância de forma que não serão 

afetados ficando a previsão da PVP induzida no solo abaixo do limite de incomodidade da DD 

215 (2007). 

Assim considera-se a abrangência da propagação da vibração a ADA e natureza do impacto 

negativa, com origem direta, ocorrência imediata e duração temporária (enquanto durarem as 

obras), de frequência pontual, localizado e reversível, de pequena magnitude e relevância e baixa 

significância. 
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Dada a pequena magnitude e relevância deste impacto, não é considerada sua cumulatividade 

em relação às demais operações na Lara Central de Tratamento de Resíduos ou outras atividades 

no entorno. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Durante as obras e operação, são recomendadas medidas de adequação dos níveis de ruídos 

nas áreas das obras, por meio de regulagem de motores, colocação de abafadores em motores 

estacionários à combustão, quando necessário. Essas medidas são integrantes do Programa de 

Controle Ambiental das Obras. 

Os equipamentos em operação devem receber manutenção constante principalmente o 

silenciador de ruído nos escapes de gases. Geradores e compressores devem ser alugados ou 

comprados com enclausuramento fornecido pelo fabricante que limite nível de ruído externo em 

85 dB(A). A operação de equipamentos ruidosos como serras e lixadeiras deve ser executada em 

locais fechados preferencialmente no período diurno. 

No início da operação do empreendimento devem ser realizadas duas campanhas de medição 

do nível de pressão sonora, considerando em ambas as campanhas os períodos diurno e noturno, 

seguindo os procedimentos da NBR 10151 (2000), com intervalo de 180 dias entre si, para 

verificação dos parâmetros adotados. 

Devido a significância do impacto da propagação de vibração ser baixa, não são necessárias 

medidas especificas para mitigar este impacto, apenas que os equipamentos que geram esta 

propagação devem apenas operar dentro da ADA, assim evita-se que haja incomodo à população 

e edificações próximos ao empreendimento.  

10.5.1.3. Aumento da Susceptibilidade a Processos Erosivos 

Fase:  

Implantação  

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: realização dos serviços de terraplenagem. 

Componente Ambiental Impactado:  

Topografia do terreno 

Caracterização do Impacto: 

Na fase de implantação, os processos erosivos irão se instalar sobre as superfícies expostas 

dos cortes e aterros, e do terreno natural, quando desprovidos de cobertura vegetal. Têm efeito 

mais pronunciado nos terrenos constituídos por solos subsuperficiais, de alta susceptibilidade à 

erosão por movimentação de terra.  

Dependendo da extensão das áreas expostas, declividades e escoamento superficial, a erosão 

pode ser laminar ou linear. A erosão laminar ocorre em toda a superfície exposta do solo, pelo 

escoamento superficial sem concentração de fluxo, mobilizando maior ou menor quantidade de 
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material em função das extensões atingidas. Esse tipo de erosão não compromete a estabilidade 

dos taludes. A erosão linear se processa ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de fluxo 

das águas superficiais, formando sulcos, ravinas e grotas, vindo a comprometer a estabilidade do 

talude afetado, podendo até promover sua ruptura. 

A percolação de água no interior dos taludes dos cortes e aterros, quando os mesmos se 

apresentam saturados, pode também, promover a instalação de erosão tubular regressiva ou 

piping, pela concentração de fluxo com elevados gradientes hidráulicos no ponto de contato entre 

a feição erosiva e o afloramento do nível do lençol freático. O processo se inicia no ponto de 

afloramento da água no talude e evolui no sentido do seu interior, para montante, formando-se 

um “tubo” pelo carreamento progressivo do material ao longo da cavidade criada, dando origem 

à estrutura denominada de boçoroca. O processo pode ser iniciado ou agravado pela presença de 

estruturas geológicas reliquiares presentes nos cortes em solo residual, e outras fragilidades, sendo 

mais comum nos materiais de natureza granular. 

As erosões laminares podem gerar material que se encaminhará para os corpos d’água, 

formando depósitos de assoreamento de caráter disperso. As erosões lineares – instaladas nos 

locais de fluxo concentrado de água – promoverão a formação de depósitos de material de 

caráter localizado, facilmente correlacionáveis aos processos erosivos que lhes deu origem, e 

evoluir para rupturas. As erosões tubulares profundas promovem a rápida deterioração do talude 

e sua ruína (boçoroca). 

A área onde será implantada a URE Mauá já se encontra terraplenada e ocupada por 

instalações de apoio à operação do Aterro Lara. Estas instalações serão demolidas e o terreno 

será ajustado para receber as novas estruturas não sendo previstos volumes significativos de 

movimentação de terra. Mesmo assim, poderão ser observados processos erosivos nas áreas 

terraplenadas para a implantação do canteiro de obras e edificações, que estarão submetidas à 

ação mecânica das águas das chuvas. 

Avaliação do Impacto: 

Esse impacto será restrito à ADA, de caráter negativo, direto porque está diretamente 

associado à intervenção e irá se manifestar de forma imediata, desde o início dos trabalhos de 

demolição das estruturas existentes até os trabalhos de terraplenagem. 

Por se restringir à área de intervenção, será localizado e poderá ser facilmente revertido. Sua 

duração é temporária, até que as obras sejam finalizadas e aplicadas medidas como, por exemplo, 

recobrimento das áreas expostas e sistema de drenagem. 

Considerando que a área de intervenção do empreendimento já apresenta usos industriais sua 

magnitude será pequena. Os processos erosivos ficarão restritos às áreas de intervenção, nos 

locais onde ocorrerem as atividades de terraplenagem, portanto, sua relevância será pequena, 

tendo como resultante uma baixa significância. Não se observam efeitos cumulativos a esse 

impacto. 
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Como medida mitigadora, prevê-se a construção de taludes de cortes e aterros em proporções 

que garantam a estabilidade dos taludes, com bermas e altura compatível à estabilidade da 

conformação. Além disso, serão instalados os sistemas de drenagem de águas pluviais, dotado de 

canaletas de drenagem de base e topo, prevendo ainda a proteção dos taludes com grama em 

placas, contribuindo diretamente ao afastamento de águas incidentes e garantindo a sua 

estabilidade e integridade. Os taludes de cortes e aterros que, eventualmente, apresentarem erosão 

e rupturas, serão devidamente recuperados e protegidos contra erosão. 

As águas superficiais serão devidamente controladas por sistemas de drenagem constituídos 

por canaletas instaladas ao longo das cristas e base das bermas dos cortes e aterros, caixas, 

galerias, escadas hidráulicas e estruturas para descarga das águas nos talvegues existentes.  

O monitoramento será feito por acompanhamento visual sistemático das superfícies dos 

taludes, com apoio topográfico quando necessário, e dos sistemas de drenagem, de forma a se 

detectar obstruções e assoreamentos, e o estado de conservação das estruturas quanto a sulcos, 

ravinas, trincas, solapamentos, rupturas, etc. 

Os taludes dos cortes e de aterros serão objetos de inspeções e avaliação periódicas quanto à 

sua estabilidade, visando à detecção de indícios de erosão laminar; ravinas e sulcos indicativos de 

erosão profunda; avarias nos revestimentos dos taludes e sistemas de drenagem, abatimentos, 

rupturas e escorregamentos, tomando-se as medidas necessárias para sua recuperação, proteção, 

drenagem e estabilização.  

10.5.1.4. Assoreamento de Drenagens e Cursos d'Água 

Fase:  

Implantação 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: demolição das estruturas e desmobilização de equipamentos existentes e 

realização dos serviços de terraplenagem. 

Componente Ambiental Impactado:  

Recursos hídricos superficiais. 

Caracterização do Impacto: 

Esse impacto ocorrerá por meio da ocorrência de processos erosivos ou do simples 

carreamento de sedimentos de solos expostos durante a fase de implantação. Poderá se instalar, 

em talvegues e drenagens a jusante da ADA, que será afetada pelas atividades de demolição das 

estruturas e terraplenagem do terreno, com consequente exposição do solo podendo ocasionar o 

assoreamento nos locais situados a jusante. Caso apresente caráter persistente, este impacto 

poderá atingir os cursos d’água próximos ao empreendimento, estendendo-se para a AID, e 

extrapolando os limites da área da URE Mauá. 
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Anteriormente às atividades de terraplenagem, serão demolidas as estruturas atualmente 

existentes na ADA do empreendimento, sendo desmobilizados os seus equipamentos para 

posterior uso pelo empreendedor, de modo que os Resíduos da Construção Civil (RCC) passíveis 

de serem utilizados para a reconformação de acessos do aterro sanitário em operação serão 

devidamente reservados em local temporário, que deverá dispor de sistemas de drenagem de 

águas pluviais para evitar o carreamento de sedimentos dos RCC ali dispostos. Salienta-se que o 

local de armazenamento temporário dos RCC, conforme detalhado no Capítulo 7 de 

Caracterização do Empreendimento, provenientes das atividades de demolição é atualmente 

utilizado como área de apoio à operação do aterro sanitário, com a finalidade de estocar solos e 

materiais (canaletas, drenos, etc.) a serem utilizados no aterro sanitário.  

O eventual assoreamento de cursos d’água tem caráter localizado nos sistemas de drenagem 

superficial e generalizado nos talvegues onde, em função dos volumes de material mobilizado, 

também podem provocar aumento da turbidez. As obstruções provocadas criariam novos focos 

de erosão pelas concentrações de fluxo, e novas instabilidades, tendendo a agravar o processo. 

As pilhas provisórias ou definitivas de materiais excedentes, solos orgânicos e materiais de 

construção estarão sujeitas às erosões laminar e profunda, com o consequente assoreamento de 

valas, canaletas, caixas hidráulicas e talvegues, e eventuais rupturas de taludes. 

Avaliação do Impacto: 

Esse impacto será negativo, indireto, pois será resultante dos processos sobre solos expostos 

pelas intervenções e pelo armazenamento temporário de RCC, sua espacialização é dispersa, pois 

pode atingir os elementos hidráulicos dos sistemas de drenagem superficial, os talvegues e corpos 

d’água da AID. Sua ocorrência é de médio/longo prazo, pois, em geral, a formação do 

assoreamento demora certo tempo, podendo ser necessário o acúmulo de mais de um evento 

erosivo. Por ser mitigável, a duração deste impacto é temporária e o mesmo poder ser revertido. 

A magnitude deste impacto foi classificada como pequena, pois o impacto precursor deste 

impacto, o aumento da susceptibilidade erosiva, também é de pequena magnitude assim como 

sua relevância. Desta forma, o impacto apresenta baixa significância para o meio ambiente físico. 

Este impacto não é cumulativo a impactos de outros empreendimentos. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

A construção e a manutenção de sistemas eficientes de drenagem das águas pluviais, 

associadas a medidas de controle e proteção contra a erosão e carreamento de sedimentos 

deverão evitar ou minimizar as ocorrências de assoreamento na etapa de implantação.  

O controle do assoreamento das drenagens e cursos d’água poderá ser feito a partir da 

observação de ocorrências de turbidez e de depósitos anteriormente inexistentes e, 

eventualmente, de seções batimétricas levantadas periodicamente nos principais corpos d’água, de 

forma que as comparações entre seções nos mesmos pontos de controle indiquem variações 

devidas a acúmulos de materiais. 
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Como medidas corretivas serão procedidas a recuperação das áreas erodidas ou rompidas, ou 

de seu revestimento, e a desobstrução dos sistemas de drenagem superficial e cursos d’água, com 

a remoção dos materiais de assoreamento por meio de escavação manual ou mecanizada, 

dispondo-se os mesmos em áreas de bota-fora devidamente regularizadas junto ao órgão 

ambiental competente. 

As ações de controle, mitigação e correção ora indicadas serão agrupadas no Programa de 

Controle Ambiental das Obras. 

10.5.1.5. Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Fase:  

Implantação e operação. 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro de obras, demolição das 

estruturas e desmobilização de equipamentos existentes, realização dos serviços de 

terraplenagem, circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de materiais, construção 

das instalações (obras civis e montagem industrial) e desmobilização do canteiro de obras. 

Operação: operação da URE Mauá, circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga 

de resíduos, operação das estruturas de apoio. 

Componente Ambiental Impactado:  

Recursos Hídricos Superficiais  

Caracterização do Impacto: 

De uma forma geral, a construção do empreendimento implicará em alterações nos recursos 

hídricos da região, resultantes de alterações na qualidade da água (parâmetros físico-químicos e 

biológicos) dos meios hídricos. 

Na fase de implantação, as atividades de (i) implantação do canteiro de obras, (ii) construção 

das instalações (obras civis e montagem industrial) e (iii) circulação de veículos e máquinas, 

transporte e descarga de material podem alterar a qualidade das águas superficiais em função da 

geração e lançamento de efluentes, geração de resíduos em refeitórios, oficinas de manutenção de 

equipamentos, máquinas e veículos, embalagens dos insumos das obras etc., e posterior 

carreamento para os corpos d’água, e ainda, da movimentação e operação de veículos, máquinas e 

equipamentos vinculados às obras, além da suspensão do material particulado. Cabe ressaltar que 

diversas ações de gestão são propostas para o gerenciamento dos efluentes e dos resíduos sólidos, 

incluindo tratamento e disposição adequados. 

Além disso, poderá ocorrer poluição difusa de óleos e graxas nos corpos d’água, gerada pelo 

escoamento superficial da água, de forma esparsa sobre a área de contribuição da bacia 

hidrográfica. Óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. A 

presença de material graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, 
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diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, 

a transferência de oxigênio dissolvido da atmosfera para a água. 

As atividades de (i) realização dos serviços de terraplenagem; e (ii) construção das instalações 

(obras civis e montagem industrial) como: implantação do sistema viário interno e dos sistemas 

de saneamento básico; drenagem e pavimentação; e geração e disposição dos resíduos sólidos e 

dos descartes das obras podem ocasionar alterações nos processos geomorfológicos de erosão do 

solo e de carreamento de sólidos para os corpos d’água, elevando a concentração de material 

particulado em suspensão e da turbidez. A poluição dos corpos d’água por sólidos em suspensão 

pode ocorrer em diferentes trechos dos corpos hídricos, e apresenta uma abrangência espacial 

dispersa na AID do empreendimento.  

Na fase de operação do empreendimento, a operação da Unidade de Recuperação 

Energética; a circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de resíduos; e a operação 

das estruturas de apoio podem ocasionar alterações na qualidade das águas devido ao lançamento 

de efluentes, à eventual poluição difusa de óleos e graxas nos corpos d’água e ao eventual 

carreamento de resíduos sólidos e material particulado para os corpos d’água, elevando a 

concentração de materiais em suspensão e turbidez, sendo que esses resíduos poderão conter, 

ainda, substâncias químicas que alterem a qualidade das águas.  

Cabe ressaltar que serão gerados cerca de 5 m³/h de efluentes no processo de tratamento 

mecânico e secagem biológica (TMB) e no tratamento térmico (URE), que serão coletados e 

encaminhados para uma caixa coletora e direcionados para um coletor tronco, e por 

bombeamento, encaminhados para a ETE existente dentro da propriedade da Lara Central de 

Tratamento de Resíduos, não havendo lançamento direto para os cursos d’água da região. Os 

efluentes domésticos gerados nas instalações de apoio também serão encaminhados para a ETE 

existente. 

Avaliação do Impacto: 

O impacto de alteração da qualidade da água superficial poderá ocorrer nos corpos hídricos da 

AID. Trata-se de um impacto negativo, podendo haver perda de qualidade da água; indireto uma 

vez que decorre do eventual carreamento de poluentes para os cursos d’água; temporário, uma 

vez que o impacto cessa com a ação (atividade ou processo) que o causou; e imediato, pois se 

inicia a partir do início das atividades. Disperso, uma vez que pode atingir os córregos adjacentes 

em pontos não determinados. Reversível, pois se espera que a qualidade da água retorne à sua 

condição original após o término das atividades potencialmente impactantes sobre os corpos 

hídricos. A magnitude e relevância foram consideradas pequenas, dadas as características das 

intervenções e a classificação dos corpos d’água da sub-bacia do córrego da Serraria (Classe 4). 

Sua significância também foi considerada baixa. O impacto foi considerado cumulativo, uma vez 

que a qualidade das águas pode sofrer alterações cumulativas devido à sinergia dos impactos 

gerados pelas demais atividades industriais realizadas no entorno do empreendimento. 
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Para mitigar este impacto propõe-se, durante a fase de implantação, o controle dos processos 

erosivos e do escoamento superficial para diminuir o carreamento de sólidos; controle na 

geração, armazenamento, coleta e disposição final adequadas dos resíduos sólidos; controle na 

geração, tratamento e lançamento de efluentes; implantação de sistemas de drenagem de águas 

pluviais e seu tratamento antes do lançamento nos corpos d’água e inspeções periódicas dos 

procedimentos ambientais das obras. Estas ações são previstas no Programa de Monitoramento 

da Qualidade das Águas Superficiais e no Programa de Controle Ambiental das Obras. 

Como mitigação do impacto durante a fase de operação, são propostas as seguintes medidas: 

estruturas de retenção e de contenção das águas pluviais; operação de sistemas de drenagem de 

águas pluviais e seu tratamento antes do lançamento nos corpos d’água; operação da rede de 

captação e tratamento na ETE existente no empreendimento; coleta, separação e disposição 

adequada de resíduos. Por fim, os parâmetros de qualidade da água e de qualidade dos efluentes 

serão constantemente monitorados através da execução do Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais. 

10.5.1.6. Alteração da Qualidade dos Solos e das Águas Subterrâneas 

Fase:  

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto: 

Implantação: mobilização da mão de obra e instalação do canteiro de obras, demolição e 

desmobilização de estruturas e equipamentos e realização dos serviços de terraplenagem. 

Operação: operação da URE e operação das estruturas de apoio 

Componente Ambiental Impactado:  

Qualidade dos solos e Recursos Hídricos Subterrâneos. 

Caracterização do Impacto: 

Os serviços e atividades de natureza civil e a permanência de trabalhadores nas áreas em obras 

irão originar resíduos sólidos domésticos e industriais, em pequena quantidade. As atividades 

também gerarão efluentes líquidos domésticos relativos às instalações do canteiro de obras. Não 

é esperada a geração ou a utilização de efluentes líquidos industriais ou químicos nas obras. 

Os resíduos produzidos durante a fase de obras serão: de origem comum (refeitórios, 

sanitários e escritórios); inertes (oriundo de atividades de limpeza de terreno e remoção de 

material de entulho resultante da demolição das edificações) e industriais (embalagens de 

equipamentos e insumos, óleos, graxas, combustível e sucatas). A disposição inadequada desses 

resíduos poderá degradar os solos, além das águas superficiais e subterrâneas. 

Os efluentes que poderão ser gerados são esgotos sanitários provenientes do canteiro de 

obras, além de águas servidas provenientes dos banheiros, refeitórios, e os efluentes resultantes 
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das lavagens de veículos e de peças, manutenção das máquinas e equipamentos da obra e que, 

caso sejam dispostos indevidamente, poderão causar a alteração da qualidade dos solos ou a sua 

contaminação, atingindo as águas subterrâneas. 

Na fase de operação, serão gerados resíduos industriais, principalmente as cinzas do forno de 

combustão, os quais são classificados como Classe I e, caso sejam armazenados de forma 

inadequada, podem ocasionar a contaminação do solo e, caso haja a percolação dos 

contaminantes, podem impactar a qualidade das águas subterrâneas. Estima-se que serão geradas 

cerca de 185.000 toneladas de resíduos sólidos por ano, sendo a maior parte classificada como 

não-perigoso (Classe II A e B). Cerca de 43.000 toneladas/ano serão classificadas como 

perigosos (Classe I). 

Os resíduos provenientes das cinzas de fundo e volantes da caldeira, classificados perante a 

norma NBR 10.004/04 como Classe II (não perigosos) poderão ser encaminhados para 

disposição final diretamente no Aterro Sanitário Lara, sendo que apenas os resíduos provenientes 

do tratamento de gases de combustão, estes considerados Classe I (perigosos), deverão ser 

encaminhados para disposição final em aterro licenciado para tal finalidade. 

Não haverá geração de efluentes industriais e os efluentes domésticos serão encaminhados 

para tratamento na própria Estação de Tratamento de Esgoto – ETE existente no aterro 

sanitário.  

Avaliação do Impacto Ambiental: 

O impacto na qualidade dos solos e águas subterrâneas pelas ações do empreendimento, 

durante a fase de implantação, será negativo porque causará a degradação ambiental; direto 

porque poderá ser decorrente da disposição direta e indevida sobre o solo de resíduos sólidos ou 

de efluentes líquidos; localizado porque estará limitado à ocorrência na ADA. Temporário porque 

poderá cessar juntamente com a paralisação da geração e disposição dos resíduos e efluentes; 

reversível porque cessará com o término das ações geradoras; imediato ao se iniciar juntamente 

com as obras; sendo de pequenas magnitude e relevância e, portanto, podendo ser considerado 

de baixa significância. 

Na operação do empreendimento, o principal impacto na qualidade dos solos e águas 

subterrâneas poderá ser ocasionado pela má disposição dos resíduos sólidos industriais. Este 

impacto tem caráter negativo, pois causará a degradação ambiental; direto porque decorre devido 

ao contato dos resíduos com o solo; e é localizado na área onde os resíduos serão armazenados. 

É de caráter permanente porque ocorre durante toda a operação do empreendimento; reversível 

porque é possível recuperar o solo em eventual término das ações geradoras; imediato ao se 

iniciar juntamente com a operação. Considerando que a quantidade de resíduos é relativamente 

pequena quando comparada com a quantidade que é queimada na URE e que os resíduos 

(Classe I) serão encaminhados para disposição em aterro devidamente licenciado e adequado ao 

recebimento desta tipologia de resíduo, pode-se concluir que o impacto tem pequena magnitude 
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e relevância e, portanto, pode ser considerado de baixa significância. Este impacto não é 

cumulativo a outros empreendimentos na região. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Para mitigação desse impacto, na fase de implantação, recomenda-se a adoção de medidas 

de gestão de resíduos sólidos envolvendo redução da geração, a caracterização, classificação, 

segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta e disposição dos resíduos sólidos em 

locais adequados e especificamente destinados para esses fins, e então encaminhamento a centros 

de reciclagem, quando possível, conforme a legislação e prática adotada pelo empreendedor.  

Os resíduos do refeitório e das oficinas (descartáveis, restos de comida, etc.) serão 

acondicionados em sacos plásticos e disponibilizados em local passível de serem encaminhados 

para disposição final; aqueles com características de resíduos perigosos serão segregados e 

dispostos de acordo com a legislação, em aterros industriais devidamente licenciados para esta 

finalidade. 

Em relação aos efluentes líquidos, os esgotos domésticos a serem gerados no canteiro de 

obras deverão ser encaminhados para a estação de tratamento existente no Aterro Lara. Nas 

frentes de obras serão utilizados banheiros químicos. 

Além disso, deverão ocorrer manutenções de rotina, preventiva e corretiva de equipamentos, 

veículos e máquinas envolvidos nas obras, além do gerenciamento de efluentes líquidos, por meio 

da prevenção contra vazamentos de óleos e graxas, controle de geração e disposição de efluentes.  

As ações de controle e mitigação relativas a este impacto estão descritas e previstas no 

Programa de Controle Ambiental das Obras. 

Na fase de operação as medidas preventivas e mitigadoras serão a implantação de sistema de 

coleta de efluentes líquidos para envio a estação de tratamento existente no Aterro Lara, a correto 

gerenciamento dos resíduos industriais e domésticos e a adoção de medidas como a separação 

dos resíduos (coleta seletiva e centros de reciclagem). Todo o gerenciamento de resíduos durante 

a operação é detalhado no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

10.5.1.7. Redução da Geração de Líquidos Lixiviados (Chorume) 

Fase:  

Operação 

Fator Gerador do Impacto: 

Operação: operação da URE.  

Componente Ambiental Impactado:  

Qualidade dos solos e Recursos Hídricos Subterrâneos. 
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Caracterização do Impacto: 

A fase de operação do empreendimento deverá absorver os RSU que atualmente são 

diretamente dispostos no Aterro Sanitário LARA, sem prévio tratamento, que geram uma grande 

quantidade de líquidos lixiviados dos resíduos (chorume).  

Atualmente, o Aterro dispõe de Estação de Tratamento de Efluentes – ETE própria, que 

recebe todo o chorume antes do seu lançamento no córrego da Serraria. Com a operação da 

URE Mauá os RSU serão tratados e somente os rejeitos classe II (não-perigosos) serão 

encaminhados para a disposição final no local, sendo que após o tratamento o rejeito torna-se 

inerte, diminuindo assim, o volume de chorume gerado do Aterro Sanitário.  

Entretanto, durante o Tratamento Mecânico e Biológico (processo de secagem biológica) da 

URE ainda haverá a extração de chorume, na ordem de 120 m³/dia, que continuarão a ser 

encaminhados e tratados na ETE, porém esta vazão é cerca de 5 vezes menor do que a 

atualmente tratada.  

Avaliação do Impacto Ambiental: 

O impacto da diminuição da geração de chorume devido a operação da URE Mauá deverá 

ocorrer ao longo de toda a operação do empreendimento. Este impacto tem caráter positivo, 

direto, permanente, imediato, localizado, irreversível. Sendo sua magnitude e relevância pequena 

e de baixa significância. Não encontra cumulatividade com outros empreendimentos. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Este impacto é positivo, portanto, não necessita de medidas mitigadoras, compensatórias ou 

ações de controle.  

10.5.2. Impactos no Meio Biótico 

10.5.2.1. Perda da Cobertura Vegetal 

Fase:  

Implantação 

Fator Gerador do Impacto: 

Implantação: supressão de vegetação e limpeza do terreno e realização dos serviços de 

terraplenagem  

Componente Ambiental Impactado: 

Cobertura vegetal 

Caracterização do Impacto: 

A maior parte da vegetação que será suprimida corresponde a Campo Antrópico com árvores 

isoladas (1,03 ha). Há, também, trechos de Reflorestamento (0,47 ha), além de árvores isoladas 

em Áreas Ocupadas, e um estreito trecho de borda de Floresta Ombrófila Densa em estágio 

Página: 665



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

626 
 

médio (Tabela 10.5.2.1-1; Mapa de Cobertura Vegetal da ADA – Desenho 23201958CVA3). O 

total de árvores isoladas foi estimado em 450 (cerca de 230 pertencentes a espécies nativas). 

 

Tabela 10.5.2.1-1: Quantificação da cobertura vegetal e uso do solo na ADA, dentro e fora de APP.  

Cobertura Vegetal e Uso do Solo na ADA Em APP (ha) Fora de APP (ha) Total (ha) 

Floresta Ombrófila Densa em estágio médio - 0,01 0,01 

Reflorestamento  - 0,47 0,47 

Campo antrópico com árvores isoladas - 1,03 1,03 

Aterro sanitário - 0,06 0,06 

Área ocupada - 5,35 5,35 

Solo Exposto - 0,28 0,28 

Total - 7,20 7,20 

 
O Campo Antrópico limita-se com pequenos trechos de Reflorestamento com eucaliptos e a 

Áreas Ocupadas, em antigas áreas ajardinadas e em locais onde o solo, antes exposto, foi 

recoberto pela regeneração de herbáceas. Essa fisionomia corresponde a um estrato 

predominantemente herbáceo onde ocorre o capim-braquiária (Urochloa sp) e outras espécies 

ruderais, com indivíduos arbóreos exóticos e nativos dispersos apresentando diferentes alturas e 

DAPs. São comuns jovens de Alchornea sidifolia, Cecropia glasiovii, Aegiphila integrifolia e de fabáceas, 

além de Schinus terebinthifolia. Dentre as herbáceo-arbustivas estão Ricinus communis (exótica) e 

Solanum cf mauritianum (nativa).  
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Entre os indivíduos de maior porte estão espécies nativas como as próprias A. sidifolia e C. 

glasiovii, C. pachystachya, Tibouchina pulchra, Moquiniastrum polymorphum, Schinus mollis, Ceiba speciosa, 

Anadenanthera colubrina, A. peregrina, Inga sessilis, Paubrasilia echinata, C. vernalis, Eugenia uniflora. Já as 

árvores exóticas são representadas por Eucalyptus sp, Pinus sp, Archontophoenix cunninghamiana, 

Bauhinia variegata, Schefflera actinophylla, Joannesia princeps, Persea americana, Syzygium cumini, Dypsis 

lutescens, Morus nigra, e a ornamental arbustiva Dracaena arborea.  

Nos jardins e canteiros, em área classificada como “Área Ocupada”, há uma alta densidade de 

árvores isoladas, em grande parte exóticas, destacando-se Eucalyptus sp e Archontophoenix 

cunninghamiana, além de Joannesia princeps, Pinus sp, D. lutescens, M. nigra, Ficus benjamina, Eriobotrya 

japonica, Psidium guajava, Artocarpus heterophyllus, Borassus aethiopum, Citrus sp, Laurus nobilis, Spatodea 

campanulata, B. variegata, P. americana, Hovenia dulcis, S. actinophylla, Carica papaya, Talipariti tiliaceum, 

Calistemon citrinus. Nesses trechos não há regeneração natural do estrato herbáceo-arbustivo, mas 

solo exposto ou coberto por gramíneas constantemente controladas por corte. São comuns 

espécies ornamentais herbáceas, arbustivas e trepadeiras. Espécies nativas também estão 

presentes, como Paubrasilia echinata, Cedrela fissilis, Inga sessilis, Ceiba speciosa, Tibouchina pulchra, T. 

granulosa, Handroanthus umbellatus, H. chrysotrichus, Eugenia sp, Schinus mollis, Alchornea sidifolia, 

Cybistax antisyphilitica, Machaerium hirtum, Schinus terebinthifolia, Trichilia sp, Hymenaea courbaril, 

Triplaris americana, Cestrum schlechtendalii, além de orquídeas amarradas em alguns caules. Há 

também um viveiro de espécies nativas, atualmente desativado. 

Foram registrados aproximadamente 450 indivíduos arbóreos isolados, a maior parte (cerca de 

30%) pertencente a A. cumminghiana, Tibouchina spp e Alchornea sidifolia. Esses indivíduos estão 

distribuídos nas áreas de Campo Antrópico com árvores isoladas e nas Áreas Ocupadas. 

Há também trechos de Reflorestamento havendo maior concentração de árvores isoladas em 

dois deles. O primeiro, limitado a Estrada de Guaraciaba, é caracterizado por indivíduos arbóreos 

nativos isolados, que se desenvolveram entre os eucaliptos, e um bambuzal bastante denso. No 

segundo trecho, mais precisamente a sudeste da ADA, o plantio de eucaliptos foi realizado sobre 

um terreno de maior declividade, havendo alguns indivíduos isolados de espécies nativas como 

Alchornea sidifolia, Miconia cabucu, Tibouchina pulchra, Cecropia glasiovii, Moquiniastrum polymorphum, 

Schinus terebinthifolia e Cupania cf oblongifolia. Em nenhum destes trechos há um dossel de nativas 

estruturado, nem estratificação definida, havendo grande entrada de luz e predomínio de espécies 

pioneiras. 

Os demais trechos de Reflorestamento, existentes na porção leste da ADA, correspondem a 

fileiras de eucaliptos (Eucalyptus sp), podendo haver alguns Pinus sp e eventualmente indivíduos 

arbóreos nativos isolados (a maioria jovem, com DAP inferior a 15 cm), representados 

principalmente por Alchornea sidifolia, Cecropia spp e Aegiphila integrifolia. Nesses trechos há um 

estrato herbáceo formado predominantemente por Urochloa sp, além de outras espécies herbáceo-

arbustivas, como Solanum cf mauritianum e Musa sp.  
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Na ADA há duas espécies da flora ameaçadas: Paubrasilia echinata (em perigo na lista nacional) 

e Cedrela fissilis (vulnerável nas listas nacional e estadual, e constante do apêndice III da CITES), 

além de Cyathea spp, constante no Anexo II da CITES (2017). 

A vegetação da ADA, ainda que apresente apenas 100 m² (0,01 ha) de vegetação nativa, 

contribui com a proteção do solo e manutenção de um possível banco de sementes 

(principalmente nas áreas de Campo Antrópico e Reflorestamento), com a redução de processos 

erosivos decorrentes da ação das chuvas, com a manutenção de condições abióticas favoráveis à 

regeneração de espécies nativas (principalmente na porção leste da ADA), e manutenção de um 

maior conforto térmico local. Ainda, tanto as árvores isoladas quanto os trechos de 

Reflorestamento representam fontes de recursos à fauna, como locais de abrigo e fontes de 

alimento. Por isto, a remoção dessa cobertura vegetal interferirá em dinâmicas naturais como a 

própria sucessão ecológica, a ciclagem de nutrientes e o ciclo hidrológico, principalmente nos 

trechos de Campo Antrópico e Reflorestamento. Ainda, e principalmente por haver espécies 

ameaçadas, como o pau-brasil e o cedro, a remoção de espécimes nativos representa a perda de 

material genético e de matrizes para produção de propágulos e germoplasma. Destaca-se que a 

maior parte dos indivíduos de espécies ameaçadas existentes na ADA foram plantados nas áreas 

ajardinadas, não tendo, portanto, se regenerado naturalmente.  

Avaliação do Impacto: 

Este impacto é de natureza negativa devido à perda da cobertura vegetal, direto porque se dará 

como consequência de ação direta de supressão da vegetação para implantação do 

empreendimento e da retirada de solos, de duração permanente, e apresenta temporalidade 

imediata. O impacto é localizado (restrito aos trechos que sofrerão intervenção direta dentro da 

ADA) e disperso (em função dos efeitos da diminuição do aporte de propágulos e sementes e 

redução da biodiversidade), irreversível (uma vez que ocorrerá alteração do solo) e pode ser 

considerado de pequena magnitude, tendo em vista que a maior parte da cobertura vegetal 

corresponde a Campo Antrópico com árvores isoladas e árvores isoladas da Área Ocupada, com 

perda de apenas 0,01 ha da borda de um fragmento de Floresta Ombrófila Densa em estágio 

médio. Por isso, apresenta pequena relevância e baixa significância. É considerado cumulativo, 

pois seus efeitos são ampliados em combinação com os impactos de interferência na fauna 

(incluindo a perda de habitat) e interferências em áreas protegidas, além da operação já existente 

do Aterro Sanitário. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Deverá ser implantado o Programa de Supressão de Vegetação de forma a mitigarem-se os 

efeitos da atividade de supressão e os efeitos sobre a comunidade, decorrentes da perda da 

cobertura vegetal. Serão também realizadas ações no âmbito do Programa de Reflorestamento e 

Enriquecimento Florestal e no Programa de Compensação Ambiental (SNUC), como medidas 

compensatórias. 
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10.5.2.2. Interferências em Áreas Protegidas 

Fase: 

Implantação 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: supressão de vegetação e limpeza do terreno e realização dos serviços de 

terraplenagem 

Componente Ambiental Impactado: 

Cobertura Vegetal; Fauna Terrestre; Áreas Legalmente Protegidas. 

Caracterização do Impacto: 

A ADA do empreendimento insere-se na Zona de Amortecimento do Parque Natural 

Municipal Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” e abrange a Zona de Transição da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica. Ainda, a ADA abrange Áreas Prioritárias para Incremento da 

Conectividade (BIOTA/FAPESP), inserindo-se completamente em área classificada pelo grau 3 

de prioridade de ação, numa escala que varia de 0 a 8. 

As áreas de influência (AID e AII) e o raio de 3 km a partir da ADA abrangem, juntas, três 

UCs (Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, Parque Natural Municipal 

Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” – e sua Zona de Amortecimento - e o Parque Estadual Águas 

da Billings), sendo a AII limítrofe à Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do 

Mar. Ainda, as áreas de influência abrangem a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em suas 

zonas Núcleo, de Transição e Amortecimento (Mapa de Unidades de Conservação – Desenho 

23201607UCA3). 

Além de Áreas de Preservação Permanente, a AID e a AII abrangem (1) parte da APRM 

Billings, em sua Área de Restrição a Ocupação, Área de estruturação Ambiental do Rodoanel, e 

em sub-áreas das Áreas de Ocupação Dirigida (Mapa de Outros Espaços Protegidos – Desenho 

23201956UCA3); (2) Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição 

de Benefícios da Biodiversidade Brasileira com prioridade de ação e importância biológica 

extremamente altas; (3) Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação com grau de 

indicação variando de 15 a 25%; (4) Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade, 

classificadas numa escala de 1 a 5.  

Os fragmentos de vegetação nativa existentes na AID e AII têm e importância como parte do 

conjunto dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região, marcada por grandes centros 

urbanos, onde grande parte da vegetação nativa já foi alterada ou encontra-se sob intensa pressão 

antrópica. Diante disto, é clara a relevância das Unidades de Conservação e outras formas de 

proteção de recursos naturais existentes como instrumentos de conservação e garantia de 

recursos para as populações futuras, o que inclusive é evidenciado e foi consolidado pela criação 

da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Nesse sentido, destaca-se que 
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Mauá, conforme a Resolução SMA 07/2017, é classificado como área de prioridade muito alta 

para restauração de vegetação nativa, com apenas 13,2% de vegetação nativa em sua superfície.  

No contexto do empreendimento, deve-se dar maior atenção à Zona de Amortecimento do 

Parque Natural Municipal Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo”, abrangida pela ADA, e ao Parque 

Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, inserido no interior do raio de 3 km. 

Embora esteja inserida em Área Prioritária para Incremento da Conectividade e na Zona de 

Transição da Reserva da Biosfera, a vegetação da ADA já se apresenta degradada, com a maior 

parte da vegetação a ser suprimida correspondendo a Campo Antrópico com árvores isoladas. 

Ressalta-se que não incidem sobre a ADA Áreas de Preservação Permanente. 

Avaliação do Impacto: 

Este impacto é de natureza negativa, sendo indireto, pois decorre da perda de cobertura 

vegetal, atingindo áreas protegidas na ADA e na AID, principalmente, podendo também ocorrer 

influências indiretas (na AII). É permanente, e de ocorrência a médio ou longo prazo e disperso, 

pois resultará de diferentes processos, relacionando-se aos demais impactos do meio biótico de 

maneira cumulativa. Pode ser considerado reversível, uma vez que medidas compensatórias e 

mitigadoras poderão ser tomadas, embora seja irreversível na ADA. Tem pequena magnitude 

devido à sua pequena abrangência espacial e pequena relevância devido à degradação dos 

fragmentos presentes nas imediações da ADA. Assim, sua significância é baixa. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle: 

Deverá ser implantado um Programa de Supressão de Vegetação de forma a mitigarem-se os 

efeitos da atividade de supressão sobre a comunidade vegetal adjacente, evitando-se interferências 

diretas em APP. Serão também realizadas ações no âmbito do Programa de Reflorestamento e 

Enriquecimento Florestal e no Programa de Compensação Ambiental (SNUC), como medidas 

compensatórias. 
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10.5.2.3. Interferências na Fauna Terrestre 

Fase:  

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto:  

Implantação: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro de obras, demolição das 

estruturas e desmobilização de equipamentos existentes, supressão de vegetação e limpeza do 

terreno, realização dos serviços de terraplenagem, circulação de veículos e máquinas, transporte e 

descarga de materiais, construção das instalações (obras civis e montagem industrial) e 

desmobilização do canteiro de obras. 

Operação: operação da URE Mauá, circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga 

de resíduos.  

Componente Ambiental Impactado:  

Fauna Terrestre 

Caracterização do Impacto: 

Durante a implantação do empreendimento, a presença de trabalhadores, de máquinas para 

implantação do canteiro de obras, e demais obras civis provocam ruídos e movimentação que 

causam o afugentamento, perturbação e estresse da fauna silvestre, mais significativa para as 

espécies com maior sensibilidade ambiental. Indivíduos da fauna silvestre podem ser atropelados 

pelas máquinas e veículos que estarão presentes em maior intensidade na fase de implantação do 

empreendimento.  

A supressão da vegetação ocorrerá em escala muito pequena (algumas árvores isoladas) e a 

limpeza do terreno será realizada em área já construída, tendo um efeito insignificante sobre a 

fauna.  

O ruído emitido pelas obras civis tende a afugentar a maioria das espécies da fauna silvestre, 

no entanto, o canteiro de obras e outras estruturas construídas podem servir de atrativo para 

algumas espécies mais oportunistas que podem se utilizar das estruturas construídas como tocas 

ou locais para se fixar como no caso de morcegos, ou ainda espécies que sejam atraídas pelos 

restos de alimento e lixeiras presentes no canteiro de obras.  

A construção das instalações (obras civis) irá intensificar a movimentação de veículos e 

máquinas e transporte e descarga de material, aumentando a probabilidade de atropelamento de 

indivíduos da fauna silvestre e doméstica.  

Durante a operação também ocorrerá movimentação de máquinas e emissão de ruídos e 

vibrações, implicando no afugentamento e perturbação da fauna, além de eventuais 

atropelamentos. Os resíduos sólidos gerados pela presença de pessoas nas áreas comuns e de 

operação podem atrair fauna vetora e sinantrópica, bem como animais domésticos. Esses animais 

podem interagir negativamente com a fauna silvestre ameaçada, seja pela predação direta por 

gatos e cães, como por transmissão de doenças infecciosas. 
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Avaliação do Impacto: 

Trata-se de impacto de natureza negativa, pois abrange a perda de indivíduos, perturbação e 

estresse da fauna silvestre, sua origem é indireta por ser decorrente de atropelamentos ou ruídos 

causados pela movimentação de máquinas e veículos. A duração desse impacto é permanente e 

de temporalidade imediata, uma vez que a presença de pessoas e movimentação de veículos será 

imediata e permanente durante as fases de implantação e operação do empreendimento. Sua 

espacialização é principalmente local, considerando a área de obras, onde a perturbação é maior. 

No entanto, também pode ser considerado disperso, pois a fauna ocupa as áreas de entorno. Esse 

impacto é reversível, pela adoção de medidas de controle.  

A magnitude desse impacto é pequena, visto que não é uma obra de grandes proporções, e 

que já se trata de área antropizada; de pequena relevância e de baixa significância visto que já se 

trata de área alterada. Pode ser considerado cumulativo, visto que já existem atividades em 

operação que causam interferências na fauna da AID, embora de baixa significância.  

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Para minimizar as interferências sobre a fauna silvestre durante as obras de implantação 

recomenda-se a aplicação do Programa de Controle Ambiental das Obras, com relação a correta 

disposição dos resíduos e evitar atrativos para fauna doméstica e sinantrópica; e um Programa de 

Comunicação Social e Educação Ambiental, a fim de evitar interação negativa entre os 

funcionários da obra e a fauna silvestre. 

10.5.3. Impactos do Meio Socioeconômico 

10.5.3.1. Expectativas da População  

Fase: 

Planejamento 

Fator Gerador do Impacto: 

Planejamento: divulgação do empreendimento e levantamentos de campo  

Componente Ambiental Impactado: 

População e Qualidade de Vida. 

Caracterização do Impacto: 

A notícia, formal ou informal, da implantação de qualquer empreendimento numa 

determinada região pode gerar expectativas na população de natureza e magnitude diversas. A 

geração de expectativas na comunidade tem o seu caráter negativo diretamente associado à 

distância que se cria entre a imagem que a sociedade tem do empreendimento e de suas 

consequências e a realidade objetiva de ambos. Disto surgem duas situações que geram angústia, 

estresse e conflitos: de um lado, uma preocupação com relação a eventuais impactos negativos 

decorrentes do empreendimento (p. ex. aumento da poluição, aumento do tráfego e suas 
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consequências); e, de outro lado, uma frustração pela não realização dos benefícios esperados (p. 

ex. geração de empregos e benefícios diretos da atividade econômica). 

A geração de expectativas na população ocorre de modo sistemático a partir das primeiras 

ações de divulgação da intenção de implantar um empreendimento. Este processo tende a 

adquirir intensidade progressivamente maior na medida em que avança o licenciamento ambiental 

(com a divulgação dos estudos ambientais e realização de audiências públicas) e o início das 

obras. 

Conforme já mencionado, a Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda se encontra 

instalada no Polo Industrial de Sertãozinho desde 2003. O uso do solo no seu entorno é 

predominantemente industrial. Existe apenas um núcleo residencial a pouco menos de 1 km da 

área da LARA, denominado Vila Carlina, localizado na confluência da Avenida Papa João XXIII 

e Avenida Guaraciaba. 

As eventuais expectativas e anseios da população podem estar relacionadas ao aumento do 

tráfego, alterações na qualidade do ar, ou até mesmo na geração de empregos. A implantação do 

empreendimento em área industrial, de uso já consolidado para o recebimento de resíduos, não 

deve gerar novos incômodos à população; e na fase de implantação serão gerados 500 novos 

empregos, sendo que na fase de operação serão gerados apenas 62 novos empregos, além dos 

195 empregos atualmente registrados na operação do aterro. 

Este impacto incide sobre a AID, abrangendo os poucos bairros residenciais existentes no 

entorno do empreendimento. De qualquer forma, será necessária a divulgação das características 

do empreendimento e as alterações ambientais que irão decorrer de sua implantação e operação. 

Avaliação do Impacto: 

O impacto de geração de expectativas na população é negativo; de origem indireta; e 

temporário, pois é eliminado com a difusão das informações e esclarecimentos; imediato e 

localizado. É reversível por meio da implantação de ações previstas no Programa de 

Comunicação Social; possui magnitude e relevância pequenas considerando sua inserção em área 

já destinada ao tratamento de resíduos; e significância baixa uma vez que não são previstos novos 

incômodos à população residente no entorno. Esse impacto não apresenta cumulatividade a 

outros empreendimentos. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Este impacto será mitigado pelas ações contidas no Programa de Comunicação Social, que 

prevê desde o início do planejamento do projeto da URE a comunicação com a comunidade e 

stakeholders, visando apresentação do projeto e as perspectivas do mesmo para a região, 

apresentando as oportunidades e as medidas que serão implementadas para evitar danos ao meio 

ambiente e população. Estas ações ajudam a minimizar a expectativa da população em relação ao 

empreendimento. 
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10.5.3.2. Geração de Empregos Diretos  

Fase: 

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto: 

Implantação: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro de obras 

Operação: contratação da mão de obra e operação da URE Mauá 

Componente Ambiental Impactado: 

População e Qualidade de Vida. 

Emprego e Renda 

Caracterização do Impacto: 

A implantação do empreendimento deve gerar empregos diretos em diversas funções, 

conforme indicado na Tabela 10.5.3.2-1, que apresenta a estimativa de trabalhadores alocados nas 

obras, totalizando cerca de 500 funcionários (no pico) durante um período de 30 meses. A Figura 

10.5.3.2-1 apresenta o histograma dessa mão de obra. 

Tabela 10.5.3.2-1: Distribuição da Mão-de-Obra por Escolaridade e Qualificação 

Formação Setor Quant. Qualificação 

Engenheiros  Segurança e saúde 4 Expertise obras de campo 

Engenheiros Elétricos 5 Expertise sistemas  

Engenheiros  Mecânicos 4 Expertise em montagens/solda 

Engenheiros  Civis 5 Expertise em fundações e estruturas 

Supervisores Campo 8 Coordenações de obra 

Projetistas Campo 4 Detalhamentos de projeto 

Programadores  Sistemas de controle 4 Sistema e supervisores 

Inspetores Campo 2 Diligenciamento 

Técnicos Mecânicos 6 Coordenador de montagem 

Técnicos Elétricos 6 Coordenador de montagem 

Técnicos Instrumentação 6 Coordenador de instalação 

Técnicos Solda 8 Coordenador de solda 

Técnicos Segurança 6 Supervisão de campo 

Técnicos Meio ambiente 4 Supervisão de área 

Técnicos Edificações 4 Supervisão de civil 

Montadores Mecânicos 200 Montagem de campo 

Montadores Elétricos 100 Montagem de campo 

Soldadores Solda 50 Solda de campo 

TOTAL  426  
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Figura 10.5.3.2-1: Histograma de Mão de Obra. 

 

Na fase de operação, além do corpo de funcionários que já trabalham na operação do aterro 

sanitário, que soma atualmente 195 trabalhadores, serão contratados aproximadamente 62 novos 

funcionários dedicados à operação da Unidade de Recuperação Energética, conforme indicado na 

Tabela 10.5.3.2-2.  

Tabela 10.5.3.2-2: Empregos gerados na fase de operação da URE. 

Mão de Obra Número 

Operacional 52 

Administrativo 10 

Total de Funcionários 62 

  

Número de turnos 3 + 1 

  

Funcionários diretos 37 

Funcionários indiretos (limpeza, copa e segurança) 15 

 

Avaliação do Impacto: 

A geração de empregos diretos representa um impacto positivo direto, contribuindo para a 

geração de renda na AII. Na fase de implantação é um impacto temporário, cessando ao final da 

fase de obras (30 meses), além de imediato e reversível. Sua magnitude e relevância são pequenas, 

e sua significância, pequena. Na fase de operação é permanente, mas de magnitude ainda menor. 

Apresenta cumulatividade em relação aos empregos gerados pela operação do Aterro Sanitário e 

demais empreendimentos na região. 
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Este impacto é positivo, portanto, não necessita de medidas mitigadoras, compensatórias ou 

ações de controle. É importante ressaltar que será dada preferência a contratação de 

trabalhadores das áreas urbanas próximas ao empreendimento, incentivando a economia local. 

Neste sentido é previsto um Programa da Contratação, Treinamento e Capacitação da Mão de 

Obra. 

10.5.3.3. Impactos no Sistema Viário 

Fase: 

Implantação e operação 

Fator Gerador do Impacto: 

Implantação: circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de materiais 

Operação: operação da URE Mauá  

Componente Ambiental Impactado: 

Infraestrutura viária.  

Caracterização do Impacto: 

Conforme apresentado no Relatório de Impacto sobre o Tráfego – RIT (Anexo 7.3.2-1) o 

acesso viário ao empreendimento se dá pela Avenida Guaraciaba junto à confluência com a Rua 

Ruzzi, que faz ligação com a Avenida Papa João XXIII e a SPA-086/21 (interligação do 

Rodoanel Leste com a Av. Papa João XXIII). Segundo análise do RIT, as vias de acesso 

apresentam capacidade adequada para acomodar o tráfego de veículos associado à operação do 

Aterro Lara. 

Na fase de implantação deverá haver um aumento na circulação de veículo em direção à área 

da Lara Central de Tratamento de Resíduos, cumulativamente às viagens relativas ao recebimento 

de resíduos. No entanto, não se espera um fluxo muito significativo de veículos pesados, 

devendo ser maior para o transporte de trabalhadores, nos horários de pico. 

Com a implantação da URE, será construída uma nova portaria de acesso à área do Aterro 

Sanitário Lara, servindo também à URE Mauá. A nova portaria será na mesma Avenida 

Guaraciaba, cerca de 250m adiante do local atual, mantendo-se, portanto, as mesmas vias de 

acesso atualmente utilizadas para o acesso ao Aterro Lara (Figura 10.5.3.3-1). 
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Figura 10.5.3.3-1: Acessos ao Aterro Sanitário Lara e futura URE Mauá. 

 

O Aterro opera atualmente com uma capacidade de recebimento diário de até 3.500 toneladas 

de resíduos. A URE Mauá terá capacidade de processamento de 3.000 toneladas/dia de resíduos, 

consumindo, portanto, a totalidade do volume transportado para dentro do aterro, não sendo 

esperado um aumento do volume de resíduos recebidos.  

De acordo com os dados do RIT, atualmente são geradas cerca de 39 viagens de carretas e 262 

viagens de caminhões compactadores de resíduos por dia, que permanecerão sendo as mesmas 

geradas durante a fase de operação do empreendimento. 

O RIT conclui que a operação rodoviária da URE Mauá não será responsável por ocorrências 

que prejudiquem a fluidez de tráfego nas vias de acesso ao empreendimento, especificamente a 

Rua Ruzzi e a Avenida Papa João XXIII. Porém, observa-se claramente que as condições atuais 

das sinalizações horizontais e verticais do sistema viário local encontram-se inadequadas para a 

garantia de um tráfego seguro, acarretando em aumento nas chances de ocorrência de acidentes e 

outros transtornos no trânsito. Portanto, ações da administração responsável pelas vias buscando 
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adequar as condições atuais da sinalização viária, são de suma importância para que sejam 

atendidas as condições de segurança e conforto ao rolamento do pavimento. 

A circulação de veículos durante as fases de implantação e operação poderá, no entanto, 

implicar em acidentes de tráfego, que podem requerer ações de emergência. Conforme já 

mencionado, durante a fase de operação, a URE Mauá deverá processar a totalidade do volume 

de resíduos atualmente transportados para dentro do aterro, não sendo esperado um aumento do 

volume de resíduos recebidos; durante a implantação, além do transporte de resíduos atual, 

haverá um incremento de veículos associados às obras (transporte e descarga de materiais e o 

transporte de trabalhadores nos horários de pico). Considerando os volumes de tráfego atuais e 

durante as obras, podem ocorrer acidentes nas vias de acesso ao empreendimento. 

Avaliação do Impacto: 

Será um impacto negativo, direto de ocorrência imediata, concomitante ao início das obras. É 

um impacto reversível e temporário, cessando com o final da fase de implantação, quando os 

fluxos de veículos retornam à situação atual. Trata-se de um impacto de pequena magnitude e 

relevância, e de baixa significância considerando a capacidade viária da região. Nesta fase é 

cumulativo ao tráfego gerado pelos demais empreendimentos na região, inclusive o recebimento 

de resíduos atualmente observado no Aterro Lara. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Conforme as indicações presentes do RIT, a operação da URE Mauá não será responsável por 

ocorrências que prejudiquem a fluidez de tráfego nas vias de acesso ao empreendimento, 

especificamente a Rua Ruzzi e a Avenida Papa João XXIII. Porém, observa-se claramente que as 

condições atuais das sinalizações horizontais e verticais do sistema viário local encontram-se 

inadequadas para a garantia de um tráfego seguro, acarretando em aumento nas chances de 

ocorrência de acidentes e outros transtornos no trânsito. Portanto, ações da administração 

responsável pelas vias buscando adequar as condições atuais da sinalização viária, são de suma 

importância para que sejam atendidas as condições de segurança e conforto ao rolamento do 

pavimento. 

Com relação ao risco de acidentes no transporte de resíduos e mesmo durante as obras é 

proposto um Programa de Controle e Prevenção de Acidentes. 

10.5.3.4. Ampliação da Vida Útil do Aterro Sanitário 

Fase: 

Operação 

Fator Gerador do Impacto: 

Operação da URE Mauá  

Componente Ambiental Impactado: 

Infraestrutura de Saneamento. 
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Caracterização do Impacto: 

A operação da URE Mauá consiste no aproveitamento do potencial calorífico existente nos 

resíduos sólidos que seriam depositados no aterro sanitário, tendo como efeito, além da geração 

de energia, a redução do volume dos resíduos, ampliando assim a capacidade e vida útil do aterro 

sanitário. A URE poderá inclusive utilizar os resíduos já depositados no aterro, diminuindo o 

volume já depositado e ampliando a sua vida útil. 

Desta forma, a implantação da URE está em consonância com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), buscando uma destinação final ambientalmente adequada aos 

resíduos sólidos atualmente encaminhados ao aterro sanitário. A política diferencia a destinação 

final da disposição final e determina de que forma estas duas atividades devem ser conduzidas de 

modo a serem ambientalmente adequadas. 

A destinação final ambientalmente adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas 

pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Já a disposição final ambientalmente adequada engloba a distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Desta forma, a URE será implantada visando atender à PNRS no que tange à destinação final, 

pois nela será feita a recuperação e aproveitamento energético dos resíduos maximizando o 

reaproveitamento do material descartado ao aterro e minimizando a quantidade de resíduo 

disposto no aterro. 

Avaliação do Impacto: 

O impacto ocorrerá exclusivamente na ADA, uma vez que será dada uma destinação final 

diferente aos resíduos sólidos que já são encaminhados à área da LARA, atualmente para 

disposição final no aterro sanitário, passando a ser encaminhados antes à URE. Trata-se de 

impacto positivo, direto, permanente, imediato, localizado, irreversível, sendo sua magnitude e 

relevância média e de alta significância. Não encontra cumulatividade com outros 

empreendimentos. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Este impacto é positivo, portanto, não necessita de medidas mitigadoras, compensatórias ou 

ações de controle.  

10.5.3.5. Geração de Energia Elétrica  

Fase: 

Operação 
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Fator Gerador do Impacto: 

Operação da URE Mauá  

Componente Ambiental Impactado: 

Infraestrutura de energia 

Caracterização do Impacto: 

A operação da URE Mauá irá contribuir diretamente na matriz energética do país, com a 

geração de energia limpa, por meio da utilização dos resíduos sólidos urbanos como fonte de 

energia renovável, sendo ainda, listada como uma tecnologia mitigadora no enfrentamento do 

aquecimento global, e como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Comitê Executivo 

da Convenção Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Executive 

Board - UNFCCC). 

Avaliação do Impacto: 

O impacto da geração de energia elétrica é um impacto positivo, direto, permanente, imediato, 

disperso, irreversível, sendo sua magnitude e relevância pequena e de baixa significância. Não 

encontra cumulatividade com outros empreendimentos. 

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle:  

Este impacto é positivo, portanto, não necessita de medidas mitigadoras, compensatórias ou 

ações de controle.  
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PROGRAMAS AMBIENTAIS 

O presente capítulo consolida, sob a forma de Programas Ambientais, o conjunto das medidas 

de prevenção, controle, monitoramento e mitigação indicadas para os impactos ambientais do 

empreendimento em análise, conforme identificados e avaliados no Capítulo 10 deste estudo. 

Os Programas Ambientais visam garantir a viabilidade ambiental do empreendimento, de forma 

que suas fases de planejamento, implantação, operação e encerramento sejam realizadas de forma 

compatível com a conservação do ambiente e qualidade de vida da população no entorno. 

De acordo com as características dos impactos identificados e a fase de ocorrência, os 

Programas Ambientais distinguem-se, quanto ao caráter, nos seguintes tipos: 

▪ Controle e Prevenção – compreendem ações destinadas à prevenção e controle dos 

impactos ambientais avaliados como negativos, porém passíveis de intervenção, 

podendo ser evitados, reduzidos ou controlados. Medidas podem ser implantadas 

antes que ocorra a ação que deflagra o impacto ambiental, ou após a ocorrência do 

impacto, controlando seus efeitos; 

▪ Mitigação – ações destinadas a mitigar os impactos negativos que foram considerados 

reversíveis, como, por exemplo, ações de recuperação e recomposição das condições 

ambientais existentes antes das intervenções; 

▪ Compensação – ações destinam-se aos impactos ambientais avaliados como 

negativos, cuja ocorrência não há como inibir (irreversíveis). Em face da perda de 
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recursos e valores ecológicos, sociais, materiais, imateriais e urbanos, as medidas 

indicadas destinam-se à melhoria de outros elementos significativos, com o objetivo de 

compensar a realidade socioambiental da área; 

▪ Monitoramento – compreende medidas destinadas ao acompanhamento e registro da 

ocorrência e intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais 

afetados, de modo a avaliar a eficácia das medidas de controle, prevenção e mitigação 

propostas no EIA e propiciar a implementação de ações de correção em tempo hábil. 

Alguns programas de monitoramento devem ser iniciados antes das obras de 

implantação, estendendo-se por um período após a entrada em operação do 

empreendimento. 

Os Programas Ambientais foram organizados apresentando-se seus objetivos e justificativa, 

metodologia e descrição das atividades, e cronograma de execução. Todos os programas 

configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar as atividades do 

empreendimento às potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais. Assim a 

responsabilidade pela implantação de todos os programas é do empreendedor. 

É importante ressaltar que os programas apresentados neste estudo serão detalhados em fase 

posterior do processo de licenciamento ambiental, quando projetos e informações acerca da 

implantação e operação do empreendimento estarão mais bem definidos e detalhados com base 

nas diretrizes e exigências técnicas decorrentes da atual fase de licenciamento (viabilidade). 

Portanto, na próxima fase de licenciamento ambiental (solicitação de licença de instalação) serão 

apresentadas as metas, indicadores e sistemas de registro dos resultados, bem como os recursos 

materiais e humanos necessários para a implementação de cada um dos programas ora 

apresentados.  

11.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

11.1.1. Objetivos e Justificativa 

Este Programa visa gerenciar todos os Programas Ambientais apresentados no âmbito deste 

EIA e a serem implantados durante as fases de planejamento, implantação e operação da URE 

Mauá. As principais justificativas para a implementação deste programa são: 

▪ Estabelecer uma estrutura administrativa para a implementação das ações e dos 

procedimentos constantes nos Programas Ambientais propostos, garantindo a sua execução 

correta, por meio da estruturação de uma equipe capacitada, que deverá coordenar e 

supervisionar a aplicação dos programas e subprogramas propostos; 
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▪ Unificar todos os procedimentos, diretrizes e ações cujas metas são avaliar, implementar 

melhorias e garantir a correta aplicação dos conceitos estabelecidos nos Programas 

Ambientais; 

▪ Permitir a integração das ações ambientais às atividades de planejamento, obras civis e 

ocupação do empreendimento, segundo procedimentos e acompanhamentos específicos, 

visando controlar e minimizar os impactos já identificados, bem como evitar ações que 

possam gerar novos impactos. 

O Programa de Gestão Ambiental visa garantir que todas as atividades do empreendimento 

sejam conduzidas adequadamente, sob o ponto de vista ambiental, assegurando e mantendo o 

padrão de qualidade ambiental desejado. Sendo assim, os principais objetivos desse programa são: 

▪ Estabelecer diretrizes ambientais, que servirão de base para as ações, obras e serviços 

necessários à implementação dos Programas propostos, além do atendimento às 

condicionantes das licenças ambientais; 

▪ Garantir a implementação e aplicação correta das ações propostas nos seus diversos 

programas e em todas as etapas do empreendimento; 

▪ Orientar, a partir das atividades propostas, o gerenciamento e acompanhamento dos diversos 

Programas propostos e suas respectivas diretrizes e atividades específicas. 

11.1.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

Neste programa é proposta uma estrutura que exige a participação de especialistas na área 

ambiental e de gestão. O trabalho deve ser realizado por diversos atores, visando acompanhar e 

verificar se as diretrizes estabelecidas estão sendo cumpridas, propondo ações corretivas e 

preventivas.  

A principal premissa, no que diz respeito à Gestão Ambiental, é a independência operacional 

do sistema em relação às atividades de planejamento, obra e posteriormente operação, garantindo 

maior efetividade ao programa e, consequentemente, mais autonomia nas decisões. 

Assim, a gestão ambiental deve estar sob a responsabilidade de um único gestor vinculado 

diretamente à alta direção do empreendimento, o que garantirá a independência nas ações 

ambientais almejadas. 

A seguir são descritas as atividades, procedimentos e ações necessárias para a implementação 

deste programa. 

▪ Discutir o desenvolvimento dos programas ambientais com todos os atores envolvidos no 

processo. Promover reuniões entre os profissionais envolvidos, representantes dos órgãos 

ambientais, poder público e instituições interessadas, com a finalidade de garantir que 

todos os aspectos fundamentais sejam considerados nos programas. 
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▪ Definir e contratar os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das atividades 

necessárias à implantação dos programas ambientais. 

▪ Definir as datas de execução das atividades e procedimentos a serem adotados, em 

consonância com as diretrizes de cada programa. 

▪ Avaliar e monitorar o desenvolvimento dos programas, bem como de relatórios 

produzidos pelos especialistas responsáveis pela implementação dos programas ambientais. 

▪ Revisar e adequar, quando necessário, as atividades propostas nos programas, adequando-

as às demandas e situações que, eventualmente, possam surgir. 

▪ Desenvolver cronograma integrando todas as atividades propostas em todos os programas. 

▪ Desenvolver gerenciamento financeiro integrado de todos os programas ambientais. 

▪ Promover reuniões entre os profissionais envolvidos nos programas para discussões sobre 

procedimentos, propostas e resultados. 

▪ Discutir com o responsável pelas obras as não-conformidades ambientais, bem como a 

proposição de ações corretivas. 

▪ Manter interlocução com os órgãos ambientais, responder aos órgãos ambientais, sempre 

que solicitado, e mantê-los informados, por meio de emissão de relatórios. 

▪ Coordenar o atendimento a todas as condicionantes das licenças ambientais. 

▪ Emitir relatórios de acompanhamento dos programas ambientais, de acordo com a 

periodicidade recomendada pelo órgão responsável. 

O acompanhamento e avaliação deste Programa deverão ser feitos pelo Coordenador 

Ambiental Geral e pelo empreendedor, por meio da emissão de relatórios, cujo intuito é informar 

os resultados deste Programa e, consequentemente, dos Programas Ambientais que são, por este, 

gerenciados. Para tanto, os relatórios que deverão ser utilizados são: 

▪ Relatórios Consolidados de Inspeções Ambientais; 

▪ Relatórios de Acompanhamento dos Programas Ambientais, de acordo com cada 

Programa; 

▪ Relatórios de Acompanhamento para a CETESB. 

A periodicidade de cada relatório será acordada com o órgão ambiental. 
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11.1.3. Cronograma de Execução 

Este programa deverá ser implementado durante as fases de planejamento, implantação e 

operação do empreendimento. 

11.2. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS 

O Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO compreende um conjunto de 

diretrizes e medidas que tratam dos vários aspectos relacionados à construção civil, os quais estão 

divididos em subprogramas. São estes:  

▪ Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial; 

▪ Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de Ruídos; 

▪ Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas; 

▪ Subprograma de Controle de Efluentes; 

▪ Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;  

As diretrizes e medidas apresentadas nestes subprogramas destinam-se a evitar ou minimizar, 

o máximo possível, os processos de degradação dos meios físico e biótico, decorrentes das 

atividades e serviços relacionados às obras; as interferências e incômodos ocasionados à 

população residente nas proximidades das obras; e facilitar os trabalhos posteriores de 

recuperação das áreas afetadas.  

11.2.1. Objetivos e Justificativa 

As atividades inerentes às obras civis, sob o ponto de vista ambiental, estão associadas a 

impactos relacionados às emissões atmosféricas, às emissões sonoras, à qualidade do solo e águas, 

à erosão e ao assoreamento, dentre outros. Assim, surge a necessidade de um acompanhamento, 

no sentido de monitorar como estão sendo realizadas as obras, e da aplicação de medidas com a 

finalidade de aprimorar procedimentos e assim, minimizar ou evitar a ocorrência dos impactos 

ambientais relacionados às atividades da implantação. 

As medidas preventivas, mitigadoras e de controle para os impactos previstos consistirão, 

fundamentalmente, de obras e procedimentos usuais em engenharia, de eficiência comprovada e 

consagrada, preconizadas e descritas por normas técnicas e amplamente aplicadas em 

empreendimentos nos quais os impactos aqui avaliados se manifestam. Serão contempladas pelo 

projeto de engenharia e monitoradas pelo empreendedor e o projetista, para que as soluções 

preconizadas sejam executadas com a precisão, eficiência, segurança e economia desejadas. 

Por isso devem ser aplicadas desde o início dos serviços e obras e serem mantidas durante 

todo o período de implantação do empreendimento, mediante a definição das competências e 

responsabilidades sobre a gestão ambiental do empreendimento. 
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Os principais objetivos deste Programa são: 

▪ Definir os levantamentos, investigações, instrumentação e procedimentos que permitirão o 

controle e a mitigação dos impactos causados pelas obras na sua fase de implantação e 

operação; 

▪ Desenvolver as intervenções previstas sem que ocorram danos ambientais; 

▪ Implementar a adoção de práticas operacionais ambientalmente adequadas, de modo a 

garantir as condições ambientais adequadas no canteiro de obras e nas áreas das obras; 

▪ Implementar ações de monitoramento necessárias à avaliação da eficácia das ações de 

controle ambiental adotadas.  

Para que este Programa atinja seus objetivos, é fundamental que as medidas de prevenção e 

controle dos impactos ambientais sejam incorporadas aos contratos de serviços e aos 

procedimentos construtivos, requerendo para isso que sejam assumidas pelo empreendedor e por 

todos os trabalhadores envolvidos nas obras, desde os supervisores até os operários.  

11.2.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

11.2.2.1. Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica 
Superficial 

A prevenção e controle do desenvolvimento dos processos erosivos compreendem os 

seguintes procedimentos: 

A. Identificação dos Processos Erosivos 

Os processos de erosão deverão ser identificados por meio de inspeções periódicas e 

sistemáticas, a serem realizadas nas áreas de solo exposto pela terraplanagem, superfícies dos 

taludes de cortes e aterros, pilhas de resíduos e materiais e nos elementos de drenagem 

superficial, como canaletas, trincheiras, caixas e escadas hidráulicas, onde irão se depositar os 

materiais transportados indicativos desses processos. 

Para a identificação da erosão laminar – que ocorre em superfícies expostas, pelo escoamento 

das águas superficiais sem concentração de fluxo – deverão ser observadas evidências como 

alterações na coloração do solo para tons mais claros; texturas e estruturas mais pronunciadas; 

destaque de blocos ou fragmentos de rocha na superfície exposta do solo e materiais, e exposição 

de raízes da vegetação instalada nos taludes. 

As erosões profundas – que se formam ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de 

fluxo das águas superficiais e podem comprometer a estabilidade do talude afetado – poderão ser 

identificadas pela ocorrência de sulcos, ravinas; grotas; massas de solo descalçadas ou “em 
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balanço”; solapamentos de canaletas, caixas e escadas hidráulicas; trincas e rupturas por 

descalçamento do solo, e escorregamentos. 

B. Monitoramento de Recalques 

Durante a fase de construção de aterros poderão ocorrer recalques nas suas fundações, os 

quais serão consequência da aplicação de cargas sobre os aterros, provocando seu adensamento. 

A construção desses aterros deverá ser realizada com seu monitoramento contínuo – conforme 

preconizado pelo projeto – controlando-se sua altura e declividade, os serviços de lançamento e 

compactação do material e a evolução dos possíveis recalques ao longo do tempo, e observando-

se o comportamento das áreas vizinhas quanto a indícios de eventuais rupturas de solos moles. 

Para o monitoramento de recalques e eventuais rupturas deverão ser realizadas inspeções 

sistemáticas dos aterros e suas áreas vizinhas, devendo compreender o mapeamento de trincas e 

ondulações do terreno, rupturas e escorregamentos de taludes, e presença de água. 

C. Identificação de Rupturas e Escorregamentos de Taludes 

Nas áreas de maior declividade do empreendimento, se faz necessário, durante a realização das 

obras, um monitoramento mais detalhado nos taludes provisórios e definitivos, onde deverão ser 

procedidas vistorias para a identificação e caracterização de trincas, abatimentos e outras 

movimentações indicativas de rupturas e escorregamentos. Caso ocorram deslizamentos, a 

superfície de ruptura deverá ser caracterizada quanto à sua forma e extensão, e os volumes de 

material mobilizado deverão ser estimados. 

Nos casos de presença de água no local da ruptura, deverão ser registradas sua forma de 

ocorrência (mancha de umidade, saturação ou surgência) e possível origem, como chuva recente 

ou afloramento do lençol freático. 

Como os escorregamentos de taludes podem promover o assoreamento de drenagens e cursos 

d’água, os elementos hidráulicos e drenagens diretamente relacionados a essas ocorrências 

também deverão ser inspecionados, de forma que os depósitos a eles associados também deverão 

ser identificados e caracterizados quanto à sua extensão, largura e espessura. 

D. Identificação de Processos de Assoreamento 

Os materiais provenientes das erosões, em especial as do tipo laminar, irão se encaminhar para 

as drenagens, podendo formar depósitos de assoreamento de caráter disperso. As erosões 

profundas, bem como as rupturas e escorregamentos de taludes consequentes ou não da 

primeira, promoverão a formação de depósitos localizados. Durante a fase de implantação, os 

depósitos poderão se instalar nas drenagens e córregos da AID. 

Como as erosões promovem o assoreamento das drenagens e cursos d’água, os pontos baixos 

dos taludes e pilhas de resíduos e materiais, os elementos hidráulicos e as drenagens também 

deverão ser inspecionados sistematicamente, principalmente em caso de suspeita de erosão 

laminar ou quando da ocorrência de erosão profunda. Os depósitos formados deverão ser 
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identificados e caracterizados quanto à sua extensão, largura, espessura e tipo de material, 

determinando-se, também, sua origem e estágio evolutivo. 

O assoreamento dos cursos d’água também deverá ser monitorado por meio de inspeções 

sistemáticas, conforme os critérios já descritos, e deverão ser utilizados registros fotográficos 

datados para análises comparativas quanto à evolução dos eventuais depósitos formados. Nos 

locais mais favoráveis a esses processos, representados por trechos de baixa energia de transporte 

e desembocaduras de talvegues e córregos, o primeiro levantamento poderá ser utilizado como 

“primitivo” dos levantamentos seguintes, procedendo-se a análise comparativa das seções. 

Salienta-se ainda, que a área de armazenamento temporário de Resíduos da Construção Civil 

(RCC) provenientes das atividades de demolição das estruturas existentes, deverá reservar os 

resíduos inertes passíveis de serem utilizados na conformação dos acessos do aterro sanitário, 

sendo que o local deverá dispor de sistema de drenagem de águas pluviais próprio, capaz de 

disciplinar as águas incidentes para sistemas de contenção de sólidos, evitando o carreamento de 

sedimentos e partículas provenientes dos RCC armazenados, conforme previsto no Capítulo 7 de 

Caracterização do Empreendimento.  

E. Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras previstas no caso de verificação de processos de dinâmica superficial 

consistem de: 

▪ Proteção dos taludes com grama em placas, manta geotêxtil, pedra ou enrocamento; 

▪ Controle do direcionamento das águas superficiais, mediante implantação de sistema de 

drenagem superficial, constituído por canaletas, caixas de retenção, galerias, escadas e 

estruturas para descarga das águas nos talvegues e córregos; 

▪ Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros que apresentarem rupturas, onde, se 

necessário, deverá ser procedida sua drenagem profunda. 

Em caso de verificação de potencial de recalques: 

▪ O projeto executivo deverá prever a realização de trocas de solo da fundação, construídas 

bermas de equilíbrio, e utilizadas eventuais obras de contenção; 

▪ Readequação das cargas aplicadas para os novos parâmetros de resistência dos solos moles 

amolgados por rupturas. 

Em caso de verificação de rupturas e escorregamentos de taludes: 

▪ Adequação das inclinações e alturas de taludes aos parâmetros de resistência dos materiais;  

▪ Proteção superficial e sistemas de drenagem;  
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▪ Recomposição do talude rompido;  

▪ Retaludamento;  

▪ Construção de bermas de equilíbrio,  

▪ Recomposição da cobertura vegetal; e 

▪ Aplicação de obras de contenção e proteção. 

Para possíveis deposições de sedimentos e assoreamentos verificados: 

▪ Desobstrução dos elementos hidráulicos (canaletas, caixas de retenção, galerias, etc.); 

▪ Remoção dos depósitos de sedimentos nas drenagens e desassoreamentos dos cursos 

d’água, por escavação manual ou mecânica; e 

▪ Disposição final adequada dos sedimentos e resíduos em áreas de bota fora. 

11.2.2.2. Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de 
Ruídos 

A. Medidas para Redução das Emissões Atmosféricas 

A emissão de gases e de particulados durante as obras será ocasionada pela circulação de 

veículos, máquinas e equipamentos necessários às atividades de implantação do empreendimento. 

Para minimizar este impacto recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

▪ Durante a realização das atividades, tais como escavações e regularização de terreno, o 

material extraído deve ser mantido umedecido, de forma que não ocorra emissão exagerada 

de partículas, principalmente nos locais onde exista população no entorno das obras; 

▪ As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem como as vias 

de acesso, devem ser umectadas constantemente, especialmente durante o período seco; 

▪ O transporte de material oriundo das escavações deve ser feito em caminhões cobertos 

com lona, principalmente no caso de transitarem em área urbana, para evitar a formação de 

poeira, a queda e o espalhamento de terra ao longo do trajeto. Se necessário, o material 

transportado deverá ser umectado; 

▪ O tráfego de veículos vinculados às obras deverá ser feito em velocidade compatível com 

as vias e sem excesso de carga; 

▪ Os equipamentos, máquinas e os veículos utilizados nas obras e serviços associados devem 

passar por manutenção regular e periódica, de modo a obedecer às exigências do 

PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores e 

Página: 692



 

  

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

653 
 

Resolução CONAMA 008/92, minimizando-se assim a emissão de gases poluentes e 

material particulado na atmosfera, fora dos padrões estipulados; 

▪ A queima de materiais combustíveis, de resíduos e de matéria orgânica deve ser proibida. 

B. Medidas para o Controle da Emissão de Ruídos 

As obras deverão provocar ruídos em função da circulação de veículos e da operação de 

máquinas, tais como escavadeiras, pás-carregadeiras e tratores, dentre outros equipamentos. 

Como esses ruídos podem causar incômodos à população residente nas proximidades das áreas 

das obras, para mitigação são sugeridas as seguintes diretrizes: 

▪ No caso de necessidade de realização das obras no período noturno, o número de 

máquinas e equipamentos utilizados deverá ser reduzido, de forma a adequar as emissões 

de ruídos aos padrões preconizados pela legislação vigente, considerando a existência de 

moradores nas proximidades. Cabe ressaltar que caso sejam executadas atividades que se 

estendam além das 22h, estas deverão ser realizadas a mais de 700m de áreas com 

residências; 

▪ Os equipamentos deverão ter especificações técnicas rigorosas com relação à emissão de 

ruídos, adotando-se a melhor tecnologia disponível; 

▪ Atender aos limites máximos de ruídos permitidos pela legislação, de acordo com a 

NBR 10.151 da ABNT que estabelece os limites máximos de ruídos, em função das 

características de uso e ocupação do solo, tanto para o período diurno quanto noturno, 

sendo este último apenas necessário se tiver obras durante a noite. 

O controle dos níveis de ruídos será implementado nas áreas onde serão realizadas as 

atividades de obra, de forma a manter os níveis dentro dos padrões da legislação vigente, 

compatíveis em relação aos níveis medidos durante o diagnóstico realizado para este estudo nas 

áreas do entorno do empreendimento. 

Para este monitoramento de ruídos, durante a fase de obras, deverão ser realizadas campanhas 

de medição periódica, devendo estas ser iniciadas previamente ao início das obras e permanecer 

até o seu término. As medições terão por finalidade avaliar a condição inicial e os incrementos 

nos níveis de ruído, associando-os às etapas da obra e verificando a necessidade de medidas 

corretivas. 

11.2.2.3. Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas 
Subterrâneas 

Para os potenciais impactos, descritos anteriormente, decorrentes das atividades de 

implantação da URE, são recomendadas as medidas descritas a seguir, que deverão ser 
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implementadas tanto no canteiro de obras, quanto nos locais de disposição temporária de 

materiais das obras e de resíduos sólidos. 

A. Manuseio do Cimento e de Concreto  

O manuseio do cimento e aditivos de concreto deverá ser feito em locais confinados e secos. 

O concreto será adquirido de empresas devidamente licenciadas e, portanto, não haverá o 

manuseio deste material nas áreas destinadas à implantação do empreendimento. Todo o material 

eventualmente extravasado das formas de concretagem deverá ser recolhido, após secagem, e 

armazenado em baias com identificação, para posterior reutilização na própria obra ou destinação 

final. 

B. Prevenção contra Vazamentos de Óleos e Graxas 

O armazenamento de líquidos que possam acarretar contaminação do solo e da água (ex. 

óleos, combustíveis) será feito em área coberta, impermeabilizada, sinalizada e dotada de caixas 

de contenção para eventuais derrames ou vazamentos. 

Nas áreas onde pode ocorrer acúmulo de resíduos de óleos e de combustíveis, como pátios de 

estacionamento de veículos pesados e maquinários das obras, deverão ser instalados pisos 

impermeabilizados e sistemas de direcionamento de efluentes de forma segregada e drenadas 

separadamente da drenagem pluvial. 

Tais áreas também deverão contar com piso impermeável e contornado por canaletas para 

garantir a retenção de ocasionais vazamentos que possam ocorrer durante as operações. Estas 

caneletas deverão ser direcionadas para uma caixa separadora água e óleo (SAO) de alta eficiência 

no processo de remoção do óleo. 

As caixas separadoras, tanques e grades deverão passar por limpezas periódicas, onde deve ser 

removido todo o material acumulado para posterior disposição final adequada. 

C. Controle de Arraste de Materiais 

Todos os equipamentos e materiais utilizados nas obras deverão ficar armazenados em área 

coberta. 

Restos de materiais acumulados em áreas descobertas que possam ser carreados pela chuva 

deverão ser recolhidos diariamente e manuseados de acordo com o Subprograma de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

As áreas das obras, inclusive as vias de serviço e pátios de estacionamento de maquinário, 

deverão possuir um sistema de canaletas de coleta de águas pluviais e caixas de sedimentação, 

dotadas de sistema de gradeamento para retenção dos sólidos grosseiros carreados por essas 

águas. Ainda é importante ressaltar que tais caixas de sedimentação e grades deverão passar por 

limpezas periódicas, retirando-se o material acumulado e enviando-o para disposição adequada. 
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11.2.2.4. Subprograma de Controle de Efluentes 

Para o controle de efluentes domésticos e industriais durante a fase de implantação da URE 

estão sendo preconizadas as seguintes medidas de controle:  

A. Controle dos Efluentes Domésticos 

O canteiro de obras deverá dispor de banheiros químicos, cujos efluentes deverão ser 

direcionados por tubulação ou caminhão limpa fossa para sistemas tratamento de efluentes 

devidamente licenciados. Os efluentes domésticos gerados nas obras que não forem provenientes 

dos banheiros químicos serão encaminhados para o tratamento na Estação de Tratamento de 

Efluentes – ETE do próprio Aterro Sanitário Lara. 

Deverá ser realizado um controle ambiental, que consistirá de inspeção visual das obras, para 

detecção de extravasamentos, falhas de vedação, infiltrações e vazamentos, de forma a 

impossibilitar as contaminações de solo e águas superficiais e subterrâneas. 

B. Controle dos Efluentes Industriais 

Os efluentes de águas residuais gerados nas áreas de apoio às obras, como pátios de 

estacionamento de veículos pesados e maquinários, deverão ser direcionados, através de sistema 

de dutos ou canaletas, para caixas separadoras água/óleo, destinado à contenção de sólidos, óleos 

e graxas antes de seu lançamento nos cursos d’água, visando evitar o carreamento dessas 

substâncias poluidoras. Neste contexto, deverá ser pré-estabelecida uma frequência de 

manutenção/limpeza das caixas separadoras, de acordo com as instruções do fabricante ou 

projetista, onde os sólidos contaminados, óleos e graxas retidos deverão ser armazenados para 

sua posterior remoção e destinação ambientalmente adequada (como resíduo perigoso), 

conforme diretrizes descritas no Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

11.2.2.5. Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

A. Planejamento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

▪ Estimativa dos resíduos a serem gerados, com a identificação de resíduos passíveis de 

reciclagem; 

▪ Levantamento, prévio à obra, dos locais adequados para a disposição dos resíduos 

previstos, bem como as empresas capacitadas para o transporte e disposição dos resíduos; 

▪ Detalhamento das ações de gerenciamento de resíduos durante as obras conforme as 

características das etapas do empreendimento; e 

▪ Treinamento ambiental dos trabalhadores quanto aos aspectos de gerenciamento de 

resíduos. 
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B. Gerenciamento dos Resíduos Sólidos  

▪ Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo com a 

Norma ABNT NBR 10.004 e Resolução CONAMA 307/02; 

▪ Triagem, respeitando as classes de resíduos apresentadas acima (Resolução 

CONAMA 307/02, art. 3°); 

▪ Acondicionamento adequado; 

▪ Contratação e fiscalização dos serviços de transporte de acordo com as normas técnicas 

para transporte de resíduos; 

▪ Emissão de manifestos de transporte e obtenção de Certificados de Movimentação de 

Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) e certificados de destinação de resíduos; 

▪ Destinação ou disposição final, e; 

▪ Fiscalização das atividades geradoras de resíduos durante toda a implantação do 

empreendimento. 

C. Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Comuns  

Os resíduos sólidos comuns produzidos nos canteiros serão: material de escritório (papel, 

etiquetas adesivas, papel carbono, fitas adesivas, papéis sanitários, papéis metalizados, plásticos, 

papéis plastificados, lâmpadas, embalagens de equipamentos, etc.) e resíduos orgânicos (restos de 

alimentos).  

Para este tipo de resíduo, recomenda-se: 

▪ Instalação de recipientes para a coleta seletiva; 

▪ Coleta diária dos resíduos, os quais deverão ser armazenados em área especialmente 

protegida, onde deverão ser dispostos separadamente por tipo de resíduo, até sua retirada 

final e encaminhamento para as centrais de reciclagem. No caso de não-recicláveis e 

orgânicos, estes serão dispostos diretamente no Aterro Sanitário Lara.  

D. Gerenciamento dos Resíduos Perigosos 

Os resíduos classificados como perigosos deverão ser: 

▪ Coletados, separados de acordo com o tipo e a quantidade, acondicionados em recipientes 

adequados e guardados de forma apropriada em locais de armazenamento temporário 

protegidos contra as intempéries (pátios e áreas cobertas); 
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▪ A disposição final dos resíduos perigosos deverá ser feita em instalações especiais (aterros 

Classe I e incineradores), segundo o tipo de resíduo, ou deverão ser encaminhados a 

centros de reciclagem/recondicionamento autorizados; 

▪ Óleos usados e solventes deverão ser entregues a empresas terceirizadas e devidamente 

licenciadas, com o conhecimento prévio de seu destino final, com registro de saída dos 

depósitos e canteiros de obras e chegada ao local de reutilização ou disposição final; 

▪ Sempre que ocorrer o envio de resíduos perigosos para locais de disposição final é 

necessário o preenchimento do Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse 

Ambiental (CADRI), com a aprovação do órgão ambiental competente (CETESB); 

▪ Tanto o armazenamento temporário, quanto a disposição final deverão cumprir com o 

estabelecido pela legislação vigente. 

E. Gerenciamento de Resíduos Inertes 

Os resíduos inertes da construção civil são, em sua maioria, compostos por tijolos, blocos, 

concreto em geral, solos, rochas, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento, etc. Durante a 

implantação da URE Mauá serão gerados pelas atividades de demolição das estruturas existentes 

na ADA, conforme descrito no Capítulo 7 de Caracterização do Empreendimento. O 

gerenciamento de tais resíduos deverá seguir procedimentos específicos de acordo com a 

Resolução CONAMA 307/2002 que dispõe sobre os resíduos da construção civil. 

Conforme preconiza a referida Resolução, estes resíduos deverão ser segregados dos passíveis 

de reciclagem, como é o caso do plástico, metal, papel/papelão e vidro, bem como dos resíduos 

com características contaminantes, como é o caso de embalagens de óleos, frascos sob pressão, 

materiais impregnados com solventes ou tintas, conforme estabelecido pela NBR 10.004/04. 

No caso ainda do empreendimento em questão, prevê-se que os resíduos classificados como 

inertes serão transformados em agregados para aplicações diversas ao longo da operação do 

Aterro Sanitário Lara, principalmente, para as atividades de conformação de acessos do aterro, 

sendo que tais materiais deverão ser armazenados em local adequado, e dotado de sistemas de 

drenagem, conforme mencionado anteriormente.  

F. Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

Os resíduos gerados nos ambulatórios – seringas, agulhas, curativos, remédios vencidos, etc. – 

são classificados como: Classe A – lixo infectante, como perfurocortantes; Classe B – lixo 

perigoso, como os medicamentos vencidos; e Classe C – lixo comum. 

Os resíduos de serviço de saúde, no caso de serem gerados, devem ser rigorosamente 

separados de acordo com sua classificação e devem ter um tipo de coleta e destinação, de acordo 

com as normas estabelecidas pela Resolução CONAMA 358/2005. 
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11.2.3. Cronograma de Execução 

Este Programa de Controle Ambiental das Obras deverá ter início a partir da mobilização e 

contratação da mão de obra para os serviços preparatórios à implantação do canteiro de obras. 

Seu desenvolvimento ocorrerá durante toda a sua fase de obras, de forma que as inspeções e 

vistorias de campo para identificação dos aspectos sejam realizadas constantemente a fim de 

abranger toda a área do empreendimento. 

11.3. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DAS EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

11.3.1. Objetivos e Justificativa 

A instalação da Unidade de Recuperação de Energia (URE) para tratamento de resíduos 

sólidos urbanos apresentará um impacto adverso ao meio ambiente em função da emissão de 

poluentes atmosféricos. Para controle dessas emissões, o projeto da unidade prevê um sistema de 

tratamento das emissões atmosféricas que deverá reduzir o lançamento de material particulado, 

óxidos de nitrogênio e enxofre, compostos orgânicos voláteis, metais pesados e dioxinas e 

furanos, promovendo o atendimento aos padrões de emissão estabelecidos pela Resolução SMA 

079/2009. 

O presente programa foi elaborado no sentido de estabelecer o monitoramento contínuo 

dessas emissões e avaliação das medidas mitigadoras adotadas e seu impacto na qualidade do ar 

da região. 

Este programa visa estabelecer os critérios para o monitoramento das emissões atmosféricas 

dos gases de combustão exauridos pela chaminé da URE em atendimento a Decisão de Diretoria 

326/2014/I, de 05 de novembro de 2014. Se propõe também a avaliar a eficácia das medidas de 

controle de emissão de poluentes atmosféricos propostas no projeto da URE Mauá, quanto aos 

atendimentos das emissões do processo de combustão frente aos padrões dados pela Resolução 

SMA 079/2009. Visa ainda o monitoramento da qualidade do ar com base nos impactos 

acarretados pela URE, tendo como base os padrões dados pelo Decreto Estadual 

nº 59.113/2013. 

No intuito de comprovar o atendimento na região quanto a dose mensal tolerável para 

Dioxinas e Furanos estabelecida pela OMS, conforme Decisão de Diretoria 034/2015/I, 

propõem-se, complementarmente, o monitoramento destes poluentes no ar ambiente. 

11.3.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

Como medida para atendimento aos objetivos deste programa, se estabelece o monitoramento 

contínuo dos seguintes parâmetros da fonte de exaustão da unidade: 

▪ Temperatura (na chaminé e nas câmaras de combustão e pós-combustão); 

▪ Pressão (na câmara de combustão e equipamento de controle); 

▪ Teor de Unidade; 
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▪ Teor de Oxigênio; 

▪ Vazão de ar; 

▪ Concentração de Material Particulado; 

▪ Concentração de Óxidos de Nitrogênio; 

▪ Concentração de Óxidos de Enxofre; 

▪ Concentração de Monóxido de Carbono; 

▪ Concentração de Ácido Clorídrico; 

▪ Concentração de Ácido Fluorídrico; 

▪ Hidrocarbonetos Totais. 

Deve-se ainda monitorar continuamente a presença de chama na câmara de combustão 

durante o período de operação de unidade, bem como, a quantidade de resíduos processada na 

unidade e respectiva quantidade de energia gerada. 

Adicionalmente, deverá ser monitorado periodicamente, de forma não contínua, os seguintes 

compostos: 

▪ Dioxinas e Furanos; 

▪ Mercúrio e seus compostos; 

▪ Cádmio e seus compostos; 

▪ Tálio e seus compostos; 

▪ Chumbo e seus compostos; 

▪ Arsênio e seus compostos; 

▪ Cobalto e seus compostos; 

▪ Níquel e seus compostos; 

▪ Crômio e seus compostos; 

▪ Manganês e seus compostos; 

▪ Antimônio e seus compostos; 

▪ Cobre e seus compostos; 

▪ Vanádio e seus compostos. 

Caso verificado o não atendimento aos requisitos impostos e de modo a restringir os impactos 

ao meio ambiente e a saúde da população local, deve ocorrer o acionamento dos mecanismos de 

intertravamento da unidade, paralisando suas operações até a adequação do parâmetro fora das 

especificações. 

Propõe-se, ainda, o monitoramento da qualidade do ar nas regiões de maior concentração 

acarretadas pela URE, para os poluentes NOx e SOx, considerados mais críticos, segundo 

avaliação de impacto da unidade, dentre aqueles regulamentados pelo Decreto Estadual 

59.113/2013. Esta recomendação está fundamentada também na existência de monitoramento da 

qualidade do ar na região, realizado pela CETESB através de diversas estações instadas na RMSP, 

que permitem a avaliação complementar e gerenciamento da qualidade do ar nos municípios 

próximos ao empreendimento. 
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No sentido de gerenciar os riscos à saúde da população local quanto aos poluentes Dioxinas e 

Furanos, compostos que podem ser emitidos pela URE, recomenda-se o monitoramento regular 

destes parâmetros no ar ambiente. 

11.3.2.1. Metodologia 

O monitoramento não contínuo dos parâmetros propostos deve ser realizado seguindo as 

metodologias da CETESB. Na ausência de métodos do referido órgão, sugere-se o emprego de 

normas da agência americana USEPA. Para tanto se apresenta os métodos a serem empregados, 

dentre estes, o adequado posicionamento dos pontos de amostragem: 

▪ CETESB L9.221 Determinação dos pontos de amostragens; 

▪ CETESB L9.222 Determinação da velocidade e vazão dos gases; 

▪ CETESB L9.223 Determinação da massa molecular seca e do excesso de ar do fluxo 

gasoso; 

▪ CETESB L9.224 Determinação da umidade dos efluentes; 

▪ USEPA 23  Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated 

Dibenzofurans from Stationary Sources; 

▪ USEPA 29  Metals Emissions from Stationary Sources. 

▪ USEPA 101A Determination of Particulate and Gaseous Mercury Emissions from Sewage 

Sludge Incinerator. 

Deve-se ainda realizar amostragem não contínua para os parâmetros MP, NOx, SOx, HCT, 

HCl e HF, conforme as metodologias CETESB apresentadas a seguir, de modo a permitir a 

comparação com os dados do monitoramento contínuo: 

▪ CETESB L9.221 Determinação dos pontos de amostragens; 

▪ CETESB L9.222 Determinação da velocidade e vazão dos gases; 

▪ CETESB L9.223 Determinação da massa molecular seca e do excesso de ar do fluxo 

gasoso; 

▪ CETESB L9.224 Determinação da umidade dos efluentes; 

▪ CETESB L9.225 Determinação de material particulado em dutos e chaminés de 

fontes estacionárias; 
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▪ CETESB L9.228 Determinação de dióxido de enxofre, névoas de sulfúrico e 

trióxido de enxofre em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

▪ CETESB L9.229 Determinação de óxidos de nitrogênio em efluentes gasosos de 

dutos e/ou chaminés de fontes estacionárias; 

▪ CETESB L9.213 Determinação de fluoreto total pelo método do eletrodo de íon 

específico; 

▪ USEPA 25A Determination of Total Gaseous Organic Concentration using a Flame 

Ionization Analyzer; 

▪ USEPA 0050 Determination of Hydrogen Chloride (HCl) and Chlorine (Cl2) Emissions in 

Stack Gas Emission Samples from Hazardous Waste Incinerators. 

As empresas contratadas para a realização do monitoramento e análises laboratoriais deverão 

atender à Resolução SMA 100/2013, possuindo acreditação junto à Coordenação Geral de 

Acreditação Inmetro – CGCRE, pela NBR ISO/IEC 17.025 para as coletas e análises a serem 

realizadas no monitoramento das fontes em questão. Deverá ser exigido das empresas 

contratadas, que resultados sejam reportados em relatório contendo laudo com selo de 

acreditação, assinatura dos responsáveis, respectivo limite de detecção, certificados de calibração 

dos equipamentos e padrões e termo de responsabilidade. 

Os testes não contínuos devem ocorrer em condição considerada de plena carga, ou seja, com 

a unidade operando com pelo menos 90% de sua capacidade total. 

Para viabilizar a execução destas amostragens, a chaminé contará com plataforma que permita 

a amostragem em dutos verticais seguindo o Anexo C da Decisão de Diretoria 010/2010/P, de 

12 de janeiro de 2010. 

Os equipamentos adotados para monitoramento contínuo das emissões deverão atender as 

especificações identificadas nas Tabelas 11.3.2.1.-1 e 11.3.2.1-2, a seguir. 
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Tabela 11.3.2.1-1: Características Mínimas dos Monitores Contínuos. 

Parâmetro Gases, Exceto O2 O2 MP 

Fundo de Escala 
1,5 vezes o limite 

máximo de emissão 
- 

1,5 vezes o limite 
máximo de emissão 

Tempo de Resposta 
< 200 s, < 400 s 
para HCl e HF 

< 200 s < 200 s 

Repetibilidade do Zero < 2,0%(1) < 0,2%(2) < 2,0% 

Repetibilidade do Spam < 2,0%(1) < 0,2%(2) < 2,0% 

Linearidade < 2,0%(1) < 0,2%(2) < 3,0% 

Influência de Variação de Temperatura 
Externa – 20 C para zero e spam 

< 5,0%(1) < 0,5%(2) < 5,0% 

Influência da Pressão na amostragem do 
spam para uma diferença de 3kPa 

< 2,0%(1) < 0,2%(2) - 

Influência da Variação da Tensão de -15% a 
10% na tensão nominal de operação 

< 2,0%(1) < 0,2%(2) < 2,0% 

Influência de Vibração < 2,0%(1) < 0,2%(2) - 

Interferência < 4,0%(1) < 0,4%(2) - 

Caminho Óptico(3) < 2,0% - - 

Eficiência de Conversão – apenas NOx > 95% - - 

(1) Porcentagem do valor de fundo de escala; 

(2) Valor percentual da concentração de oxigênio, em volume; 
(3) Refere-se a monitores com medição in situ com medições através da chaminé, e indica o desvio máximo possível 

da alteração no caminho do feixe de luz e seu reflexo na medição. 

 

Tabela 11.3.2.1-2: Características Específicas dos Monitores de HCT. 

Características Critério 

Efeito do Oxigênio  < 2%(1) 

Composto Faixa de Fatores de Resposta 

Metano 0,9 a 1,2 

Hidrocarbonetos Alifáticos 0,9 a 1,1 

Hidrocarbonetos Aromáticos 0,8 a 1,1 

Diclorometano 0,75 a 1,15 

Álcoois Alifáticos 0,7 a 1,0 

Ésteres e Cetonas 0,7 a 1,0 

Ácidos Orgânicos 0,5 a 1,0 

(1) Valor em porcentagem do limite superior da faixa certificada 
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Para o adequado monitoramento, a avaliação contínua das emissões deverá contar com o 

gerenciamento e controle da qualidade dos dados, atendendo a Decisão de Diretoria 326/2014/I. 

Com base na avaliação de impacto do empreendimento e na presença de estações da CETESB 

de monitoramento da qualidade do ar e de dados meteorológicos da região, propõem-se 

metodologia para avaliação da qualidade do ar para os poluentes NOx, SOx e Dioxinas e 

Furanos, principais poluentes relacionados à unidade em questão. 

O método para avaliação de SOx proposto na Resolução CONAMA 003/90 é o método da 

pararrosanilina, descrito na norma NBR 9546 – Dióxido de Enxofre – Determinação da 

Concentração pelo Método da Pararrosanilina. Com a entrada em vigor da Resolução CONAMA 

491/2018, fica estabelecido que o Ministério do Meio Ambiente definirá um guia técnico 

contendo os métodos de referência e critérios para adoção de métodos equivalentes. Dado que 

este documento ainda não está em vigor e que o método apresentado neste parágrafo possui 

como interferentes o NOx e o Ozônio, poluentes presentes no ar da região, propõe-se empregar 

monitores contínuos tanto para a avaliação de SOx como também de NOx. O monitoramento 

contínuo possui como vantagem o acompanhamento constante das concentrações no ambiente. 

Para análise do SOx recomenda-se empregar o método de fluorescência de pulso (ultravioleta) e 

para NOx o método de quimiluminescência, ambos empregados pelas estações automáticas da 

CETESB no estado de São Paulo. 

Os dados serão considerados representativos quando apresentarem: 

▪ Dados horários: ¾ das medidas válidas para o período; 

▪ Dados diários: 2/3 das medidas válidas para o período; 

▪ Dado anual: ½ das medidas válidas para cada quadrimestre (janeiro-abril, maio-agosto, 

setembro-dezembro). 

Estes parâmetros deverão ser monitorados, em função da rede de monitoramento da 

CETESB existente na região, em um único ponto, a ser posicionado junto às áreas de máxima 

concentração estabelecidas pela modelagem de dispersão atmosféricas das emissões do 

empreendimento em questão. Para esta definição deverá ser realizado trabalho de campo, para 

investigação de possíveis locais de interesse como, por exemplo, escolas da região, considerando 

ainda os critérios de disponibilidade de energia elétrica, segurança dos equipamentos de 

amostragem e normas de posicionamento, de modo a garantir adequado e representativo 

monitoramento da região.  

Na ausência de uma norma específica brasileira, propõe-se que a localização do ponto de 

monitoramento da qualidade do ar atenda ao Appendix E to Part 58 – Probe and Monitoring Path 

Sitting Criteria for Ambient Air Quality Monitoring, Title 40 Protection of Environment, que compõe a 

legislação americana e define distâncias a serem respeitadas quanto à existência de outras fontes 

de emissão e obstáculos à coleta presentes no local, como prédios e árvores. 
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O monitoramento de Dioxinas e Furanos poderá ser realizado considerando o procedimento 

adotado no documento da Agência Ambiental Americana EPA, EPA/600/R-13/183F, de agosto 

de 2013, The National Dioxin Air Monitoring Network (NDAMN), que utiliza o EPA, Method TO-9A, 

Determination of Polychlorinated, Polybrominated and Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins and 

Dibenzofurans in Ambient Air. O método de amostragem e análise consiste sucintamente em coleta 

do ar ambiente em um amostrador de grandes volumes operando com um filtro de quartzo 

seguido de uma PUF adsorvedor. As amostras devem ser conduzidas por 6 dias consecutivos, 

conforme documento EPA/600/R-13/183F, e depois analisadas em laboratório através de 

cromatografia gasosa de alta resolução acoplada com espectrometria de massa. A determinação 

da concentração é realizada considerando a massa analisada e o volume de gás coletado. Para 

terminação total dos compostos e emprego de mesma base, deve ser utilizado os fatores de 

equivalência de toxicidade FTEQ para congêneres de Dioxinas e Furanos apresentados no 

Anexo I da Resolução SMA 079/2009. 

O ponto de monitoramento deverá ser o mesmo do NOx e SOx. Porém, especificamente para 

Dioxinas e Furanos, deve ser acrescido mais um ponto de monitoramento, dado que estes 

compostos não são monitorados nas estações de qualidade do ar da CETESB. O segundo ponto 

deve ser escolhido em um local que tenha grande concentração urbana, com características 

similares aos do local de instalação da URE, porém que não sofra interferência das suas emissões, 

permitindo a comparação das concentrações encontradas nas cercanias da URE com aquelas 

obtidas em outra localidade da região metropolitana. A localização dos pontos deve atender aos 

critérios mencionados anteriormente. 

11.3.2.2. Indicadores ambientais 

Os indicadores ambientais a serem empregados no monitoramento dos gases de exaustão são 

os padrões de emissão dados pela Resolução SMA 079/2009. As concentrações dos poluentes de 

saída da chaminé devem atender os limites estabelecidos na legislação vigente no que tange a 

emissão de poluentes atmosféricos, o que deve limitar o impacto na qualidade do ar àquele 

estimado através da modelagem matemática realizada nas condições de máxima emissão 

permitida. 

Os limites de emissão representam os valores máximos de concentração apresentados em 

mg/Nm³, base seca, a 11% de oxigênio e são apresentados nas Tabelas 11.3.2.2-1 a 3. 
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Tabela 11.3.2.2-1: Limite de Emissão - Resolução SMA 079/2009. 

Parâmetro 
Valor Médio Diário 

(mg/Nm³)(1) 

Valores Médios de 30 minutos (mg/Nm³)(1) 

97% do Tempo 100% do Tempo 

Material Particulado 10 10 30 

Óxidos de Enxofre 50 50 200 

Óxidos de Nitrogênio 200 200 400 

Ácido Clorídrico 10 10 60 

Ácido Fluorídrico 1 2 4 

Hidrocarbonetos Totais 10 10 20 

(1) base seca, a 11% de oxigênio.  

 

Tabela 11.3.2.2-2: Limite de Emissão Metais - Resolução SMA nº 79 de 2009. 

Parâmetro Concentração 

Cd + Tl e seus compostos 0,05(1) 

Hg e seus compostos 0,05(1) 

Pb + As + Co + Ni + Cr + Mn + Sb + Cu + V e seus compostos 0,5(1) 

 0,1(2) 

(1) mg/Nm³, base seca, a 11% de oxigênio, amostrado em um período mínimo de 30 minutos e máximo de 8 horas 
(2) ng/Nm³, base seca, a 11% de oxigênio, amostrado em um período mínimo de 30 minutos e máximo de 8 horas 

 

Tabela 11.3.2.2-3: Limite de Emissão CO - Resolução SMA nº 79 de 2009. 

Parâmetro Concentração (mg/Nm³)(1) 

Valor Médio Diário 50 

Valor Médio em 10 Minutos 150 

Valor Médio em 30 Minutos 100 

(1) mg/Nm³, base seca, a 11% de oxigênio 

 

Caso as medições contínuas indicarem que um dos valores limites foi ultrapassado por um 

período superior a 4 horas seguidas, o sistema de intertravamento deve ser acionado, 

interrompendo automaticamente a alimentação dos resíduos sólidos. 

Este procedimento deve ser ativado ainda, caso ocorra: 

▪ Temperatura de combustão menor que 850ºC; 

▪ Ausência de indicação da chama; 

▪ Falta de energia elétrica ou queda brusca de tensão; 

▪ Concentração de monóxido de carbono acima de 500 ppmv; 

▪ Mau funcionamento dos monitores contínuos; 
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▪ Interrupção dos equipamentos de controle de poluição atmosférica; 

▪ Queda do suprimento de ar de instrumentação; 

▪ Sobre pressão positiva na câmara de combustão; 

▪ Parada do ventilador ou exaustor. 

Os indicadores ambientais a serem empregados no monitoramento da qualidade do ar são 

aqueles dados pelos padrões apresentado pelo Decreto Estadual 59.113/2013, os mesmos 

contemplados na Resolução CONAMA 491/2018 e apresentados na Tabela 11.3.2.2-4. 

 

Tabela 11.3.2.2-4: Padrões de Qualidade do Ar Decreto Estadual 59.113/2013. 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

MI1 

(g/m
3

) 

MI2 

(g/m
3

) 

MI3 

(g/m
3

) 

PF 

(g/m
3

) 

Partículas Totais em 
Suspensão 

24 horas 240 240 240 240 

MGA (1) 80 80 80 80 

Partículas Inaláveis 
(MP10) 

24 horas 120 100 75 50 

MAA (2) 40 35 30 20 

Dióxido de Enxofre 
24 horas 60 40 30 20 

MAA (2) 40 30 20 20 

Monóxido de 
Carbono 

8 horas 
10.000 

(9 ppm) 
10.000 

(9 ppm) 
10.000 

(9 ppm) 
10.000 

(9 ppm) 

Dióxido de 
Nitrogênio 

1 hora 260 240 220 200 

MAA (2) 60 50 45 40 

Fonte: Decreto Estadual n° 59.113/2013. 
(1) média geométrica anual; 
(2) média aritmética. 

 

Os resultados do monitoramento após comparação com os referidos padrões poderão ainda 

ser reportados conforme o índice de qualidade do ar utilizado pela CETESB para reportar seus 

resultados ao público em geral. 

 

Página: 706



 

  

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

667 
 

Tabela 11.3.2.2-5: Índice Geral de Qualidade do Ar. 

 
Fonte: CETESB 

 

No que tange a concentração de Dioxinas e Furanos no ar ambiente, deve-se estimar, 

seguindo as diretrizes da Decisão de Diretoria 034/2015/I, a dose mensal a partir dos valores 

amostrados. Este resultado deve ser comparado com a dose mensal tolerável estabelecida pela 

OMS, e adotada pelo órgão ambiental estadual, igual a 70 pg/kg/mês. Se os valores medidos 

forem menores que o referido limite, o risco será considerado como aceitável para os poluentes 

em questão. 

11.3.2.3. Sistema de registro e acompanhamento 

Os dados gerados no monitoramento contínuo devem ser registrados através de um programa 

eletrônico, que além de realizar a aquisição dos dados medidos, apresente os valores corrigidos 

para as condições que permitam sua comparação com os padrões da emissão vigentes. 

Os valores de calibração dos equipamentos, tanto para o branco que representa a 

concentração zero, quanto o span, que representa uma concentração de referência, devem ser 

armazenados. 
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Os dados obtidos durante as paradas e partidas da unidade devem ser registrados 

separadamente. Deve-se ainda registrar o acionamento do alarme de intertravamento do 

processo. 

Os dados devem ser protegidos contra acesso a pessoas não autorizadas e possuir interface via 

web, para acesso do órgão ambiental, caso solicitado. Os arquivos completos devem ser mantidos 

por 5 anos e os arquivos em versão reduzida por até 10 anos. Este item se aplica também aos 

monitoramentos realizados de forma não contínua. 

Os dados obtidos nos monitoramentos realizados no período de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro devem ser corrigidos à condição dos indicadores ambientais adotados, considerando as 

incertezas envolvidas e comparados com os limites estabelecidos. O resultado dessa comparação 

deve ser compilado em um relatório anual e apresentado ao órgão ambiental para avaliação. Estes 

resultados devem estar ainda relacionados a quantidade de resíduos sólidos urbanos tratados e a 

energia gerada. 

Além dos resultados de monitoramento, devem ser apresentados os respectivos dados de 

monitoramento de qualidade do ar, classificados quanto ao atendimento aos padrões vigentes e 

índice de qualidade do ar empregado pela CETESB. Os dados de Dioxinas e Furanos devem ser 

apresentados após convertidos em doses mensais e comparados com o valor recomendado pela 

OMS. 

Este relatório deve conter ainda as calibrações e demais controles de qualidade, comprovando 

o adequado funcionamento dos equipamentos utilizados e os resultados obtidos na partida e 

parada da unidade. 

Caso ocorram dados acima dos padrões vigentes, estes devem ser destacados, apontando o 

número de horas que representaram do total monitorado e as datas de ocorrência. Deve ainda 

apresentar os períodos, caso ocorram, de intertravamento do sistema, bem como, o motivo para 

o seu acionamento, ações para correção dos problemas ocorridos e demais especificidades dadas 

pela Decisão de Diretoria 326/2014/I. 

11.3.3. Cronograma de Execução 

A execução desse programa se aplica a fase de operação da unidade. O empreendedor deverá 

apresentar um plano denominado teste de queima, detalhando todas as características do 

processo, cronograma de execução e procedimentos de avaliação das emissões, para obtenção da 

Licença de Operação da unidade. Neste teste deverá ser comprovado o atendimento aos limites 

de emissão da fonte de exaustão da URE estabelecidos para o processo em questão. 

O presente programa de monitoramento deve então ser iniciado na fase de comissionamento 

dos equipamentos, comprovando a eficiência do sistema de controle a ser instalado e deve 

perdurar ao longo de toda a operação da unidade até o seu encerramento.  
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O monitoramento contínuo da fonte de emissão proveniente da combustão da URE deve 

ocorrer constantemente, devendo para tanto possuir equipamentos reserva, caso ocorram falhas 

nos equipamentos principais. 

As amostragens não contínuas utilizadas para comparação e validação das amostragens 

contínuas dos poluentes deverão ocorrer anualmente. Os demais parâmetros amostrados de 

forma não contínua – Dioxinas e Furanos e substâncias inorgânicas específicas – deverão ocorrer 

a cada três meses. 

O monitoramento de qualidade do ar para os poluentes NOx e SOx devem ocorrer 

continuamente até o encerramento das atividades da URE ou até que comprovado e acordado 

com o órgão ambiental que o monitoramento realizado pelas estações de monitoramento da 

qualidade do ar da CETESB é suficiente para avaliação local.  

O monitoramento de Dioxinas e Furanos, de forma não contínua, poderá ocorrer por uma 

semana com frequência mensal, cobrindo todas as estações do ano. Este período poderá ser 

alterado em função da análise conjunta dos dados monitorados ao longo do tempo em conjunto 

com o órgão ambiental. 

11.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS 

11.4.1. Objetivos e Justificativa 

A área objeto do presente programa localiza-se no município de Mauá, na RMSP, inserido na 

UGRHI – 06 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê), a qual contempla 

a Bacia do Alto Tietê. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, atividades como a instalação do canteiro 

de obras; limpeza do terreno; a realização dos serviços de terraplenagem; e execução das obras 

civis (infraestrutura interna) poderão alterar a qualidade físico-química e química das águas. Na 

fase de operação, as alterações poderão ser ocasionadas pela circulação de veículos e máquinas e 

transporte e descarga de material, por exemplo. 

A Resolução CONAMA 357/05 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e sobre as 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento. No referido documento, foram definidos 

condições e padrões de qualidade das águas, estabelecendo limites individuais para cada 

substância em cada classe.  

No estado de São Paulo, o enquadramento dos corpos d’água foi estabelecido pelo Decreto 

10.755/77. De acordo com este Decreto, pertencem à Classe 4 “o Rio Tamanduateí e todos os seus 

afluentes, com exceção do Rio Guarará, até a confluência com o Rio Tietê, no município de São Paulo”. O 

empreendimento está inserido na sub-bacia do córrego da Serraria, afluente do rio Tamanduateí, 

dessa forma, corresponde à Classe 4. Sendo assim, os parâmetros de qualidade da água serão 

comparados ao artigo 17 da Resolução CONAMA 357/05. 
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Este programa tem como objetivo a avaliação periódica das características físico-químicas e 

químicas das águas na região de entorno do empreendimento, de modo a identificar a ocorrência 

de possíveis impactos. 

11.4.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

11.4.2.1. Definição dos pontos de monitoramento 

O monitoramento de qualidade da água deverá ser realizado através da amostragem de água 

superficial, em no mínimo três pontos a serem distribuídos no entorno do empreendimento.  

11.4.2.2. Procedimento de coleta 

A amostragem deverá seguir as recomendações descritas por ISO 5667-6 (2014) e ANA; 

CETESB (2011). As amostras deverão ser armazenadas em frascos de material apropriado, 

contendo o preservante adequado, em função do analito ao qual se destina cada alíquota. O 

preparo de amostras e as respectivas análises deverão ser realizados dentro do holding time 

específicos para cada parâmetro a ser analisado, de acordo com metodologias internacionalmente 

reconhecidas, tais como Standard Methods e USEPA.  

11.4.2.3. Parâmetros a serem monitorados 

Em campo, deverão ser realizadas medidas físico-químicas nas amostras de água superficial 

dos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, potencial de oxirredução, condutividade, 

salinidade e temperatura. A medição dos parâmetros físico-químicos em campo deverá ser feita 

utilizando uma sonda multiparâmetros, calibrada em laboratório acreditado segundo a norma 

NBR/ISO IEC 17.025:2005.  

Em laboratório, deverão ser analisados os mesmos parâmetros analisados no Diagnóstico 

Ambiental, a saber: óleos e graxas, turbidez, sólidos suspensos totais, coliformes termotolerantes, 

metais e semimetais totais, metais dissolvidos, parâmetros inorgânicos não metálicos, bifenilas 

policloradas (PCB), compostos orgânicos voláteis (VOC), compostos orgânicos semivoláteis 

(SVOC), pesticidas organoclorados (POC), pesticidas organofosforados e nitrogenados, 

herbicidas e parâmetros biológicos. 

O laboratório contratado deverá adotar métodos analíticos que propiciem limites de 

quantificação praticável (LQP) que atendam aos valores da Resolução CONAMA 357/05. Todas 

as amostras deverão ser encaminhadas para o laboratório acompanhadas de cadeia de custódia.  

Todas as análises deverão ser realizadas em laboratório acreditado pela NBR/ISO IEC 

17.025:2005, em atendimento a Resolução SMA 100/2013.  

Página: 710



 

  

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

671 
 

11.4.3. Cronograma de Execução 

O monitoramento deverá ter início através da realização de uma campanha prévia, a qual 

deverá ocorrer em momento anterior ao início de qualquer atividade de implantação do 

empreendimento. 

A partir do início da implantação, as campanhas deverão ocorrer mensalmente e se estenderão 

ao longo de toda a fase de implantação. Durante a fase de operação, as campanhas deverão ser 

realizadas trimestralmente durante um período de dois anos após o início da operação, quando o 

programa deverá ser revisto quanto à periodicidade e parâmetros analisados. 

11.5. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

11.5.1. Objetivos e Justificativa 

O gerenciamento inadequado de resíduos sólidos pode acarretar a geração de impactos no 

solo e em águas superficiais e subterrâneas. Desta forma, se faz necessário que sejam 

estabelecidas diretrizes para o manejo de resíduos sólidos de acordo com suas características, a 

fim de padronizar o correto tratamento dado aos resíduos do empreendimento durante sua 

operação. 

São objetivos do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS): 

▪ Minimizar a geração de resíduos na fonte; 

▪ Adequar a segregação de resíduos também na fonte; 

▪ Diminuir os riscos de contaminação do solo e dos corpos d’água pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos gerados durante a operação do empreendimento, 

sempre em conformidade com a legislação vigente; 

▪ Estabelecer procedimentos e diretrizes de coleta, acondicionamento, transporte, 

destinação final (quando resíduos) e disposição final (quando rejeitos) para os resíduos 

gerados nas áreas operacionais da URE Mauá. 

11.5.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) focado na operação do 

empreendimento constitui uma série de ações normativas e operacionais para administrar a 

geração, segregação, coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

tratamento ou disposição final. No caso da URE Mauá, além dos resíduos provenientes das 

atividades administrativas e de manutenção de equipamentos e máquinas haverá também, a 

necessidade de implantar um adequado procedimento que gerencie os resíduos provenientes do 

processo pós queima dos RSU durante o processo de geração de energia elétrica.  
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Desta forma, o presente Programa deve avaliar como referência principal os requisitos 

determinados na Lei Federal 12.305/10, que apresenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

os da Resolução CONAMA 313/02, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais, Resolução CONAMA 275/01, que estabelece o código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva, Lei Estadual 12.300/06, que instituiu a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mauá, aprovado pelo 

Decreto Municipal 7.796/13. 

Sendo assim, o PGRS, quando da operação da URE Mauá, deverá estabelecer e padronizar os 

procedimentos internos, baseados no conceito 3 R’s (Redução, Reutilização e Reciclagem), para o 

correto gerenciamento de resíduos sólidos, onde se realizarem as atividades administrativas, de 

manutenção e lavagem de máquinas e equipamentos, almoxarifado e enfermaria. O PGRS deverá 

também, considerar procedimentos específicos para o gerenciamento dos resíduos provenientes 

do processo de queima dos RSU junto a toda planta industrial da URE. Deverão ser considerados 

todos os resíduos/rejeitos, dando foco principal, àqueles provenientes das saídas dos processos 

apresentados a seguir: 

▪ Tratamento Mecânico Biológico (TMB):  

o Separação de metais (magnético e indução) – Classe II (não perigoso); 

▪ Grelhas e Fornos (URE): 

o Separação de metais (magnético e indução) – Classe II (não perigoso) 

o Rejeitos inertes (escórias) – Classe II (não perigoso) 

▪ Sistema de Tratamento de Gases:  

o Cinzas volantes – Classe I (perigoso) 

11.5.3. Cronograma de Execução 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deve ser implantado ao longo de 

toda a operação do empreendimento. 

11.6. PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

11.6.1. Objetivos e Justificativa 

Para a implantação do empreendimento ocorrerá a supressão de 1,03 hectares de Campo 

Antrópico com Árvores Isoladas, além de trechos de Reflorestamento (0,20 hectares), 

Reflorestamento com regeneração natural (0,27 hectares) e um trecho de borda de Floresta 

Ombrófila Densa em estágio médio (0,01 hectares). Nas áreas de Campo Antrópico com árvores 
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isoladas e em trechos de Áreas Ocupadas, foram estimadas 231 árvores isoladas nativas, e 216 

exóticas. A atividade de supressão de vegetação é uma das principais geradoras de impactos para 

a fauna e flora na fase de implantação do empreendimento.  

Os principais objetivos deste programa são: 

▪ Acompanhar e orientar as atividades de supressão da vegetação de modo a evitar 

qualquer interferência fora da área de intervenção;  

▪ Direcionar a supressão, de forma a facilitar o afugentamento e resgate de fauna;  

▪ Minimizar a geração de resíduos vegetais e direcionar adequadamente esses resíduos. 

11.6.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O Programa de Controle da Supressão de Vegetação está subdividido em:  

▪ Subprograma de Acompanhamento da Supressão 

▪ Subprograma de Aproveitamento e Destinação da Biomassa 

11.6.2.1. Subprograma de Acompanhamento da Supressão 

Inicialmente a área a sofrer supressão deverá ser delimitada fisicamente, respeitando-se os 

limites autorizados pelo processo de licenciamento. Deverão ser realizadas vistorias prévias para 

identificação de indivíduos arbóreos de interesse e de possíveis locais/esconderijos para a fauna. 

Árvores com destinação definida poderão ser demarcadas, sendo possível selecioná-las para 

aproveitamento nas próprias atividades da implantação, como mourões da cerca delimitadora da 

área de intervenção.  

A direção e o sentido das atividades de corte deverão ser pré-definidos, considerando-se, além 

do direcionamento da queda das árvores, o afugentamento da fauna quando aplicável. O local de 

armazenamento temporário de material vegetal e os acessos utilizados para o transporte de 

equipamentos e madeira também devem ser definidos e delimitados antes do início das 

atividades, sendo internos à área de intervenção. 

Assim que essas ações forem concluídas, a supressão da vegetação propriamente dita poderá 

ter início. Espécies herbáceas, arbustivas e lianas deverão ser desbastadas inicial e manualmente; o 

corte dos indivíduos arbóreos ocorrerá posteriormente, com utilização de facões, foices ou 

motosserras. Cada indivíduo lenhoso suprimido deverá ser desgalhado e seu caule traçado em 

toras, de modo a separarem-se os materiais lenhosos dos não lenhosos, que serão empilhados e 

removidos para o local de armazenamento estabelecido.  

Durante toda a atividade de supressão e remoção do material vegetal os limites da área de 

intervenção deverão ser respeitados, assim como a direção e o sentido da supressão. A queda dos 
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indivíduos arbóreos deverá ser direcionada de modo a não interferir em áreas externas à de 

intervenção, e de modo a não provocar acidentes.  

Todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios deverão ser utilizados 

pela equipe executora das atividades, assim como pela equipe responsável pelo seu 

acompanhamento. Da mesma forma, os equipamentos utilizados para o desenvolvimento da 

supressão deverão ser adequados. O tempo de exposição do solo deve ser reduzido ao mínimo 

possível, de modo a evitar processos erosivos.   

11.6.2.2. Subprograma de Aproveitamento e Destinação da Biomassa 

Conforme exposto no Subprograma de Acompanhamento de Supressão, anteriormente ao 

início das atividades de supressão deverá ser definida uma área para armazenamento temporário 

do material vegetal suprimido, sendo esta interna à área de intervenção, e livre de umidade. 

Poderão ser selecionados indivíduos para aproveitamento nas próprias atividades da implantação, 

como mourões da cerca delimitadora da área de intervenção.  

Após o início das atividades, a madeira deverá ser traçada conforme seu fim, e posteriormente 

empilhada e armazenada, de modo a permanecer preservada até o momento de sua destinação, 

sem que qualquer material permaneça no terreno suprimido. Cada indivíduo lenhoso deverá ser 

desgalhado e seu caule traçado em toras, de modo a separarem-se os materiais lenhosos dos não 

lenhosos. Deve-se priorizar a utilização do material nas próprias obras do empreendimento, 

reduzindo-se a necessidade de transporte para outras áreas. O material que não puder ser 

aproveitado poderá ser picado e armazenado em big-bags para posterior utilização em viveiros, 

compostagens ou até mesmo em áreas de enriquecimento. Podem ser realizados acordos com 

instituições interessadas em receber o material suprimido. A destinação para queima ou para 

disposição em aterro pode ser uma alternativa, porém deve ser evitada, minimizando-se a emissão 

de gás carbônico para a atmosfera. 

O transporte de material por vias públicas, caso isto ocorra, deverá ser legalmente autorizado. 

O transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa devem ser 

obrigatoriamente licenciados com emissão do Documento de Origem Florestal (DOF). 

11.6.3. Cronograma de Execução 

As ações descritas no presente programa terão início antes das atividades de supressão de 

vegetação, devendo perdurar até a destinação final do material vegetal. É necessário considerar a 

obtenção de autorizações para o transporte de madeira de origem nativa. 

11.7. PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E ENRIQUECIMENTO FLORESTAL 

11.7.1. Objetivos e Justificativa 

O corte de árvores isoladas nativas e a supressão de 0,01 ha de Floresta Ombrófila Densa em 

estágio médio requerem a compensação florestal, conforme estabelecido pela Resolução SMA 
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07/2017, que determina critérios e parâmetros para compensação ambiental considerando a 

classe de prioridade para restauração da vegetação nativa do município onde se localiza o 

empreendimento, definida no mapa de Áreas Prioritárias para Restauração da Vegetação Nativa 

(anexo da mesma Resolução). 

Assim sendo, o presente programa apresenta o conjunto de medidas e ações necessárias à 

compensação florestal pela supressão de vegetação nativa e árvores isoladas nativas, de modo a 

atender a Resolução SMA 07/17 e a Lei 11.428/06. Este programa apresenta caráter conceitual e 

será detalhado quando da elaboração do Plano Básico Ambiental, para solicitação da Licença de 

Instalação. 

As áreas de influência do empreendimento abrangem a RMSP e a Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos do Alto Tietê (UGRHI – 06), na sub-bacia Billings-Tamanduateí 

(FABHAT, 2012). As formações vegetais existentes na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê são 

Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa 

Submontana, Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea em Região de Várzea e Savana (Cerrado), 

sendo a Floresta Ombrófila Densa Montana a fisionomia mais representativa (KRONKA et al., 

2005). Toda a ADA insere-se no município de Mauá que, de acordo com a Resolução SMA 

07/2017, apresenta 824 ha (13,2% do total do município) de vegetação nativa.  

11.7.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O projeto de implantação do empreendimento prevê a supressão de aproximadamente 231 

árvores isoladas nativas e de 0,01 ha de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio, requerendo 

a realização de compensação florestal.  

Conforme a Lei 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica: 

Art. 14. [...] a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser 
suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I 
do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 
ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 
municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana 
dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município 
possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência 
prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio 

ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à 
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extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos 

arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana. 

 

Ao considerar-se a Resolução SMA 07/2017, no tocante à inserção do empreendimento em 

região classificada como de prioridade para restauração muito alta (município de Mauá), o 

presente programa aplicou as proporções de compensação (Tabelas 11.7.3-1, 11.7.3-2 e 11.7.3.2-

3), e dessa forma a compensação deverá ocorrer em área de 4,06 hectares (0,03 ha devido à 

supressão de 0,01 ha de vegetação nativa, e 4,03 ha pela supressão de árvores isoladas nativas). 

Observa-se que este cálculo corresponde a uma estimativa para as árvores isoladas (sujeitas a 

alterações na quantidade devido à mortalidade e possibilidade de inclusão de novos indivíduos), 

devendo ser reajustado quando da solicitação da Licença de Instalação. 

 

Tabela 11.7.3-1: Proporção de compensação conforme os parâmetros da Resolução SMA 07/17 para 
fisionomias. 

Vegetação a ser suprimida Fora de APP Em APP Área Total 

Estágio médio* 3:1 Não há na ADA - 

Fisionomias desprovidas de vegetação nativa - Não há na ADA - 
* Conforme §2º do Artigo 4ºda Resolução SMA 07/2017. 

 

Tabela 11.7.3-2: Proporção de compensação conforme os parâmetros da Resolução SMA 07/17 para as 
árvores nativas isoladas. 

Número de Árvores Isoladas Nativas Proporção* Conversão em área* (ha) 

193 não ameaçadas 15:1 (2895 mudas) 2,895 

38 ameaçadas 30:1 (1140 mudas) 1,14 

Total  4,03 

* Conforme Artigo 5ºda Resolução SMA 07/2017 e os anexos da resolução. 

Tabela 11.7.3-3: Quantificação da cobertura vegetal e uso do solo a ser suprimida/sofrer intervenção e 
área a ser compensada conforme a Resolução SMA 07/2017. 

Área de Intervenção Em APP (ha) Fora de APP (ha) Total (ha) 
Compensação 

(ha) 

Floresta Ombrófila Densa em estágio médio - 0,01 0,01 0,03 

Reflorestamento com regeneração natural - 0,27 0,27 - 

Campo antrópico com árvores isoladas - 1,03 1,03 - 

Reflorestamento - 0,20 0,2 - 

Aterro sanitário - 0,06 0,06 - 

Área ocupada* - 5,35 5,35 - 

Solo Exposto - 0,28 0,28 - 

Total - 7,20 7,20 0,03 

 

Dada a localização do projeto na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a compensação florestal 

deverá ser realizada na mesma bacia hidrográfica, e se possível na mesma microbacia, conforme a 
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Lei 11.428/2006. Conforme o artigo 7º da Resolução SMA 07/2017, a compensação poderá ser 

implantada por meio de restauração ecológica de áreas degradadas ou por meio de preservação de 

vegetação remanescente, em classe de igual ou maior prioridade para a conservação e restauração 

(conforme os anexos da resolução). No caso de ser desenvolvida restauração, deverá ser 

considerada a Resolução SMA 32/2014 e a Portaria CBRN 01/2015, com cadastro no Sistema 

Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica – SARE. 

11.7.3. Cronograma de Execução 

O desenvolvimento do presente programa se dará após a emissão da Licença Ambiental de 

Instalação e Autorização de Supressão de Vegetação Nativa. 

11.8. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - SNUC 

11.8.1. Objetivos e Justificativa 

Este programa tem por objetivo apresentar proposta de compensação ambiental, atendendo a 

legislação vigente, de modo a fornecer ao órgão ambiental as informações necessárias à tomada 

de decisão relativa ao valor e destinação da Compensação Ambiental. Sendo o empreendimento 

de significativo impacto ambiental, é necessária a destinação de recursos para aplicação em 

Unidades de Conservação (UC) como compensação ambiental, conforme estabelece o artigo 36 

da Lei Federal 9.985/2000. O Decreto 4.340/2002, alterado pelo Decreto 6.848/2009, define, em 

seu artigo 31-A, a fórmula a ser utilizada para o cálculo do Valor da Compensação Ambiental 

(CA).  

A Resolução CONAMA 371/2006 determina, em seu artigo 2º, que cabe ao órgão ambiental 

licenciador estabelecer o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento, considerando 

somente os impactos causados aos recursos ambientais. Conforme o artigo 3º da mesma 

Resolução, o cálculo da compensação deve considerar os custos totais para implantação do 

empreendimento e a metodologia de gradação de impacto ambiental definida pelo órgão 

competente.  

Ainda, conforme o artigo 8º da Resolução CONAMA 371/2006, os órgãos ambientais 

licenciadores instituirão a câmara de compensação ambiental para análise e proposta de aplicação 

da compensação ambiental em unidades de conservação federais, estaduais e municipais. O artigo 

9º determina que o órgão licenciador deva observar, ao definir as UCs beneficiárias: 

I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas 

diretamente pelo empreendimento ou atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a 

que pertençam, deverão estas ser beneficiárias com recursos da compensação ambiental, 

considerando, entre outros, os critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infra-

estrutura existente; e 

II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos recursos 

oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à criação, implantação ou 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral localizada 
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preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do empreendimento ou 

atividade licenciada, considerando as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade, identificadas conforme o disposto no 

Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, bem como as propostas apresentadas no 

EIA/RIMA. 

Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na forma dos incisos I e II 

deste artigo deverá ser empregado na criação, implantação ou manutenção de outras unidades 

de conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao disposto no SNUC. 

Nos empreendimentos licenciados no estado de São Paulo, cabe à Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB, conforme Decreto 60.070/2014 (artigo 2º), fixar o valor da 

compensação ambiental e indicar as Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo 

potencial impacto decorrente do empreendimento a serem beneficiadas, sejam estas do grupo de 

Proteção Integral ou do grupo de Uso Sustentável. Conforme o mesmo decreto, ainda em seu 

artigo 2º, no caso de não haver indicação de UC por parte do órgão licenciador, os recursos da 

compensação deverão beneficiar UCs pertencentes ao grupo de Proteção Integral já existentes ou 

em processo de criação no território do estado. Conforme o artigo 6º é competência da Câmara 

de Compensação Ambiental (CCA) indicar as unidades de conservação a serem beneficiadas com 

os recursos da compensação, e estipular o montante a ser destinado a cada UC, considerando-se 

o valor fixado pela CETESB. Por fim, o artigo 7º determina que “a aplicação dos recursos provenientes 

da compensação ambiental deverá obedecer ao disposto no artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, bem como a ordem de prioridade estabelecida no artigo 33 do Decreto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 

2002”. 

11.8.2. Metodologia de Cálculo da Compensação Ambiental 

O cálculo dos valores que compõem o valor de compensação ambiental seguiu metodologia 

incluída pelo Decreto 6.848/2009. 

11.8.2.1. Valor de Compensação Ambiental (CA) 

Conforme o artigo 31-A do Decreto 4.340/2002, incluído pelo Decreto 6.848/2009, o Valor 

da Compensação Ambiental - CA é calculado conforme a fórmula CA = VR x GI, onde: 

▪ VR corresponde ao “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.” 

▪ GI corresponde ao “Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.” 
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11.8.2.2. Grau de Impacto (GI) 

Conforme Anexo do Decreto 6.848/2009, o Grau de Impacto (GI) é calculado pela fórmula 

GI = ISB + CAP + IUC, onde ISB corresponde ao Impacto sobre a Biodiversidade; CAP 

corresponde ao Comprometimento de Área Prioritária; e IUC corresponde a Influência em 

Unidades de Conservação.  

11.8.2.3. Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) 

Este indicador tem por objetivo “contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a 

biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se 

propagarem para além da área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias” 

(Decreto 6.848/2009).  

O cálculo do ISB, que varia de 0 a 0,25%, deve ser realizado pela fórmula 

ISB = (IM x IB (IA + IT))/140, onde IM é o Índice Magnitude, IB o Índice Biodiversidade, IA 

o Índice Abrangência e IT o Índice Temporalidade. 

11.8.2.4. Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

O objetivo do CAP é a contabilização dos efeitos do empreendimento “sobre a área prioritária 

em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias 

afetadas. Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter 

suas intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias” 

(Decreto 6.848/2009).  

O cálculo do CAP, que varia de 0 a 0,25%, é realizado pela fórmula 

CAP = (IM x ICAP x IT)/70, onde IM é o Índice Magnitude, ICAP é o Índice 

Comprometimento de Área Prioritária, e IT o Índice Temporalidade.  

11.8.2.5. Influência em Unidade de Conservação (IUC) 

Conforme o Decreto 6.848/2009, este indicador avalia “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 valor da IUC deve ser superior a zero quando ocorrer incidência de impactos em unidades 

de conservação ou suas zonas de amortecimento, conforme os parâmetros estabelecidos pelo 

mesmo decreto, a seguir: 

▪ 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 
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▪ G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

11.8.2.6. Índices 

Os índices utilizados para cálculo dos indicadores ISB e CAP variam de acordo com diferentes 

atributos, conforme Tabelas 11.5.3.6-1 e 11.5.3.6-2, a seguir. 

 

Tabela 11.5.3.6-1: Descrição dos índices utilizados para o cálculo dos indicadores ISB e CAP. 

Índice Indicador Descrição 

IM ISB e CAP 
Varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais 
concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais 
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada. 

IB Somente no ISB 
Varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação do 
empreendimento. 

IA Somente no ISB 
Varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos 
ambientais. 

IT ISB e CAP 
Varia de 1 a 4, avaliando a persistência dos impactos negativos do empreendimento. 
Refere-se à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento. 

ICAP 
Somente no 
CAP 

Varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração significativa 
da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, conforme 
mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro de Estado 
do Meio Ambiente. 

Fonte: Decreto 6.848/2009. 
Legenda: IM - Índice de Magnitude; IB - Índice de Biodiversidade; IA - Índice de Abrangência - IT: Índice de 
Temporalidade e ICAP - Índice de Comprometimento de Área Prioritária. 
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Tabela 11.5.3.6-2: Valores e respectivos atributos dos índices utilizados para o cálculo dos indicadores ISB 
e CAP.  

Índice Valor Atributo 

IM 
 

0 Ausência de impacto ambiental significativo negativo 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos 
ambientais 

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

3 Alta magnitude do impacto ambiental negativo 

IB 

0 Biodiversidade se encontra muito comprometida 

1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 

2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida 

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

IA 

1 Impactos limitados à área de uma microbacia* 

2 Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma bacia de 3ª ordem* 

3 
Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área de uma bacia de 1ª 
ordem* 

4 Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem* 

IT 

1 Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento 

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

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

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

ICAP 

0 
Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias totalmente 
sobrepostas a unidades de conservação 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

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

Fonte: Decreto 6.848/2009. * Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres.  
Legenda: IM - Índice de Magnitude; IB - Índice de Biodiversidade; IA - Índice de Abrangência - IT: Índice de 
Temporalidade e ICAP - Índice de Comprometimento de Área Prioritária. 

 

11.8.3. Cálculo do Grau de Impacto (GI) 

Considerando os critérios e parâmetros estabelecidos pelo Decreto 6.848/2009 e os resultados 

apresentados no presente EIA, são apresentados os valores abaixo:  

IM = 1 – Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

A maior parte da vegetação a ser suprimida corresponde a Campo Antrópico com árvores 

isoladas (1,03 ha), além das árvores isoladas existentes também na Área Ocupada. Há ainda 0,01 

ha de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio; 0,27 ha de Reflorestamento com regeneração 

natural; e 0,20 ha de Reflorestamento. Sendo o trecho de vegetação nativa de apenas 100 m², o 

impacto pode ser considerado de pequena magnitude. 
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IB = 3 – área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas 

ou ameaçadas de extinção.  

Na ADA há duas espécies ameaçadas: Paubrasilia echinata (em perigo na lista nacional e 

constante do apêndice II da CITES) e Cedrela fissilis (vulnerável nas listas nacional e estadual, e 

constante do apêndice III da CITES). Na AID, Araucaria angustifolia consta como ameaçada (em 

perigo), tanto na lista estadual (Resolução SMA 57/2016), quanto na lista nacional (Portaria 

MMA 443/2014), assim como Cupania furfuracea, considerada vulnerável em ambas as listas. Além 

disso, Cyathea phalerata, Cyathea sp, Oncidium sp, Dalbergia brasiliensis e Dalbergia frutescens constam no 

Anexo II da CITES (2017).  

 Também há 42 espécies da flora endêmicas do Brasil distribuídas na ADA e AID. Ainda, há 

espécies da fauna constantes em listas oficiais: Amazona aestiva e Spizaetus tyrannus (SMA 

63.853/2018 – quase ameaçadas); Atractus serranus (Portaria MMA 444/2014 – vulnerável). A 

espécie Sylvilagus brasiliensis apresenta deficiência de dados (SMA 63.853/2018), não podendo ser 

categorizada como ameaçada, nem como livre de ameaça. Por fim, oito espécies de anfíbios 

registradas são endêmicas da Mata Atlântica, representando quase metade das espécies de 

anfíbios anuros encontrados, e 14 espécies de aves registradas são endêmicas ou apresentam 

distribuição restrita associada à Mata Atlântica.  

IA = 1 – Impactos limitados à área de uma microbacia. 

IT = 4 – longa, superior a 30 anos após a instalação do empreendimento. 

ICAP = 3 – impactos que afetam áreas de importância biológica 

extremamente alta ou classificadas como insuficientemente conhecidas.  

A AID e AII abrangem áreas com prioridade de ação e importância biológica extremamente 

altas, conforme o mapa de “Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”. Somado a isto, a ADA, estando localizada 

em Mauá, apresenta vegetação nativa inserida em área cuja classe de prioridade para restauração 

corresponde a “Muito Alta”, conforme a Resolução SMA 07/2017. A ADA também abrange 

Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade (BIOTA/FAPESP), inserindo-se 

completamente em área classificada pelo grau 3 de prioridade de ação, numa escala que varia de 0 

a 8. 

IUC = 0,05% – incidência sobre zonas de amortecimento de unidades de 

conservação.  

A Área Diretamente Afetada do empreendimento incide sobre a Zona de Amortecimento do 

Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo”. As áreas de influência (AID e 

AII) abrangem o próprio Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, o Parque 

Natural Municipal Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” e sua Zona de Amortecimento, o Parque 
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Estadual Águas da Billings, sendo a AII limítrofe à Zona de Amortecimento do Parque Estadual 

da Serra do Mar. Cabe também considerar a presença da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

abrangida pela ADA, AID e AII. 

Assim, obtêm-se os seguintes valores de ISB, CAP, IUC e GI (Tabela 11.5.4-1): 

 

Tabela 11.5.4-1: Valores dos índices de Impacto sobre a Biodiversidade (ISB), Comprometimento de Área 
Prioritária (CAP) e Influência em Unidades de Conservação (IUC), que compõem o Grau de Impacto (GI) do 
empreendimento, segundo Decreto nº 6.848/2009 e referente EIA/RIMA. 

Índices Valores (%) 

ISB 0,107 (valor máximo = 0,25) 

CAP 0,171 (valor máximo = 0,25) 

IUC 0,05 

GI 0,328 (valor máximo = 0,50) 

 

Portanto, pode-se definir o GI em 0,33% do valor de referência (VR) do empreendimento. 

Ressalta-se que as informações necessárias para o cálculo do valor de referência (VR) serão 

apresentadas ao órgão licenciador antes da emissão da Licença de Instalação. 

11.8.4. Proposta de Aplicação de Recursos 

Conforme o artigo 33 do Decreto 4.340/2002, a aplicação dos recursos da compensação 

ambiental exigida pelo artigo 36 da Lei Federal 9.985/2000 deve obedecer à seguinte ordem de 

prioridade, considerando-se as unidades de conservação existentes ou a serem criadas: 

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. 

Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção 

Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da 

compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades: 

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 

aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

III - implantação de programas de educação ambiental; e 

IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade afetada. 
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Diante destas premissas, e com base nas informações do diagnóstico ambiental sobre as 

Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas constante no presente EIA, sugere-se que o 

Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior seja a UC beneficiária da 

compensação, uma vez que incide no raio de 3 km a partir da ADA e ainda não apresenta Plano de 

Manejo. Complementarmente, o Parque Natural Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” 

também pode ser indicado para receber recursos da compensação, já que sua Zona de 

Amortecimento é abrangida pela ADA (Anexo 9.2.3-1).  

O Parque Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior é reconhecido como Unidade 

de Conservação de Proteção Integral, e atualmente apresenta problemas como falta de 

infraestrutura e de divulgação, com desconhecimento de seus objetivos por parte da população 

visitante (OLHAR SOCIAL, 2015). Conforme informações obtidas por telefone junto ao 

Departamento de Educação Ambiental de Mauá, o Plano de Manejo da UC encontra-se em fase 

de elaboração, estando os estudos sendo iniciados.  

A apresentação do valor de referência (VR) do empreendimento é de responsabilidade do 

empreendedor. A definição do grau de impacto (GI) previamente apresentado e do percentual a 

ser aplicado sobre o VR para compensação ambiental é atribuição do órgão ambiental, que 

poderá se subsidiar pelas informações e propostas apresentadas no presente Programa. O 

desembolso do valor referente à compensação ambiental prevista é atribuição do empreendedor, 

e a definição da destinação destes recursos (qual unidade e como serão utilizados) é de 

responsabilidade do órgão ambiental competente. 

11.9. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

11.9.1. Objetivos e Justificativa  

Conforme já mencionado, a LARA encontra-se operando desde 2003, na área industrial de 

Mauá. Sua localização adequada em área de uso predominantemente industrial e a inexistência de 

bairros residenciais limítrofes, possibilitaram sua operação sem que fossem gerados conflitos 

significativos com moradores do entorno.  

No entanto, é necessário estabelecer um canal de comunicação com a sociedade em que se 

possa divulgar questões relacionadas ao empreendimento ora em processo de licenciamento bem 

como toda a operação que ocorre dentro da LARA. Assim, sugere-se que o Programa de 

Comunicação Social e Educação Ambiental seja desenvolvido para o conjunto das operações que 

se desenvolvem e se desenvolverão no sítio da LARA (disposição final de resíduos e recuperação 

de energia), ressaltando as vantagens e benefícios de sua operação conjunta em um mesmo local. 

O Programa deve estabelecer um relacionamento com as comunidades do entorno do 

empreendimento, sociedade e instituições de ensino, bem como com o poder público em geral. 

O Programa deve buscar divulgar as tecnologias adotadas no empreendimento e seus benefícios 

para a sociedade, bem como práticas ambientalmente adequadas com relação à disposição de 

resíduos sólidos e seu reaproveitamento como fonte de energia. 
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11.9.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O programa deverá atuar em 3 eixos a serem detalhados na fase de Projeto Básico Ambiental, 

a saber: 

▪ Eixo 1 – Conhecendo o Aterro Sanitário e a URE: difusão de informações técnicas 

e ambientais sobre resíduos sólidos, operação do aterro e da URE, medidas de 

controle adotadas, podendo incluir visitas monitoradas de apoio a cursos de formação 

técnica e profissional.  

▪ Eixo 2 - Formação em Educação Ambiental e Desenvolvimento Humano: inclui 

atividades relacionadas à qualidade de vida da população e dos trabalhadores, por meio 

da educação ambiental. Para tanto, podem ser desenvolvidas parcerias com 

estabelecimentos educacionais ou comunitários para a realização de atividades de 

educação ambiental em sintonia com suas atividades regulares. Para o público interno, 

devem ser realizadas palestras educativas, para ampliar a percepção sobre a 

importância do tratamento adequado dos resíduos sólidos e a recuperação da energia 

contida. O programa também deverá incluir o treinamento dos trabalhadores nas 

questões relacionadas à fauna silvestre, como a importância da fauna, sobre os animais 

no contexto da obra, sobre animais peçonhentos e como proceder no encontro desses. 

▪ Eixo 3 – Apoio a Ações Ambientais e Reciclagem: neste eixo, a LARA deverá 

apoiar ações ambientais e atividades de reciclagem desenvolvidas no âmbito do 

município, por meio de parcerias. 

11.9.3. Cronograma de Execução 

O Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental deve ser implantado ao longo de 

toda a duração das fases de implantação e operação do empreendimento. 

11.10. PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
DA MÃO DE OBRA 

11.10.1. Objetivos e Justificativa 

A fase de implantação do empreendimento irá gerar 500 empregos diretos. Para a fase de 

operação da URE devem ser gerados 62 novos empregos, que se somarão aos atuais 195 postos 

de trabalho da operação atual da LARA, além dos 177 funcionários alocados na atividade de 

coleta.  

O Programa de Capacitação e Treinamento de Mão de Obra se aplica aos funcionários das 

obras de implantação, e aos funcionários da operação do aterro sanitário e da URE, e a eventuais 

novos funcionários que venham a ser contratados para preencher vagas abertas pela circulação de 

mão de obra na operação.  

O objetivo central deste Programa é oferecer capacitação à mão de obra atuante nas fases de 

implantação da URE e de operação da URE e do aterro sanitário. Com isso, o Programa 
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pretende desenvolver e aprimorar a capacitação dos colaboradores da empresa, assim como 

garantir seu bem-estar e a segurança no ambiente de trabalho.  

Os objetivos específicos são:  

▪ Estimular a cultura consciente da segurança do trabalho e preservação da saúde dos 

colaboradores; 

▪ Disseminar regularmente a Política e a prática da Segurança do Trabalho, aos 

colaboradores da LARA, como base da cultura corporativa, efetivando e garantindo sua 

implementação, bem como coibindo e corrigindo a sua não observância; 

▪ Desenvolver e aprimorar a capacitação dos colaboradores da empresa, contribuindo para 

sua inserção efetiva no mercado de trabalho e sua contribuição no aprimoramento dos 

serviços prestados pela empresa. 

11.10.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O Programa de Contratação, Treinamento e Capacitação da mão de obra deve focar tanto os 

funcionários envolvidos na implantação da URE como os atuais funcionários da LARA e os 

futuros funcionários responsáveis pela operação da URE. 

Na fase de mobilização da mão de obra, deverá ser desenvolvida parceria com o PAT para 

divulgação dos postos de trabalho disponíveis, objetivando priorizar a contratação de mão de 

obra local. 

Para o treinamento e capacitação do trabalhador, o Programa atuará em dois eixos principais: 

▪ Treinamentos em Saúde e Segurança Ocupacional; 

▪ Capacitação Profissional. 

11.10.2.1. Segurança e Saúde Ocupacional 

Estes serão treinamentos planejados e aplicados conforme estabelecido pelas normas legais e 

pelas diretrizes corporativas, visando o aprimoramento das condições de saúde e segurança no 

ambiente de trabalho, especificamente dirigidos aos trabalhadores no aterro sanitário e na URE, 

mas que também abrangem questões de higiene e saúde, segurança, posturas e comportamentos 

na vida cotidiana, fora do trabalho. 

O treinamento em Segurança e Saúde Ocupacional para os trabalhadores do aterro abrangerá 

os seguintes temas:  

▪ Treinamento da Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros; 

▪ Divulgação e Implementação da Política de Segurança e Saúde Ocupacional; 

▪ Treinamento sobre riscos ambientais; 
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▪ Palestra sobre higiene e saúde; 

▪ Campanha de saúde/vacinação. 

Os Treinamentos de Segurança e Saúde Ocupacional serão aplicados a todos os colaboradores 

envolvidos na implantação e operação da LARA. 

11.10.2.2. Capacitação Profissional 

Programas de capacitação técnica serão especialmente dirigidos aos colaboradores envolvidos 

nas atividades relacionadas à implantação e operação da URE e à operação do aterro sanitário. As 

atividades de capacitação profissional serão integradas às demais atividades previstas nos 

treinamentos de saúde e segurança ocupacional e abrangerão campanhas educativas sobre meio 

ambiente e práticas ambientalmente sustentáveis aplicáveis ao sítio das obras e operação do 

empreendimento. 

11.10.3. Cronograma de Execução 

O Programa de Contratação, Capacitação e Treinamento de Mão de Obra deve ser implantado 

ao longo de toda a duração das fases de implantação e operação do empreendimento. 

11.11. PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

11.11.1. Objetivos e Justificativa 

O Programa de Controle e Prevenção de Acidentes tem por objetivos definir as diretrizes, 

normas e instruções de trabalho a serem seguidas pelo empreendedor, por seus fornecedores e 

prestadores de serviço, tanto na fase de realização das obras, como na etapa operacional da URE, 

visando prevenir acidentes, por meio de ações de gerenciamento dos riscos associados à 

manipulação e o transporte dos resíduos e de outros produtos perigosos, de forma a garantir que 

todas as operações se mantenham em níveis de risco considerados toleráveis. 

Da mesma forma, é objetivo desse Programa garantir a implementação de um processo de 

melhoria contínua nas condições de segurança minimizando impactos ambientais e situações de 

risco aos trabalhadores, instalações e ao meio ambiente como um todo. 

Por fim, o Programa contempla as diretrizes para o pronto desencadeamento de ações de 

resposta a situações de emergência, que eventualmente venham a ocorrer, por mais remota que 

seja a probabilidade de os acidentes acontecerem. 

O Programa de Controle e Prevenção de Acidentes se justifica na medida em que a URE 

operará com resíduos, que envolvem não só a sua manipulação na unidade industrial, mas 

também atividades de transporte, estas mais vulneráveis à ocorrência de eventuais acidentes 

durante o trajeto, carga e descarga, cabendo ressaltar que essas atividades serão realizadas por 

funcionários próprios ou transportadores contratados e que devem merecer especial atenção nas 

ações preventivas e de controle de riscos. 
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Assim, é de fundamental importância a implementação de ações de gerenciamento dos riscos 

nessas atividades, visando a prevenção de acidentes envolvendo todos os atores participantes 

desses processos: funcionários e terceiros. 

11.11.2. Metodologia e Descrição das Atividades 

O Programa deverá ser elaborado para as duas etapas do empreendimento; ou seja: obras 

(implantação) e operação.  

Na fase de obras, o empreendedor exercerá o papel de gestor e fiscalizador das diferentes 

atividades relacionadas com a construção da URE; para tanto, elaborará um Termo de Referência 

a ser seguido pelas empresas Contratadas, as quais submeterão à aprovação, por parte do 

empreendedor, de seu programa específico voltado para a prevenção e controle de acidentes em 

suas atividades. 

O Programa das Contratadas deverá ser precedido pela elaboração de uma Análise Preliminar 

de Riscos (APR) específica para as suas atividades, de forma que os riscos intrínsecos nas 

atividades de transporte de produtos perigosos possam ser adequadamente identificados e 

efetivamente gerenciados. 

Da mesma forma, na fase de operação da URE, o empreendedor deverá elaborar o presente 

Programa específico para a prevenção e controle de acidentes, contemplando, nessa etapa as 

atividades específicas envolvendo a manipulação e transporte dos resíduos e demais produtos 

perigosos nas diferentes etapas do processo. 

Tanto na etapa de obras, como operacional, o Programa, após a identificação dos riscos 

associados às diferentes atividades por meio da elaboração da APR, deverá contemplar, no 

mínimo, o seguinte conteúdo básico: 

▪ Identificação dos cenários de acidentes; 

▪ Informações de segurança, por meio da elaboração de Fichas de Informação de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) específicas dos resíduos e produtos 

perigosos manipulados e transportados; 

▪ Mapeamento das rotas do transporte de produtos perigosos e identificação das áreas 

vulneráveis passíveis de serem impactadas, ao longo dos percursos, no caso de 

eventuais acidentes no transporte; 

▪ Programa de treinamento de funcionários, motoristas e demais colaboradores 

envolvidos nas atividades que envolvam a manipulação de combustíveis, resíduos e 

demais produtos perigosos; 

▪ Procedimentos de investigação e avaliação de acidentes; 

▪ Plano de Ação de Emergência para o pronto e adequado atendimento a eventuais 

acidentes. 
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11.11.3. Cronograma de Execução 

O Programa de Controle e Prevenção de Acidentes deverá ser elaborado antes do início das 

obras, pelas empresas a serem contratadas e implementado durante todo o período de 

implantação. 

Para a fase de operação deverá ser elaborado um programa específico, para todos envolvidos 

na operação (funcionários e terceiros), a ser implementado durante toda a vida útil do 

empreendimento. Este programa deverá ser elaborado em conjunto com a operação do aterro 

sanitário, uma vez que envolve o recebimento de resíduos. 
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CAPÍTULO 12  

PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá irá tratar os resíduos sólidos urbanos 

atualmente destinados à disposição final no Aterro Sanitário Lara. A URE Mauá e o aterro 

sanitário estão inseridos na propriedade da LARA Central de Tratamento de Resíduos, localizada 

no bairro Sertãozinho, município de Mauá. 

A Lara Central de Tratamento de Resíduos recebe atualmente os resíduos sólidos urbanos de 

nove municípios – Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itanhaém, Juquiá, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul – além dos resíduos domiciliares 

de alguns geradores particulares. Cerca de 3.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) são 

encaminhadas diariamente ao aterro sanitário. 
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Tabela 12-1: Municípios atendidos pela LARA Central de Tratamento de Resíduos 

Localidade RSU (t/dia) 

Diadema 378,84 

Ferraz de Vasconcelos 165,04 

Itanhaém 79,64 

Juquiá 8,35 

Mauá 421,33 

Ribeirão Pires 110,35 

Rio Grande da Serra 40,19 

São Bernardo do Campo 901,23 

São Caetano do Sul 144,25 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2018 

 

Dentre os municípios do Grande ABC, apenas o município de Santo André não direciona 

seus resíduos para a LARA, pois tem local adequado para disposição final. O processo de 

conurbação observado entre estes municípios e as restrições ambientais impostas pela 

necessidade de proteção dos mananciais da RMSP (no caso a bacia da Billings) restringiu a 

disponibilidade de áreas adequadas para a disposição final de resíduos, restando como única 

alternativa a área da LARA. 

A LARA Central de Tratamento de Resíduos encontra-se em área de uso predominantemente 

industrial – Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE 1A, conforme zoneamento urbano 

de Mauá) e operando com qualidade adequada segundo a avaliação do Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CETESB, 2018). Encontra-se em processo de licenciamento junto à 

Cetesb o projeto de ampliação do Aterro Sanitário, prevendo a ampliação do atendimento à essa 

demanda. 

A localização da URE Mauá, junto ao aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda., na medida que já recebe os resíduos de vários municípios e geradores privados, 

possibilita a redução da disposição de resíduos sólidos urbanos diretamente no aterro sanitário 

sem prévio tratamento, aumentando assim a sua vida útil, o que é relevante dada a pouca 

disponibilidade de áreas adequadas ao recebimento de rejeitos na RMSP.  

Assim, a Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá vem otimizar o tratamento dos 

resíduos sólidos, por meio de tratamento térmico, reduzindo significativamente os volumes a 

serem dispostos no aterro sanitário (em mais de 80%), consequentemente ampliando a vida útil 

do aterro sanitário e garantindo o atendimento aos municípios e geradores particulares no longo 

prazo.  

Some-se a isto a geração de energia propiciada pelo tratamento dos resíduos, ampliando a 

oferta de energia para o sistema de distribuição, por meio da utilização de fontes renováveis de 

energia, garantindo maior estabilidade ao sistema. A URE Mauá terá uma capacidade instalada de 

77MW, podendo processar o tratamento de cerca de 3.000 t/dia de resíduos sólidos urbanos, 
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operando 340 dias/ano, 24 horas por dia, parando apenas para manutenção. Cabe ainda ressaltar 

que a URE Mauá dispõe de consagrada tecnologia, eficaz e eficiente no tratamento de resíduos, 

amplamente adotada em países da Europa, Ásia e América do Norte. 

Dados preliminares relativos ao processamento dos resíduos sólidos indicam que o tratamento 

térmico dos resíduos deve resultar em cerca de 185.000 t/ano de resíduos, sendo a maior parte 

classificada como resíduos não perigosos (Classes II A e B), que poderão ser dispostos no aterro 

sanitário Lara. Estes resíduos constituem principalmente escórias provenientes do forno e 

grelhas, além de resíduos provenientes do tratamento mecânico biológico. O restante, cerca de 

23% dos resíduos gerados no processo, são classificados como resíduos perigosos, provenientes 

do tratamento de gases e cinzas de fundo das caldeiras, devendo ser encaminhados para 

disposição final em aterro licenciado para esta finalidade. 

Uma das principais preocupações com relação à operação de uma unidade de recuperação 

energética é com relação à qualidade do ar, em decorrência das emissões atmosféricas associadas 

à sua operação. O estudo de dispersão das emissões atmosféricas decorrentes da operação da 

URE Mauá desenvolvido para o presente EIA indicou uma elevação nas concentrações de 

material particulado, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, porém, de 

acordo com a simulação matemática realizada, todas as concentrações permaneceram abaixo dos 

limites estabelecidos pela legislação vigente, demonstrando a perfeita compatibilidade do 

empreendimento com os requisitos legais aplicáveis. 

A área proposta para a implantação da URE Mauá, conforme já indicado, insere-se na 

propriedade da LARA Central de Tratamento de Resíduos, em área atualmente utilizada como 

área de apoio às suas operações, totalizando cerca de 72.000 m². Diversas estruturas existentes 

nesta área já se encontram desativadas ou subutilizadas, enquanto outras ainda estão operacionais. 

O projeto prevê a demolição de todas as estruturas existentes na área requerida para a 

implantação da URE, reconstruindo no novo layout proposto as áreas de manutenção de 

máquinas e equipamentos, almoxarifado, área de lavagem de máquinas e equipamentos, balanças, 

portaria e enfermaria, atendendo assim ao aterro sanitário e à URE. Desta forma, a URE não 

ocupará áreas ainda não alteradas, propiciando um reordenamento da ocupação da propriedade 

de forma mais eficiente e articulada, integrando as diversas atividades. 

Na medida em que ocupa área já alterada, a implantação da URE não implicará na supressão 

de fragmentos de vegetação, a não ser uma pequena faixa de 0,1 ha de Floresta Ombrófila Densa 

em estágio médio de regeneração (representando 0,13% da área de intervenção), 0,47 ha de 

reflorestamento com eucaliptos e diversas árvores isoladas, a maior parte de espécies exóticas que 

compõem o paisagismo da área de apoio operacional da LARA.  

Embora seja prevista a supressão de cerca de 230 árvores isoladas de espécies nativas (sendo 

algumas ameaçadas como Paubrasilia echinata e Cedrela fissilis), essa supressão será compensada pelo 

plantio de 4,06 ha (0,03 ha devido à supressão de 0,01 ha de vegetação nativa, e 4,03 ha pela 
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supressão de árvores isoladas nativas), atendendo ao determinado pela Resolução SMA 07/2017, 

podendo essa compensação ser implantada em outras áreas dentro da mesma bacia hidrográfica. 

Finalmente, há que se ressaltar que a URE Mauá vem de encontro às diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz entre seus princípios fundamentais a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, antes da sua 

disposição final ambientalmente adequada. A PNRS define que rejeito é o resíduo que depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis não apresentam outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada. Nesse sentido, o empreendimento proposto, contemplando o 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos, contribui para a redução da quantidade de resíduos 

destinados a aterro sanitário. A PNRS também estabelece a possibilidade de uso de tecnologias 

para recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que comprovada sua viabilidade 

técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 

tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  

A Política Estadual de Resíduos Sólidos define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos 

para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle 

da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde 

pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no estado de São Paulo.  

Considerando que a recuperação de energia a partir do tratamento térmico de resíduos sólidos 

foi listada como uma tecnologia mitigadora no enfrentamento do aquecimento global, e como 

um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da 

Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Executive Board - UNFCCC), foi 

publicada a Resolução SMA 79/2009, que orienta o licenciamento e operação da atividade de 

tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia. 

A Resolução SMA 79/2009 destaca que a utilização dos resíduos sólidos urbanos como fonte 

de energia renovável, além de agregar valor a esses materiais, minimiza os efeitos adversos de sua 

disposição direta no solo, considerando ainda a necessidade da adoção de alternativas 

sustentáveis principalmente em regiões metropolitanas do estado de São Paulo, onde o volume 

de resíduos gerado é muito elevado e a disponibilidade de áreas para aterros é quase inexistente.  

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mauá propõe a ampliação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos em relação à situação vigente, por meio da busca de novas 

tecnologias para a minimização e o aproveitamento dos resíduos e outras diretrizes. Entre as 

novas tecnologias, propõe uma unidade de recuperação de energia como forma de tratamento de 

resíduos antes de sua destinação final em aterro sanitário.  

Desta forma, a URE Mauá, além de estar consonante às políticas nacional, estadual e 

municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos, possibilita a geração de energia por fontes 

renováveis e reduz a geração de gases de efeito estufa dos aterros, ao diminuir a disposição de 

resíduos no aterro sanitário, atuando como medida mitigadora às mudanças climáticas. Permite 
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ainda o aumento da vida útil do aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de Resíduos 

Ltda., reduzindo a necessidade de implantação ou ampliação de novas áreas para disposição de 

resíduos sólidos urbanos e, consequentemente, a transformação paisagística, a alteração de 

grandes áreas cobertas por vegetação ou a supressão de ambientes de riqueza significativa de 

fauna, flora e demais recursos naturais, buscando garantir, de forma responsável e tecnicamente 

adequada, o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos ali encaminhados. 

Conclui-se, portanto, que a implantação e operação da unidade de Recuperação Energética 

URE Mauá é ambientalmente viável, desde que implementados os programas ambientais 

propostos no presente Estudo de impacto Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ATMOSPLAN foi contratada pela Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda. (LARA) para elaborar o estudo de dispersão atmosférica das emissões 

provenientes de uma Unidade de Recuperação de Energia (URE) a ser instalada no 

município de Mauá, SP.  

O objetivo do estudo foi determinar as máximas concentrações junto ao solo dos 

poluentes Material Particulado, Óxidos de Enxofre, Óxidos de Nitrogênio, Monóxido de 

Carbono, de modo a fornecer subsídios para a avaliação de impacto ambiental da URE. 

Esta avaliação irá compor o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para licenciamento da 

unidade, elaborado pela empresa Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais - 

CPEA. 

A simulação foi realizada empregando o modelo ISCST3 (Industrial Source 

Complex – Short Term) desenvolvido pela United Environmental Protection Agency 

(USEPA) e recomendado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

conforme Anexo I - Instruções para Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas 

do Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto 

Ambiental. 

Os dados de concentração de poluentes obtidos através da modelagem 

matemática foram comparados com o Padrão de Qualidade do Ar, estabelecidos pelo 

Decreto Estadual n° 59.113, de 23 de abril de 2013, que “Estabelece novos padrões de 

qualidade do ar e dá providências correlatas”. 

Este estudo contempla também uma avaliação de risco à saúde humana por 

exposição às emissões atmosféricas de Dioxinas e Furanos, realizado com base na 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I, de 10 de fevereiro de 2015, que “Dispõe sobre 

exigência técnica para Avaliação de Risco à Saúde Humana por Exposição a Emissões 

Atmosféricas não Intencionais de Dioxinas e Furanos que Condiciona a Emissão de 

Licença Ambiental Prévia de Unidades de Recuperação de Energia (UREs)”. 
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2. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 

 

A URE a ser instalada no Município de Mauá foi projetada para processar 3.000 

toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) por dia. A unidade empregará a tecnologia 

de Mass Burning, que consiste na oxidação dos resíduos a elevadas temperaturas, o que 

permite o tratamento de grandes quantidades e redução significativa do material a ser 

disposto em aterros. Este tipo de tecnologia já é empregado em diversos países da Europa, 

Ásia e América. 

Para atendimento da referida capacidade de processamento, a empresa alemã 

JFE Engineering Group, Standardtkessel Baugarte e Eggermann, responsável pelo 

projeto da unidade, dimensionou a planta empregando dois módulos de queima. A 

configuração da URE está dividida nas seguintes etapas: 

 

• Recebimento de resíduos; 

• Trituração; 

• Secagem biológica; 

• Oxidação térmica (2 módulos); 

• Geração de vapor (2 módulos); 

• Geração de energia (2 módulos). 

 

As unidades de trituração e secagem, denominadas de sistema de Tratamento 

Mecânico Biológico (TMB), serão empregadas com o intuito de diminuir o teor de 

umidade do resíduo sólido a ser recebido pela planta. O material a ser tratado passará por 

um processo de trituração, para redução do tamanho dos resíduos, seguido de um processo 

biológico, no qual a ação dos micro-organismos provoca o aquecimento do material e a 

evaporação de parte do teor de água presente nos resíduos. Este processo pode acarretar 

redução de até 30% em massa do resíduo a ser tratado, gerando eficiência energética e 

redução do consumo de insumos na planta.  

Com este processo, a previsão é que a quantidade de RSU enviada para oxidação 

será de 2.100 toneladas por dia. A queima do resíduo ocorrerá em fornos dotados de 

grelhas móveis, em função da melhor operacionalidade deste tipo de sistema, que foi 

projetado para otimizar a combustão do material, bem como, reduzir a quantidade de 
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cinzas que caem nas tremonhas. O tempo de residência para a combustão no equipamento 

será de no mínimo 2 segundos, a uma temperatura de pelo menos 850 C, para garantir 

uma elevada taxa de destruição do material orgânico. A queima contará com o ar de 

combustão primário alimentado junto às grelhas, que será pré-aquecido pelo vapor gerado 

na caldeira, bem como, com o ar secundário, que garante zonas mais homogêneas e 

assegura a combustão completa dos gases não queimados. 

O calor gerado na câmara de combustão será utilizado para a produção de vapor 

na caldeira. A caldeira será um gerador de vapor de circulação natural com passagem de 

convecção natural que contará com um economizador, para aquecimento da água de 

entrada e um superaquecedor interno, para passagem de vapor saturado para vapor 

superaquecido. Além destes equipamentos, esta unidade ainda contará com um 

superaquecedor externo que empregará o biogás gerado no aterro e que atualmente é 

queimado em flare, sem aproveitamento de energia. Esta configuração, permite o 

aproveitamento de energia disponível no local e, também, o aumento de vida útil dos 

equipamentos e o maior controle da temperatura e pressão do sistema. 

O vapor gerado a 500 C e 85 bar será convertido em energia mecânica e, 

posteriormente, em energia elétrica, no conjunto turbina, gerador e condensador a ar. A 

unidade deverá gerar 77 MW de energia elétrica, sendo 38,5 MW bruto por módulo. O 

descritivo detalhado da unidade de recuperação está apresentado no item caracterização 

do referido EIA. 

A principal fonte de emissão atmosférica da unidade será a exaustão do processo 

térmico. Os módulos deverão ter seus gases de combustão exauridos por uma única 

chaminé. A especificação técnica do JFE Engineering Group está apresentada por linha 

e, desta forma, apresenta uma chaminé de 3 metros de diâmetro para uma única linha. 

Entretanto, no projeto desta unidade especificamente serão instaladas duas linhas que 

serão direcionadas para uma única chaminé. Esta medida diminui os custos de 

implantação, construção, operação e monitoramento das emissões atmosféricas. 

Para controle das emissões serão instalados em cada conjunto, um sistema 

DeNOx – RSCN (Reagente Seletivo Não Catalítico). Esta operação consiste na injeção 

de ureia na caldeira, de modo a propiciar a reação deste composto com o NO formado na 

combustão dos resíduos, gerando nitrogênio. Juntamente com o adequado controle do ar 

de combustão e temperaturas de operação, esta etapa permite uma redução considerável 

da geração do NOx formado no processo térmico. Originalmente, o projeto apresenta o 
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consumo de amônia, entretanto, por questões de risco, o empreendedor optou pelo uso de 

ureia, que também permite a redução das emissões. 

O controle do SOx e dos ácidos HF e HCl será realizado através da injeção de 

hidróxido de cálcio em excesso na corrente de exaustão (aproximadamente 510 kg/h, 

segundo especificação do JFE), que deve ser mantida a uma temperatura ideal, entre 140 

e 150C. Esta temperatura é atingida após resfriamento da corrente através da injeção 

nebulizada de água. Além de controlar a temperatura, esta operação aumenta a umidade 

do sistema, o que segundo a caracterização do empreendimento, auxilia na reação química 

de formação de partículas de sulfatos, fluoretos, cloretos e ainda carbonatos de cálcio. A 

água utilizada será a própria água residuária, reaproveitada do processo.  

A reação ocorre em uma câmara dividida em duas etapas, uma descendente e 

outra ascendente. Enquanto a corrente gasosa é injetada no todo da etapa descendente, o 

hidróxido é injetado na base. Neste ponto, o gás e o reagente se misturam, auxiliados pela 

presença de esferas de cerâmica, que aumentam o contato, melhoram a distribuição das 

partículas no gás e diminuem eventuais aglomerados, aumentando a eficiência do 

processo. A Figura 1 apresenta um fluxograma do sistema de tratamento. 

 

 

FIGURA 1 – Sistema de Tratamento dos Gases de Combustão (Fonte: DDMA, 

2012 e Baumgarte, 2012) 
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No reator é inserido ainda, através de rosca sem fim, o carvão ativado em pó, a 

uma vazão mássica de 22 kg/h. O carvão, através da adsorção, promove a remoção dos 

metais pesados, das Dioxinas e Furanos, como também dos Compostos Orgânicos, 

principalmente aqueles, com maior peso molecular. 

O Material Particulado presente na corrente gasosa, bem como, aquele formado 

nas reações apresentadas, é removido com o emprego de um filtro de mangas. O filtro 

empregado possuirá mangas compostas por fibra e teflon. A limpeza dos filtros será feita 

com emprego de pulsos de ar no sentido contrário ao da filtração. 

A remoção do Material Particulado ocorre pela obstrução imposta pelas mangas 

e também pela torta que se forma durante o processo. A formação da torta auxilia ainda 

no aumento da eficiência dos processos de reação e adsorção, que ocorrem nas etapas 

anteriores.  

Para evitar colmatação do sistema, principalmente em função da característica 

higroscópica do cloreto de cálcio, a temperatura é mantida sempre acima de 130 C. 

As partículas removidas do filtro de mangas são recolhidas e enviadas para 

disposição em aterro classe I. Ainda, para elevar a eficiência do processo e minimizar o 

consumo de insumos, parte destas partículas são separadas e reinjetadas na câmara de 

reação descrita anteriormente. 

O gás filtrado é então exaurido pela chaminé do sistema, atendendo segundo o 

fabricante, aos limites impostos pela Resolução SMA n 79 de 2009, conforme garantia 

apresentada no Anexo 1.  

O TMB pode ser uma fonte de odor. Neste sentido, o ar presente no galpão de 

secagem será exaurido para um sistema de tratamento e controle, segundo o projeto, para 

o abatimento de amônia e hidrocarbonetos. Este sistema previne eventuais emissões de 

odor para fora dos limites da unidade. O ar do galpão do TMB não será enviado como 

gás de combustão para a unidade de oxidação térmica, em função, segundo o 

empreendedor, do elevado teor de umidade da corrente e maior probabilidade de corrosão 

nas linhas. 

O efluente gasoso do mecânico-biológico é então direcionado para um lavador 

de gases com solução de ácido sulfúrico para remoção de amônia. Em seguida, os gases 

são direcionados para um filtro biológico, composto por um leito de aparas de madeira 

que funcionam como substrato para os micro-organismo. O leito é mantido sempre 

úmido, a uma temperatura máxima de 45 C, para propiciar as condições ideais para 
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degradação aeróbia das substâncias orgânicas. Após o filtro, os gases são liberados 

diretamente para a atmosfera. 

Segundo a caracterização do empreendimento, este sistema atende à norma 

alemã “§6 n. 1 to 5 of the 30th BImSchV Emission Limit Values”, para carbono total. 

Os limites adotados estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Concentrações de saída após tratamento no biofiltro  

Médias Parâmetro Concentração* 

Média diária Carbono total 20 mg/Nm³ 

Média 30 min Carbono total 40 mg/Nm³ 

Média mensal Carbono total 55 g/mg 

*Segundo caracterização do empreendimento a unidade de volume é na T 273,15 K e pressão de 101,3 

kPa. 

 

As escórias geradas no processo de combustão do resíduo são removidas pela 

parte inferior da região de queima, através de extratores apropriados. Este processo é 

realizado em via úmida, de modo a evitar a geração de Material Particulado. 

A Figura 2 apresenta a localização do futuro empreendimento no interior da área 

que pertence aos empreendimentos que compõe a LARA. A linha em vermelho 

corresponde à área do empreendimento a ser instalado e a linha em amarelo corresponde 

à área de todo o complexo de instalações do local. No Anexo 2 é apresentada a planta 

baixa das instalações. 

Nos próximos capítulos serão apresentados os dados e premissas utilizadas no 

modelo, para a estimativa das concentrações de poluentes junto ao solo em função da 

instalação da URE. Cabe ressaltar que estas informações estão em consonância com o 

Estudo de Dispersão do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) – Ampliação do Aterro 

Sanitário de Mauá, Processo n  004322/2018-33. Dessa forma, foi respeitada a 

recomendação do órgão ambiental, feita através da Gerencia de Avaliação de Ar, Ruído 

e Vibrações, de modo que as bases de comparação sejam as mesmas e o estudo em questão 

possa ser considerado como cenário atual deste documento, permitindo uma avaliação 

comparativa do impacto dos empreendimentos a serem instalados no local. 
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FIGURA 2 – Local de Instalação da Futura URE: Lina Vermelha - Limite da ADA e Linha Amarela – Limite do Terreno do Grupo. (Fonte: 

Informação empreendedor inserida no GoogleEarth) 
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3. METODOLOGIA EMPREGADA NA MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A modelagem matemática é empregada para estimar a concentração de poluentes que 

irá atingir os receptores na região de um empreendimento, a partir de um ou mais pontos de 

emissão conhecidos. Vários fenômenos, por assim dizer, ocorrem no trajeto estabelecido entre 

a fonte de emissão e os receptores. Esses fenômenos podem ser resumidos em: transformação, 

remoção, advecção e difusão do poluente. Neste percurso, a pluma de poluente tende a se 

misturar com o ar ambiente, o que provoca a diminuição da concentração dos poluentes 

emitidos. 

A transformação ocorre graças à reação química dos compostos na atmosfera, devido 

à presença de umidade (água), energia solar e outros reagentes químicos reativos. A remoção 

dos poluentes se refere aos processos de deposição, que podem ser secos, através de contato 

com edificações, com o solo e plantas, ou úmidos, pela lavagem dos poluentes durantes as 

precipitações naturais. 

A dispersão e advecção são fenômenos proporcionados pela ação do vento. O vento, 

ao passar por uma fonte, desloca a massa de poluente para longe do seu ponto de lançamento, 

fenômeno chamado de advecção. A turbulência natural do vento gera vórtices que irão misturar 

a massa de poluente lançada para a atmosfera com o ar ambiente, caracterizando a dispersão. A 

dispersão também é afetada não só pelos efeitos mecânicos, como também por aqueles 

relacionados a diferença de temperatura da atmosfera. 

Os modelos matemáticos são desenvolvidos com o intuito de simular esses fenômenos, 

de forma a estimar a concentração dos poluentes nos locais de interesse após a sua emissão, 

considerando as particularidades da fonte emissora, da topografia e das condições 

meteorológicas do local. 

Esta ferramenta permite que fontes de emissão ainda não instaladas possam ser 

estudadas e avaliadas quanto ao atendimento aos requisitos ambientais vigentes; auxilia no 

projeto das alturas das chaminés, bem como na determinação de locais mais propícios para o 

posicionamento de monitores de avaliação da qualidade do na região impactada. 

Existem diversas técnicas para o desenvolvimento de modelos capazes de realizar 

essas estimativas. A mais comum é a modelagem a partir da concepção gaussiana da pluma de 

dispersão dos poluentes. Apesar de mais simples, esta técnica apresenta resultados satisfatórios 

para diferentes situações. 
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Os modelos gaussianos em estado estacionário representam a pluma como uma 

distribuição normal nas direções vertical e horizontal, que sofre atenuações, conforme a pluma 

se distancia do ponto de emissão. Esta concepção permite a elaboração de equações 

matemáticas para determinação da concentração em diferentes pontos do terreno. A grande 

limitação deste modelo é que não são consideradas alterações na direção do vento, que ocorrem 

regularmente na atmosfera. 

Neste estudo foi utilizado o modelo gaussiano ISC, parte do programa AERMOD 

View, comercializado pela Lakes Environmental e desenvolvido pela United States 

Environmental Protection Agency (USEPA). Este modelo é recomendado e aceito atualmente 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão do governo do estado 

responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 

de poluição. 

O modelo foi empregado sem considerar os efeitos de transformação e remoção, 

produzindo desta forma resultados conservadores, de acordo com diretrizes do órgão ambiental. 

O coeficiente de dispersão nas simulações foi determinado considerando as 

particularidades da área avaliada. A cidade de Mauá, onde se pretende instalar o 

empreendimento avaliado neste estudo possui densidade populacional igual a 6.741 

habitantes/km2, com base nas estimativas do IBGE para o ano de 2010. Este número é maior 

que o valor de 750 habitantes/km2, adotado pela USEPA com base no trabalho de Irwin, 1978, 

que define o limite entre área urbana e rural. Desta forma, por este critério a área deve ser 

definida como urbana. 

Outro método para determinação do coeficiente urbano ou rural, baseia-se em uma 

área delimitada por uma circunferência com 3 km de raio a partir do empreendimento. Caso 

mais de 50% da ocupação neste limite compreenda áreas residenciais, urbanas ou comerciais, 

a região é caracterizada como urbana. Para o empreendimento em questão, a região ao sul do 

empreendimento é caracterizada predominantemente como rural, enquanto o norte possui 

características urbanas, como pode ser observado na Figura 3. Dado que pelo primeiro método 

a área é urbana e que pelo segundo método, parte desta região pode também ser considerada 

urbana, e ainda, considerando que há sempre uma tendência de aumento da população já 

instalada, a simulação foi realizada considerando urbana. 
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Os cálculos das concentrações dos parâmetros MP, SOx, CO e NOx avaliados foram 

estimados de modo a permitir a comparação com os padrões de qualidade do ar do Decreto 

Estadual n° 59.113/2013. Os períodos simulados foram: 

 

• MP – 24 horas e média anual; 

• NOx – 1 hora e média anual; 

• SOx – 24 horas e média anual; 

• CO – 8 horas, além de 1 hora para comparação com o CONAMA. 

 

Os Óxidos de Nitrogênio foram reportados como NO2, conforme o padrão de 

qualidade do ar vigente, os Óxidos de Enxofre foram reportados como SO2 e o Material 

Particulado foi todo considerado como Partículas Inaláveis (MP10). 

 

 

Figura 3 - Caracterização da Região do Entorno da Futura URE (Fonte: Informação empreendedor 

inserida no GoogleEarth)  
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4. DADOS DE ENTRADA PARA O ESTUDO DE DISPERSÃO 

 

No sentido de desenvolver uma adequada simulação matemática para a estimativa da 

concentração de poluentes junto ao solo é necessário alimentar o programa com vários dados 

para caracterização das condições locais. São estes: as características das fontes de emissão de 

poluentes, os prédios existentes e próximos às fontes de emissão, a topografia do local, as 

condições meteorológicas da região e os receptores ou pontos de interesse para os quais serão 

estimadas as concentrações. 

A seguir serão apresentados os dados utilizados para cada um dos itens listados para o 

estudo em questão. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE EMISSÃO 

4.1.1  Emissões da URE 

As características das fontes de emissão da URE foram obtidas a partir do documento 

já apresentado, Tecnhical Data and Specifications, fornecido pela empresa alemã JFE 

Engeneering Group – Standardkessel Baumgarte, que está desenvolvendo o projeto da unidade.  

Segundo o documento, as emissões da URE irão atender à Resolução SMA n  079 de 

04 de novembro de 2009. Dentre os poluentes regulamentados, estão aqui estimadas as 

emissões referentes aos poluentes que possuem padrão de qualidade do ar, segundo Decreto 

Estadual n  59.113/2013, a saber: Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 

Óxidos de Enxofre (SOx) e Monóxido de Carbono (CO). 

A especificação técnica da unidade foi apresentada para duas situações: ponto de 

operação e ponto de máxima capacidade. A operação deverá ocorrer para a situação projetada, 

ou seja, ponto de operação. Entretanto, as estimativas de emissão e determinação da 

concentração de poluentes junto ao solo foram realizadas para o ponto de máxima, com o 

objetivo de avaliar o pior cenário. 

A vazão dos gases de exaustão para cada linha na condição mencionada, segundo o 

documento de especificação, será igual a 297.000 Nm³/h, base úmida (18,16%) e 7,65% de O2 

ou 243.064,8 Nm³/h, base seca, a 9,35% de O2.  
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Para a estimativa das emissões da unidade foram consideradas a vazão, a concentração 

e as horas de operação da URE. Segundo informado na caracterização do empreendimento, a 

unidade irá operar 24 horas por dia, durante 340 dias por ano. 

A concentração de Material Particulado (MP), segundo a especificação técnica, será 

igual a 10 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da 

chaminé tem-se: 

 

- Concentração MP = 10 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 11,65 mg/Nm³ 

- Emissão de MP por Linha = 11,65 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

0,79 g/s 

- Emissão de MP Total = 2 * 0,79 g/s = 1,57 g/s 

- Emissão Anual Total = 1,57 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 46,2 toneladas/ano 

 

A concentração de Óxidos de Enxofre (SOx) expresso como SO2, segundo a 

especificação técnica, será igual a 50 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração SO2 = 50 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 58,25 mg/Nm³ 

- Emissão de SO2 por Linha = 58,25 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

3,93 g/s 

- Emissão de SO2 Total = 2 * 3,93 g/s = 7,87 g/s 

- Emissão Anual Total = 7,87 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 231,1 toneladas/ano 

 

A concentração de Óxidos de Nitrogênio (NOx) expressa como NO2, segundo a 

especificação técnica, será igual a 200 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração NO2 = 200 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 233,0 mg/Nm³ 

- Emissão de NO2 por Linha = 233,0 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

15,73 g/s 

- Emissão de NO2 Total = 2 * 15,73 g/s = 31,46 g/s 

Página: 833



13 
 

 

- Emissão Anual Total = 31,46g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1t/106g = 924,3 toneladas/ano 

 

A concentração de Monóxido de Carbono (CO), segundo a especificação técnica, será 

igual a 50 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da 

chaminé tem-se: 

 

- Concentração CO = 50 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 58,25 mg/Nm³ 

- Emissão de CO por Linha = 58,25 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

3,93 g/s 

- Emissão de CO Total = 2 * 3,93 g/s = 7,87 g/s 

- Emissão Anual Total = 7,87 g/s * 3.600s/1h*8.160h/ano * 1 t/106 g = 231,1 toneladas/ano 

 

A concentração de HCT, segundo a especificação técnica, será igual a 10 mg/Nm³, a 

11% de O2. Uma vez que não foi definido teor de metano na corrente de saída, o HCT foi 

considerado de maneira conservadora, como Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) menos 

metano. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração HCT = 10 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 11,65 mg/Nm³ 

- Emissão de HCT por Linha = 11,65 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

0,79 g/s 

- Emissão de HCT Total = 2 * 0,79 g/s = 1,57 g/s 

- Emissão Anual Total = 1,57 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 46,2 toneladas/ano 

 

Foi determinada também a concentração de Dioxinas e Furanos, que, segundo a 

especificação técnica, será igual a 0,1 ng/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração Dioxinas = 0,1 ng/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 0,12 ng/Nm³ 

- Emissão de Dioxinas por Linha = 0,12 ng/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 10-9 ng * 1h/3.600s 

= 7,9.10-9 g/s 

- Emissão de Dioxinas Total = 2 * 7,9.10-9 = 15,8.10-9 g/s = 15,8 ng/s 
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- Emissão Anual Total = 15,8.10-9 g/s * 3.600s/1h * 8160h/ano * 1 t/106 g = 0,46.10-6 t/ano 

 

 A unidade ainda terá as emissões do sistema de controle do TMB (preparação mecânico 

e secagem biológica dos resíduos). Para estimativa das emissões destas fontes foram utilizadas 

a Tabela 1, que fornece as concentrações de saída após o tratamento e a vazão de projeto, 

apresentada na caracterização do empreendimento e reproduzida na Tabela 2.  

 
Tabela 2 – Parâmetros da Saída do Ar de Exaustão do TMB  

Parâmetro Primavera Verão Inverno 

Temperatura (ºC) 50 52 48 

Umidade relativa (%) 100 100 100 

Umidade absoluta 

(g/m³ar) 
82,71 90,72 75,31 

Quantidade de água 

(g/kg ar) 
86,16 96,47 76,95 

Vazão do ar de exaustão 

úmido (m³/h) 
660.986 623.994 699.738 

Fonte: Item Caracterização do EIA 

 

Para as estimativas foi adotada a maior vazão obtida durante o inverno, corrigida para 

as condições normais de temperatura e pressão. Não foi considerada base seca, uma vez que a 

concentração de saída não está especificada nesta base, conforme caracterização do 

empreendimento. De qualquer forma, o uso da vazão total, considerando o teor de umidade, 

acarreta maiores taxas de emissão. No sentido de corrigir para as condições normais da vazão 

foi utilizada a diferença de temperatura, uma vez que a corrente de saída já se encontra na 

pressão atmosférica. Então: 

 

Vazão de Ar = 699.738 m³/h * 273,15K / (48 + 273,15K) = 595.153 Nm³/h 

 

Considerando a vazão total do sistema, foram determinadas as emissões de Compostos 

Orgânicos Voláteis (COVs). Estes, por sua vez, foram estimados conservadoramente 
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empregando o teor de carbono total, dado que, segundo estimado a partir da caracterização do 

empreendimento, os COVs podem chegar a até 96% do carbono total na entrada do sistema. 

A concentração de Carbono Total, segundo a especificação, será igual a 20 mg/Nm³, 

desta forma: 

- Emissão de Ctotal = 20 mg/Nm³ * 595.153 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 3,31 g/s 

- Emissão Anual Total = 3,31 g/s * 3600s/1h * 8160h/ano * 1 t/106 g = 97,1 toneladas/ano 

 

A Tabela 3 resume as emissões anuais estimadas para o novo empreendimento a ser 

instalado. 

Tabela 3 – Emissões Anuais da URE 

Poluente 
Emissão 

(toneladas/ano) 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 924,3 

Óxidos de Enxofre (SOx) 231,1 

Material Particulado (MP) 46,2 

Monóxido de Carbono (CO) 231,1 

Dioxinas e Furanos 0,46.10-6 

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) 143,3* 

* Calculado conservadoramente com base na informação de carbono total e hidrocarbonetos totais. 

 

Segundo o Decreto Estadual n  59.113/2013, no seu Artigo 11, as fontes novas de 

poluição, quando localizarem-se em regiões classificadas como Maior que M1 e cujo valor das 

emissões adicionais ultrapassar o limite imposto pelo referido decreto, são obrigadas a 

compensar em 110%, do total das emissões atmosféricas a serem adicionadas referente ao 

poluente que causou tal classificação. Devem ainda implantar a tecnologia mais eficiente no 

controle das emissões, a qual deverá proporcionar os menores níveis de emissão atingíveis para 

o poluente que causou a classificação. 

Para determinar esta classificação, a CETESB elaborou o documento “Classificação 

de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade do Ar Observada – Efetiva de 

26/08/2016 até 2019”. O Município de Mauá, onde se pretende instalar o empreendimento, está 
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classificado, para o parâmetro Material Particulado, como MI2 (Meta Intermediária 2), para o 

NOx, como MF (Meta Final) e, para Ozônio, como >MI1 (> que a Meta Intermediária 1). Os 

demais poluentes não foram classificados para este município.  

Com base nas disposições do decreto e na classificação, o presente Município possui 

classificação > MI1 para o poluente Ozônio, de forma que os limites utilizados para avaliação 

da compensação das emissões são aqueles referentes aos seus precursores, os Óxidos de 

Nitrogênio (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), excluindo o metano. De acordo 

com o Artigo 12 do referido Decreto Estadual n  59.113/2013, os acréscimos de emissão iguais 

ou acima dos valores apresentados a seguir estão sujeitos a compensação: 

 

- Emissões de NOx = 40 toneladas/ano; 

- Emissões de COVs = 40 toneladas/ano. 

 

O futuro empreendimento, como apresentado anteriormente, ultrapassa o total de 

emissões tanto para NOx, quanto para COVs, uma vez que as estimativas foram 924 

toneladas/ano de NOx e 143 toneladas/ano de COVs. 

Contudo, segundo o Artigo 11 do decreto em questão, empreendimentos de tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos urbanos e de serviços públicos de saneamento, que 

adotarem a melhor tecnologia prática disponível no controle de suas emissões, serão 

dispensados da compensação. 

A CETESB disponibilizou o “Guia de Melhor Tecnologia Prática Disponível (MTPD)”, 

documento de referência técnica, que apresenta alternativas de melhor tecnologia para diversos 

setores e combustíveis. Este guia não abrange o setor de resíduos sólidos, de forma a apresentar 

uma relação direta entre a tecnologia aqui proposta e sua adoção como melhor tecnologia 

prática e disponível. Entretanto, a Resolução SMA n  079/2009 estabelece condições para que 

a URE possa atender aos critérios de melhor tecnologia prática disponível. 

Cabe ressaltar que a melhor tecnologia prática e disponível deve ser avaliada no sentido 

de apresentar uma tecnologia avançada, visando à redução das emissões geradas no processo, 

levando em consideração a sustentabilidade, a eficiência do processo, a viabilidade econômica 

e a sua exequibilidade no país.  
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Neste sentido, são apresentados pontos para justificar a adoção da tecnologia empregada 

no projeto da URE, apresentada sucintamente no item 2 deste documento como melhor 

tecnologia prática disponível. 

- A URE pretende receber como matéria-prima apenas os rejeitos dos resíduos sólidos 

urbanos, após estes terem sido submetidos aos processos de reuso e reciclagem; 

- A URE ocupará para o tratamento anual da mesma capacidade de RSU uma área de 

72.025 m², bem menor que a área a ser utilizada pelo aterro da LARA, a saber: 494.046 m², 

segundo RAP de ampliação do aterro. Esta área de aterro fica ainda por muitos anos 

impossibilitada de ter outro destino, em função do longo tempo de decomposição dos resíduos 

aterrados; 

- A região metropolitana possui uma quantidade extremamente limitada de áreas a serem 

destinadas para aterro, ou ampliação daqueles existentes. Essas áreas disponíveis concorrem 

ainda com a crescente expansão demográfica na região, que geralmente possui comunidades 

em suas imediações, e com as áreas de cobertura vegetal, muitas vezes importantes para a 

conservação ambiental ou proteção de mananciais; 

- Na ausência de áreas locais, a disposição do RSU em aterros instalados em outras 

regiões transfere o impacto destes resíduos para outros munícipios, além de ocasionar inúmeros 

outros inconvenientes, tais como: elevação no custo do transporte, maior tráfico de veículos nas 

vias, aumento da emissão de poluentes por fontes móveis, entre outros; 

- O processo de combustão proposto na URE reduz o volume dos resíduos, diminuindo 

consideravelmente a quantidade de rejeitos dispostos em aterro, ação em consonância com o 

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos do país; 

- A geração de resíduos líquidos diminui, se comparada à operação de um aterro, de 927 

para 120 m³/dia; 

- A tecnologia adotada na URE foi considerada como Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, pelo Comitê Executivo da Convenção, Quadro da Organização das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas; 

- A tecnologia da URE permitirá a recuperação energética dos resíduos, atuando como 

uma fonte de energia renovável, em detrimento da queima de biogás em flares para controle de 

gases de efeito estufa nos aterros; 

Página: 838



18 
 

 

- A fornalha foi projetada de modo a que os resíduos tenham um tempo de residência de 

no mínimo 2 segundos no seu interior, a uma temperatura controlada acima de 850 C. A unidade 

contará com queimadores auxiliares para controle da temperatura, se necessário, que serão 

acionados automaticamente de modo a manter as condições de projeto. Esta medida contribui 

para uma combustão mais efetiva e diminui a formação de vários compostos indesejáveis, 

como, por exemplo, as Dioxinas e Furanos; 

- Todos os gases gerados no processo de oxidação da URE passam por um sistema de 

tratamento, enquanto, no aterro existe uma quantidade de biogás que se perde para a atmosfera 

em função da dificuldade de captação integral do gás gerado no processo; 

- O projeto da URE possui um grande investimento em redução e controle das emissões 

atmosféricas. Para controle do NOx, a combustão contará com um sistema de queima que 

controla a quantidade de ar inserida no sistema, de modo a manter a temperatura necessária para 

a adequada oxidação dos resíduos, minimizando a quantidade de nitrogênio disponível para a 

formação do NOx térmico. A tecnologia de controle de ar de combustão, no documento da 

CETESB, é listada como MTPD. Ademais, a unidade ainda empregará um controle adicional 

com a adição de ureia, que atua como Reagente Seletivo Não Catalítico, convertendo NOx em 

nitrogênio, também considerada como MTDP para fontes de combustão; 

- Para redução das emissões de SOx, CO2, HCl e HF, o sistema irá injetar hidróxido de 

cálcio, que reage com os poluentes listados. O produto gerado é posteriormente removido em 

um filtro de mangas. A remoção através de reação em meio alcalino é considerada uma MTDP 

para fontes de combustão pelo guia mencionado. A emissão de Compostos Orgânicos será 

reduzida com a adsorção em carvão ativado, que controla, também, segundo a caracterização 

do empreendimento, metais pesados, Dioxinas e Furanos. O emprego de carvão ativado para 

adsorção de COVs é considerado uma MTPD. O filtro de mangas que será instalado irá 

controlar também a emissão de Material Particulado, tecnologia também considerada MTPD 

para fontes de combustão no controle de Material Particulado;  

- A corrente de exaustão atmosférica da URE contará com monitoramento contínuo para 

verificação do atendimento aos padrões de emissão para os poluentes MP, NOx, SOx, CO, 

HCT, HCl e HF; 

- A unidade empregará um sistema de intertravamento que deverá interromper 

automaticamente a alimentação de resíduos, caso algum parâmetro de controle esteja fora do 

especificado; 

Página: 839



19 
 

 

- A comparação entre as emissões de Dioxinas e Furanos, produzidos pelo tratamento 

da mesma capacidade de resíduos processados na URE e em um aterro que emprega flare para 

a oxidação térmica do biogás, demonstra que a geração deste poluente orgânico persistente 

(POP) é inferior quando empregada a tecnologia adotada na URE. Estas estimativas foram feitas 

com base na geração de biogás apresentada no Estudo de Dispersão do RAP de ampliação do 

aterro da LARA. Segundo as estimativas, a emissão da URE representará metade das emissões 

de Dioxinas e Furanos estimada para a queima em flare, considerando os fatores de emissão do 

Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP42, Fifth Edition, Volume I, 2.4 Municipal 

Solid Waste Landfills, conforme memória de cálculo apresentada no Anexo 3. 

- A emissão de NOx na URE, para processar a mesma capacidade que um aterro, apesar 

de todo o controle instalado, será maior que a emissão de NOx gerado na queima do biogás em 

flare, considerando toda a geração de biogás ao longo dos anos. Este valor será da ordem de 

5,7 vezes maior no caso específico da LARA. Entretanto, a URE irá gerar energia elétrica 

através de uma fonte renovável, enquanto no flare, há um desperdício desta energia, numa 

sociedade que depende e possui elevado consumo deste insumo; 

- Considerando que todo o biogás a ser gerado no aterro LARA para tratamento da 

mesma capacidade de RSU fosse queimado em motores com geradores de energia, empregando 

os fatores de emissão do Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP42, Fifth Edition, 

Volume I, 2.4 Municipal Solid Waste Landfills, estas emissões, se comparadas à emissão de 

NOx da URE, mostram que esta última emitirá 60% das emissões do aterro, gerando energia 

elétrica; 

Com base no exposto, o projeto da URE pode ser considerado como a melhor tecnologia 

prática disponível, segundo os preceitos adotados pelo órgão estadual de controle ambiental. 

 

4.1.2  Caraterísticas das Fontes para Entrada no Modelo 

As características das fontes como localização, temperatura de saída, diâmetro, altura, 

velocidade e taxa de emissão estão apresentadas neste item.  

As simulações foram realizadas para dois cenários distintos: 

 

Cenário 1 – foram consideradas apenas as emissões da URE; 
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Cenário 2 – foram consideradas as emissões da URE, acrescidas às demais fontes da 

unidade, sejam em licenciamento ou já licenciadas, que irão operar 

conjuntamente com a URE. 

 

A velocidade da chaminé da URE foi determinada a partir da vazão em Nm³/h, corrigida 

para as condições de pressão e temperatura da chaminé e a área da fonte de emissão. A vazão a 

ser exaurida pela chaminé corresponde à vazão das duas linhas. O diâmetro da fonte única foi 

considerado como 4 metros, maior que os 3 metros do projeto original de cada linha, em função 

do aumento da vazão a ser escoada em uma única fonte. 

 

Vazão por Linha = 297.000 Nm³/h * 418 K/273K *1013,25 mbar/ 989 mbar = 465.897,5 m³/h 

Velocidade na Chaminé = 2 * 465.897,5 m³/h / (42 * 3,1416/4) * 1h/3600s = 20,6 m/s 

 

A emissão da URE será simulada individualmente para avaliação do futuro 

empreendimento e, também, considerando as demais fontes que estarão em operação na área 

do Lara em função da operação do aterro, a saber: flares para queima do biogás residual e a 

caldeira da unidade de tratamento de serviços de saúde (chamado popularmente de lixo 

hospitalar). O empreendedor optou por manter licenciada e em funcionamento a unidade de 

tratamento de serviços de saúde, de modo a facilitar o gerenciamento deste tratamento e garantir 

o controle de qualidade na eliminação dos riscos de contaminação destes resíduos. Após este 

processo, este material é enviado para a URE para posterior tratamento, sendo este valor 

contabilizado no total processado na unidade de recuperação. Esta medida é permitida pela 

SMA n  079/2013. 

Em função da futura instalação da URE no local onde hoje se encontram os edifícios do 

aterro, houve a necessidade de alteração do local no qual está instalado o tratamento de resíduos 

de serviço de saúde e respectiva chaminé da caldeira. Essa unidade será reposicionada próxima 

às lagoas de chorume existentes. Cabe ressaltar, que as emissões são as mesmas já licenciadas 

anteriormente, não havendo aumento de capacidade. 

As emissões desta fonte foram estimadas através do Compilation of Air Pollutant 

Emissions Factors AP42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Source, 1.5 

Liquefied Petroleum Gas Combustion. A memória de cálculo está apresentada no Anexo 4, com 

as respectivas fontes empregadas. O AP42 não apresenta fator de emissão para Dioxinas e 
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Furanos neste tipo de fonte. Lembrando que o combustível utilizado nesta caldeira, o GLP, é 

um insumo de uso residencial, comumente empregado na preparação de alimentos.  

Segundo o empreendedor, a fonte em questão possui temperatura de exaustão igual a 

264 C, conta com chapéu chinês e altura de 8 metros, superando em altura o prédio da unidade 

de tratamento de resíduo de serviço de saúde. 

A previsão, segundo o empreendedor, é que a URE entre em funcionamento no início 

do ano de 2023. Desta forma, haverá emissão concomitante deste empreendimento e dos flares 

da unidade por alguns anos. Com a operação da URE, o aterro receberá somente o resíduo da 

URE já processado, que não gerará biogás. Os resíduos sólidos urbanos só serão dispostos no 

aterro nas manutenções da unidade. Desta forma, a maior vazão de biogás que será queimada 

nos flares concomitante com a URE será a que ocorrerá no próprio ano de 2023, em função dos 

resíduos depositados até o ano de 2022. Segundo o RAP de ampliação do aterro, em 2023 a 

produção de biogás será igual a 26.128 m³/h (a 1 atm e 20 C) ou 24.345 Nm³/h.  

A URE deverá utilizar 4.000 Nm³/h de biogás, de modo que a vazão residual de biogás 

a ser queimada nos flares será igual a 20.345 Nm³/h. A emissão dos flares com base nesta vazão 

de biogás foi estimada considerando os parâmetros apresentados no RAP de ampliação da 

unidade, mantendo, conforme recomendação do órgão ambiental, a mesma base de comparação 

entre os estudos de ampliação do aterro e operação da URE. No Anexo 5 está apresentada a 

memória de cálculo das estimativas de emissão dos flares. 

As demais características dos flares foram obtidas do estudo de dispersão do RAP, sendo 

a vazão determinada seguindo o mesmo procedimento do estudo do referido documento, através 

de correlação com a quantidade de metano a ser queimada. 

Cabe ressaltar que, com o passar dos anos, a tendência é que a geração de biogás no 

aterro diminua e que os flares sejam gradualmente desativados, até que apenas a URE esteja 

operando, de modo que o impacto na qualidade do ar será mais próximo ao apresentado no 

Cenário 1. 
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Tabela 4 - Características das Fontes de Emissão – Cenário 1 

Fontes 

Localização das Fontes Caracterização das Fontes Taxa de Emissão 

Coordenadas – UTM Elevação 

(m) 

Altura da 

Chaminé 

(m) 

Temperatura 

dos Gases (K) 

Velocidade 

dos Gases 

(m/s) 

Diâmetro 

Chaminé 

(m) 

MP 

(g/s) 

NOx 

(g/s) 

SOx 

(g/s) 

CO 

(g/s) 

D&F(1) 

(ng/s) 

X Y 

CH1 349.553 7.377.612 807 80 418 20,6 4,0 1,57 31,46 7,87 7,87 15,8 

 

 

Tabela 5 - Características das Fontes de Emissão – Cenário 2 

Fontes 

Localização das Fontes Caracterização das Fontes Taxa de Emissão 

Coordenadas – UTM Elevação 

(m) 

Altura da 

Chaminé 

(m) 

Temperatura 

dos Gases (K) 

Velocidade 

dos Gases 

(m/s) 

Diâmetro 

Chaminé 

(m) 

MP 

(g/s) 

NOx 

(g/s) 

SOx 

(g/s) 

CO 

(g/s) 

D&F(1) 

(ng/s) 

X Y 

CH1 349.553 7.377.612 807 80 418 20,6 4,0 1,57 31,46 7,87 7,87 15,8 

LH1 349.300 7.377.597 790 8 537 0,001(2) 0,3 0,002 0,045 0,0002 0,026 - 

F1 349.442 7.377.551 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

F2 349.452 7.377.548 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

F3 349.462 7.377.544 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

(1) D&F = Dioxinas e Furanos; 

(2) Devido a fonte possuir chapéu chinês foi simulada com velocidade igual a 0,001 m/s, conforme recomendação da Lakes Environmental, fornecedor do software. 
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4.2 DADOS METEOROLÓGICOS 

O arquivo meteorológico empregado no modelo ISC necessita, para a realização 

dos cálculos matemáticos, de dados de velocidade e direção do vento, temperatura 

atmosférica, classe de estabilidade (associada à variação do perfil de temperatura com a 

altitude, representa quão turbulenta está a atmosfera) e a altura da camada de mistura 

(espaço próximo ao solo no qual ocorrem as dispersões dos poluentes).  

Em função do processo de licenciamento da ampliação do aterro, local pleiteado 

para a instalação da URE, através de um Relatório Ambiental Preliminar (RAP) de 2018 

e deste documento possuir um estudo de dispersão em análise no órgão ambiental, a 

CETESB recomendou, através da Gerência de Avaliação de Ar, Ruído e Vibrações, que 

o mesmo arquivo meteorológico utilizado no RAP fosse empregado neste estudo de 

dispersão da URE, de modo a manter uma coerência entre eles, bem como a mesma base 

meteorológica para comparação. 

Desta forma, foi empregado, na simulação matemática, o arquivo meteorológico 

SBC1417.met, fornecido pelo empreendedor e que compreende dados obtidos junto à 

Estação Meteorológica da CETESB, denominada São Bernardo do Campo – Centro. Esta 

estação está localizada Rua dos Vianas, n  625, Vila Baeta Neves, São Bernardo do 

Campo (coordenadas UTM: 342.354, 7.378.279), a aproximadamente 7,4 km do futuro 

empreendimento. 

A referida estação monitora dados de temperatura, direção e velocidade do 

vento, umidade relativa, pressão atmosférica e radiação solar. O arquivo meteorológico 

apresentado anteriormente empregou dados para o período de 2014 a 2017, disponíveis 

naquele momento para a elaboração do referido estudo. 

Uma vez que o modelo precisa, para realizar a modelagem, de dados de altura 

de camada de mistura e classe de estabilidade, estes foram determinados empregando, 

segundo o estudo de dispersão parte do RAP, a metodologia determinada pela USEPA, 

EPA 454/R-99-005 Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modeling 

Aplications e EPA 450/4-88-002, para obtenção da classe de estabilidade e EPA-454/R-

92-019 SCREEN3 Model User’s Guide para obtenção da classe de estabilidade. Estes 

arquivos são recomentados pelo órgão ambiental do Estado de São Paulo para estimativa 

dos dados, quando valores monitorados não estão disponíveis. 

A Figura 4 apresenta a Rosa de Ventos construída a partir do arquivo 

meteorológico empregado e a Figura 5 apresenta a variação da temperatura.  
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FIGURA 4 - Rosa de Ventos – Arquivo Meteorológico da Estação CETESB São 

Bernardo do Campo – Centro para os anos de 2014 a 2017. (Fonte: WRPlot) 

 

 

FIGURA 5 – Temperatura Média – Arquivo Meteorológico da Estação CETESB São Bernardo do 

Campo – Centro para os anos de 2014 a 2017. (Fonte: Parecer Meteorológico) 
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O parecer sobre o arquivo meteorológico detalhando os dados utilizados está 

apresentado no Anexo 6 e o arquivo meteorológico compilado está apresentado no Anexo 

7, em meio digital.  

Segundo reportado no parecer, os dados da estação de São Bernardo do Campo 

– Centro iniciam-se em 09/04/2017, para preencher os dados faltantes, de modo a 

construir um arquivo que abrange um ano completo, viabilizando seu emprego no modelo 

ISC, as horas faltantes foram assumidas como zero, o que aumentou a porcentagem de 

calmaria e classes de estabilidades consideradas estáveis. Se desconsiderado este período 

de dados faltantes, a média das horas de calmaria representam 6,9%, segundo parecer. 

Neste arquivo não são empregados dados de precipitação. A simulação foi 

realizada de forma conservadora sem considerar os efeitos das chuvas no período, que 

podem diminuir a concentração de poluentes na atmosfera.  

De acordo com a avaliação, o arquivo pode ser utilizado no estudo de dispersão 

dos poluentes do empreendimento em questão. 

 

4.3 TOPOGRAFIA 

A topografia influencia na dispersão dos poluentes, uma vez que as elevações do 

terreno podem funcionar como obstáculos a passagem dos ventos, criando condições para 

aumento da concentração de poluentes. 

Considerou-se, como área de influência das emissões dos poluentes avaliados, a 

área equivalente a um quadrado de 50 quilômetros de lado. A topografia foi obtida a partir 

do banco de dados digital obtido por interferometria de radar (utilizando iluminação por 

micro-ondas) pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), projeto internacional 

coordenado pela NASA – National Aeronautics and Space Administration e NGA - 

National Geospatial-Intelligence Agency, com o apoio das agências espaciais: italiana e 

alemã.  

A topografia foi determinada para 94,6% dos pontos através de imagens obtidas 

em pelo menos dois ângulos de modo a evitar áreas de sombra no radar devido às 

elevações da região. A área mapeada corresponde a 80% da área emersa do planeta 

(Latitude: Sul – 56º e Norte – 60º) com uma resolução de aproximadamente 30 metros. 

As regiões nas quais houve falha na determinação da elevação do terreno compreendem 

0,15% dos dados e estão localizadas principalmente na região do Himalaia e Norte da 

África. 
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A Figura 6 mostra o perfil topográfico da área de influência e o local onde será 

instalada a URE em Mauá. 

 

FIGURA 6 - Perfil Topográfico da Área de Influência (Fonte: ISC)

URE 

metrosElevação

-4 57 118 179 241 302 363 424 485 546 608 669 730 791 852 914 975 1036 1097 1158
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4.4 ÁREA DO ENTORNO - RECEPTORES AUTOMÁTICOS E DISCRETOS 

 

Para a realização da simulação é necessário a definição da área do entorno do 

empreendimento que será avaliada. Para tanto, foi definida uma grade para cálculo das 

concentrações ao nível do solo que contempla 40.401 receptores (pontos de interesse) 

distribuídos em um sistema cartesiano, cujas coordenadas estão referenciadas no Sistema 

UTM – Sistema Universal Transversa de Mercator.  

A referida grade corresponde a um quadrado de 50 x 50 km de lado com 

resolução de 250 metros, conforme recomendado pelo Anexo I - Instruções para 

Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas, sendo que cada junção desta malha 

representa um receptor, em cujo local a concentração dos poluentes é determinada. 

Além dos receptores automáticos definidos pela grade anteriormente descrita, as 

simulações foram realizadas considerando pontos discretos Estes pontos de interesse 

foram localizados considerando a abrangência da pluma de dispersão dos poluentes, o uso 

do solo no local, através da avaliação dos locais onde se encontram a população mais 

suscetível aos efeitos da poluição e sobretudo, os locais de maior concentração dos 

poluentes considerados mais críticos para cada região. 

As fontes estão instaladas próximas às coordenadas 349.553, 7.377.612. Foram 

definidos 11 pontos discretos, dispostos no limite da área do grupo, proprietários da área 

onde será instalada a URE. Foram considerados também 11 pontos dispostos nas 

comunidades do entorno (Figura 7) e 07 pontos representando as estações de 

monitoramento da CETESB na região dispostas a jusante do empreendimento com 

siderando o sentido predominante dos ventos (Figura 8). Os pontos discretos foram 

posicionados nas comunidades do entorno e localizados preferencialmente em escolas, 

creches e unidade de saúde. Entretanto, na ausência destes locais nas áreas de interesse, 

os pontos foram posicionados em ruas residenciais ou próximos a edificações. 

É importante salientar que todos os receptores, tanto os automáticos quanto os 

discretos, tiveram suas respectivas elevações obtidas através do pré-processador 

topográfico do modelo empregado. As coordenadas dos pontos discretos são apresentadas 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Coordenadas UTM dos receptores discretos 

Ponto 

Discreto 
Referência 

Coordenadas 

Norte – Leste (metros) 

1 Limite do Aterro 350.819, 7.377.458 

2 Limite do Aterro 350.601, 7.376.694 

3 Limite do Aterro 350.349, 7.376.001 

4 Limite do Aterro 349.973, 7.375.472 

5 Limite do Aterro 349.478, 7.376.098 

6 Limite do Aterro 349.674, 7.376.874 

7 Limite do Aterro 349.130, 7.376.656 

8 Limite do Aterro 349.089, 7.377.227 

9 Limite do Aterro 349.156, 7.377.729 

10 Limite do Aterro 349.733, 7.377.683 

11 Limite do Aterro 350.192, 7.377.957 

12 Morro da Kibon, Santo André 348.512, 7.378.880 

13 Local próximo à Trav. Eucaliptos, Santo André 348.008, 7.378.299 

14 E.E. Profa. Maria Elena Colonia, Mauá 352.794, 7.379.376 

15 E.E. Prof. A. M. Szymanski, Mauá 352.094, 7.378.230 

16 E.E. Dom José Gaspar, Ribeirão Pires 355.698, 7.375.965 

17 Templo na R. Bretanha, Ribeirão Pires 353.389, 7.374.527 

18 E.M. Chico Mendes, Santo André 349.300, 7.374.654 

19 Rua Leão Marinho, Santo André 348.499, 7.376.140 

20 Rua Renascer, Santo André 347.938, 7.376.630 

21 Rua São José, Santo André 348.041, 7.377.374 

22 Rua Freire Andrade, Santo André 346.528, 7.376.387 

23 Estação Mauá 350.501, 7.381.701 

24 Estação Santo André - Capuava 347.853, 7.384.857 

25 Estação Santo André - Centro 343.300, 7.384.165 
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Tabela 6 - Coordenadas UTM dos receptores discretos  

 

 

Ponto 

Discreto 

Referência 
Coordenadas 

Norte – Leste (metros) 

26 Estação Santo André – Paço Municipal 343.866, 7.382.911 

27 Estação São Bernardo do Campo - Centro 342.354, 7.378.279 

28 Estação São Bernardo do Campo - Paulicéia 338.401, 7.381.261 

29 Estação São Caetano do Sul 341.225, 7.387.152 
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Figura 7 - Pontos Discretos Dispostos nas Imediações do Empreendimento. (Fonte: ISC)  
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Figura 8 - Pontos Discretos Dispostos nas Estações da CETESB na Região do Empreendimento. (Fonte: Google Earth) 
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4.5 EDIFICAÇÕES CONTEMPLADAS NO EMPREENDIMENTO 

(EFEITO DOWNWASH) 

Nas simulações efetuadas, através de modelagem matemática, considerou-se o 

efeito Downwash, provocado pelas edificações da empresa próximas às fontes avaliadas, 

que podem acarretar, através de vórtices formados junto às paredes, em uma rápida 

mistura dos poluentes, aumentando a sua concentração junto ao solo.  

Na Figura 9, estão apresentados os principais prédios contemplados neste estudo, 

que representam a área construída próxima às fontes de emissão. As Tabelas 7 e 8 

mostram as alturas das edificações. As coordenadas e identificações desses prédios são 

apresentadas no arquivo de entrada de dados do ISC no Anexo 7. 

 

Tabela 7 – Edificações da URE 

Prédio 
Altura  

(m) 
Prédio 

Altura 

(m) 

UYA (Administração) 10,0 UHN (ACC) 21,1 

UEA_1 (Classificação) 20,5 UMA (Casa Turbina) 20,0 

UEA_2 (Classificação) 10,0 TQ Água Inc. e Processo 10,0 

USR (TMB) 20,2 Apoio 10,0 

UEB (Fosso) 37,5 Filtro_1 a 10 (Biológico) 4,0 

UHA (Casa Caldeira) 48,2 UMA_1 (equipamento) 3,0 

UHQ (Tratamento) 28,3 Unidade Condensação 5,0 

UHQ 1 a 6 38,1 Controle 10,0 

 

Tabela 8 – Edificações do Aterro 

Prédio 
Altura  

(m) 
Prédio 

Altura 

(m) 

Sopradores Biogás 5,5 Lixo Hospitalar 7,2 

CCM Biogás 4,6 Cabine ETE 4,6 

TQ 1 8,7 Cabine 5,2 

TQ 2 7,7 Sala Sopradores  5,8 

TQ 3 6,7 ADM ETE 6,6 

Espaço Filtro 8,4  
 

 

Página: 853



33 

 

 
 

 

 

 

Figura 9 - Edificações Consideradas no Efeito Downwash. (Fonte: ISC)
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5. REFERENCIAIS ADOTADOS 

 

Os padrões de Qualidade do Ar dados pela Resolução CONAMA no 491 de 

19/11/2018 foram estabelecidos recentemente visando atender às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Os parâmetros contemplados e respectivos 

valores são apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 - Padrões de Qualidade do Ar - CONAMA n° 491/2018 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

PI1 

(g/m
3
) 

PI2 

(g/m
3
) 

PI3 

(g/m
3
) 

PF 

(g/m
3
) 

Partículas Totais 

em Suspensão 

24 horas  240 240 240 240 

MGA (1) 80 80 80 80 

Partículas 

Inaláveis (MP10) 

24 horas  120 100 75 50 

MAA (2) 40 35 30 20 

Dióxido de 

Enxofre 

24 horas  125 50 30 20 

MAA (2) 40 30 20 - 

Monóxido de 

Carbono 
8 horas 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 hora  260 240 220 200 

MAA (2) 60 50 45 40 

Chumbo MAA (2) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ozônio  8 horas 140 130 120 100 

Fonte: Resolução CONAMA n° 491/2018 

(1) média geométrica anual; 

(2) média aritmética. 

 

O Estado de São Paulo adotou os padrões mais restritivos apresentados pela nova 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente desde 2013, através do Decreto 

Estadual n° 59.113/2013 (Tabela 10).  

Em atendimento ao referido decreto, e agora também à resolução apresentada, a 

CETESB estabeleceu a classificação da qualidade do ar por município conforme 

documento “Classificação de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade do 

Ar Observada – Efetiva de 26/08/2016 até 2019”. O município de Mauá está classificado 

para o parâmetro Material Particulado como MI2 (Meta Intermediária 2), para os Óxidos 

de Nitrogênio como MF (Meta Final) e para Ozônio como >MI1 (Meta Intermediária 1). 

Para os demais poluentes avaliados não há monitoramento e, portanto, é assumido a 
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categoria de “sem classificação” e o padrão de qualidade do ar é comparado com os 

valores estabelecidos na Meta Intermediaria 2, segundo decreto estadual vigente.  

O Material Particulado apresentado como PTS (Partículas Totais em Suspensão) 

é conservadoramente simulado e comparado como MP10 ou Partículas Inaláveis. 

O órgão ambiental não solicita a modelagem de Ozônio, uma vez que não é 

emitido pelo empreendimento, trata-se de um poluente secundário, comumente formado 

a partir de reações na atmosfera. 

 

Tabela 10 - Padrões de Qualidade do Ar Decreto Estadual n° 59.113/2013 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

MI1 

(g/m
3
) 

MI2 

(g/m
3
) 

MI3 

(g/m
3
) 

PF 

(g/m
3
) 

Partículas Totais 

em Suspensão 

24 horas  240 240 240 240 

MGA (1) 80 80 80 80 

Partículas 

Inaláveis (MP10) 

24 horas  120 100 75 50 

MAA (2) 40 35 30 20 

Dióxido de 

Enxofre 

24 horas  60 40 30 20 

MAA (2) 40 30 20 20 

Monóxido de 

Carbono 
8 horas 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 hora  260 240 220 200 

MAA (2) 60 50 45 40 

Fonte: Decreto Estadual n° 59.113/2013 

(1) média geométrica anual; 

(2) média aritmética. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS PARA POLUENTES REGULAMENTADOS 

 

Os resultados das concentrações máximas junto ao solo para os parâmetros 

avaliados estão apresentados nas Tabelas 11 a 14. Os valores estão distribuídos por 

poluente e cenário.  

Os poluentes cujas concentrações possuem padrões de qualidade do ar foram 

apresentados para o Cenário 1, que representa a avaliação da URE como novo 

empreendimento a ser instalado no local e Cenário 2, que contempla o novo processo 

juntamente com as fontes do aterro LARA. 

A ordem de apresentação dos compostos modelados foram: MP, NOx, SOx e 

CO. Nas tabelas foram apresentados os períodos de exposição empregados nas 

simulações, de acordo com os padrões vigentes. Os resultados foram comparados com o 

padrão de qualidade do ar dado pelo Decreto Estadual n° 59.113/2013. 

O conjunto completo dos dados de entrada e saída das simulações está 

apresentado no Anexo 7, na forma digital. 

Para visualização da variação das concentrações dos parâmetros avaliados ao 

nível do solo, são apresentadas no Anexo 8 as isopletas (curvas de isoconcentração) 

obtidas para cada parâmetro e período de exposição simulado. Essas curvas foram 

sobrepostas a imagens do local para facilitar a avaliação dos pontos de máxima 

concentração com relação à ocupação territorial na região. 

Além dos resultados de máxima concentração também foram apresentados os 

resultados por poluente para os receptores discretos. Para tanto foram reportados os 

valores para período de exposição de curta duração, que apresentam valores mais críticos. 

Estes valores estão disponibilizados nas Tabelas 15 a 18. 

Cabe ressaltar que para classificação da qualidade do ar é empregado, de acordo 

com o Decreto Estadual n° 59.113/2013, para o período de curta exposição, o quarto 

maior valor diário obtido para cada poluente avaliado. 

Os resultados obtidos para Dioxinas e Furanos serão apresentados no item 

seguinte, que irá compor avaliação de risco à saúde humana por exposição às emissões 

atmosféricas. 
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Tabela 11 - Concentração de MP – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de MP (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 24 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

3,20 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

7,02 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

3,04 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,72 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

3,00 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,68 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

2,99 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,57 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 100 100 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

0,90 

(348.053,19; 7.378.358,00) 

1,94 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 35 35 

Fonte: Simulação ISC 

Tabela 12 - Concentração de NOx – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de NOx (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 1 hora 

1a máxima 

(Coordenadas) 

136,99 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

189,00 

(348.041,00; 7.377.374,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

136,63 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

188,78 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

136,26 

(348.053,19; 7.376.608,00) 

188,48 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

135,85 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

187,60 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

Padrão MF 200 200 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

18,07 

(348.053,19; 7.376.358,00) 

23,16 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MF 40 40 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 13 - Concentração de SOx – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de SOx (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 24 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

15,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

18,37 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

14,64 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,48 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

14,52 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,29 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

14,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,28 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 40 40 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

4,39 

(348.053,19; 7.378.358,00) 

5,19 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 30 30 

Fonte: Simulação ISC 

 

Tabela 14 - Concentração de CO – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de CO (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 8 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

26,84 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

47,68 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

25,17 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

43,39 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

24,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

41,74 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

24,38 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

41,11 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MF 
10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 15 - Concentração de MP – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração MP – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 0,29 1,05 

2 1,13 3,09 

3 0,21 0,82 

4 0,12 0,46 

5 0,13 0,44 

6 0,06 0,57 

7 0,10 0,20 

8 0,03 1,54 

9 0,24 0,50 

10 0,01 0,14 

11 0,12 0,23 

12 2,29 4,57 

13 3,20 7,02 

14 0,41 0,73 

15 0,28 0,74 

16 0,41 0,83 

17 0,44 0,88 

18 0,08 0,23 

19 0,30 1,01 

20 1,41 2,98 

21 1,81 5,17 

22 0,74 1,68 

23 0,17 0,43 
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Tabela 15 - Concentração de MP – Receptores Discretos (Continuação) 

Ponto Discreto 
Concentração MP – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

24 0,25 0,48 

25 0,32 0,60 

26 0,33 0,64 

27 0,27 0,57 

28 0,32 0,63 

29 0,22 0,38 

Padrão MI2 100 100 

Fonte: Simulação ISC 

 
Tabela 16 - Concentração de NOx – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração NOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 23,57 34,86 

2 49,40 67,36 

3 25,43 38,53 

4 25,90 37,61 

5 30,67 44,06 

6 13,21 19,48 

7 19,58 19,58 

8 7,20 48,19 

9 28,00 37,09 

10 4,35 9,10 

11 16,30 18,41 

12 136,99 168,27 
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Tabela 16 - Concentração de NOx – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração NOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

13 136,83 169,77 

14 72,82 86,25 

15 39,21 54,53 

16 43,12 52,54 

17 29,92 37,97 

18 21,09 29,85 

19 54,28 70,18 

20 134,76 182,13 

21 131,04 189,00 

22 102,56 129,46 

23 24,00 31,79 

24 37,83 46,09 

25 25,74 31,25 

26 26,03 32,17 

27 29,04 36,77 

28 23,01 32,17 

29 20,78 25,15 

Padrão MF 200 200 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 17 - Concentração de SOx – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração SOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 1,41 1.91 

2 5,55 7.09 

3 1,02 1.44 

4 0,56 0.82 

5 0,63 0.87 

6 0,28 0.56 

7 0,50 0.51 

8 0,16 1.24 

9 1,22 1.26 

10 0,05 0.06 

11 0,61 0.69 

12 11,14 12.90 

13 15,44 18.37 

14 1,89 2.11 

15 1,31 1.63 

16 1,76 2.03 

17 1,97 2.23 

18 0,38 0.48 

19 1,41 1.96 

20 6,76 7.95 

21 8,74 11.33 

22 3,44 4.11 
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Tabela 17 - Concentração de SOx – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração SOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

23 0,76 0.94 

24 1,09 1.23 

25 1,38 1.55 

26 1,49 1.70 

27 1,15 1.31 

28 1,23 1.40 

29 0,89 0.98 

Padrão MI2 40 40 

Fonte: Simulação ISC 

 

Tabela 18 - Concentração de CO – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração CO – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 2,79 8,99 

2 9,61 18,72 

3 2,64 8,50 

4 1,79 5,08 

5 1,96 4,93 

6 0,78 5,09 

7 1,28 1,40 

8 0,35 14,27 

9 3,20 9,20 

10 0,14 2,67 
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Tabela 18 - Concentração de CO – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração CO – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

11 1,59 2,18 

12 26,23 43,16 

13 25,92 46,29 

14 5,98 8,90 

15 3,73 7,65 

16 5,03 8,47 

17 4,31 7,92 

18 1,23 2,63 

19 3,96 9,21 

20 15,05 29,10 

21 19,89 45,17 

22 9,73 16,42 

23 2,49 5,02 

24 2,34 3,48 

25 3,28 5,16 

26 3,14 4,98 

27 3,36 5,89 

28 3,45 5,61 

29 2,43 3,76 

Padrão MF 10.000 10.000 

Fonte: Simulação ISC 
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7. RESULTADOS OBTIDOS PARA DIOXINAS E FURANOS  

 

As emissões de Dioxinas, Furanos e compostos semelhantes emitidas pela URE 

atendem a Resolução SMA n  079/2009 e foram estimadas no item 4 deste estudo. A 

emissão foi utilizada através de modelagem matemática para a determinação das máximas 

concentrações de Dioxinas e Furanos junto ao solo. Para tanto foi utilizado, conforme 

apresentado ao longo do texto, o modelo ISC-ST3 (Industrial Source Complex – Short 

Term), recomendado pelo órgão ambiental estadual, conforme Anexo 1 – Instruções para 

Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas do Manual para Elaboração de 

Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental.  

A simulação foi realizada considerando a modelagem da concentração sem 

efeito de deposição úmida ou seca e para o período de 1 hora, menor tempo avaliado neste 

modelo. Este cenário, para este tipo de modelo, é o que apresenta as maiores 

concentrações junto ao solo, pois não considera as atenuações na concentração das 

remoções por via seca e úmida, e não realiza a média das concentrações, ou seja, apresenta 

todas as concentrações simuladas considerando os episódios meteorológicos mais críticos 

do arquivo de dados de entrada para este tipo de programa. 

O resultado das máximas concentrações obtidas está apresentado na Tabela 19. 

As simulações ocorreram para os dois cenários, sendo o Cenário 1 apenas o impacto das 

emissões da URE, novo empreendimento a ser instalado no local e Cenário 2, emissões 

da URE acrescidas das emissões dos flares queimando o biogás gerado em função da 

decomposição dos resíduos no aterro já instalado na área da LARA. 

Os resultados foram apresentados também para os receptores discretos na Tabela 

20. Cabe ressaltar que, para a avaliação de risco será utilizada a maior concentração 

calculada através da modelagem, independentemente do local onde esteja localizado o 

ponto de máxima, de modo a analisar o caso mais extremo. 

Os dados de entrada e saída do modelo matemático e as isopletas, curvas de 

isoconcentração, que apresentam os máximos valores obtidos e sobrepostos a imagens da 

área de interesse estão nos Anexos 7 e 8. 
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Tabela 19 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de Dioxinas e Furanos (pg/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 1 hora 

1a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

0,59 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

0,59 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.053,19; 7.377.608,00) 

0,57 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

0,57 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

 

Tabela 20 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração D & F – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 0,01 0,10 

2 0,02 0,14 

3 0,01 0,10 

4 0,01 0,09 

5 0,02 0,10 

6 0,01 0,09 

7 0,01 0,04 

8 0,00 0,29 

9 0,01 0,06 

10 0,00 0,01 

11 0,01 0,04 

12 0,07 0,25 

13 0,07 0,26 
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Tabela 20 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração D & F – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

14 0,04 0,12 

15 0,02 0,11 

16 0,02 0,08 

17 0,02 0,07 

18 0,01 0,06 

19 0,03 0,12 

20 0,07 0,35 

21 0,07 0,41 

22 0,05 0,21 

23 0,01 0,06 

24 0,02 0,07 

25 0,01 0,05 

26 0,01 0,05 

27 0,01 0,06 

28 0,01 0,04 

29 0,01 0,04 

 

Os valores obtidos para as concentrações de Dioxinas e Furanos junto ao solo 

foram utilizados para as avaliações de risco seguindo a recomendação da Decisão de 

Diretoria n  034/2015/I. As estimativas das doses de entrada foram divididas em dois 

cenários, somente o novo empreendimento, a URE (Cenário 1) e URE + Flares (Cenário 

2). 
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7.1 ESTIMATIVA DA DOSE DE ENTRADA  

7.1.1 - Cenário 1 

A maior concentração modelada a partir das emissões da URE, igual a 0,07 

pg/m³, deve ser acrescida às concentrações ambientais existente no local ocupado pela 

população da região. Como não existem estudos identificando essa concentração de 

fundo, conhecida também como background, a Decisão de Diretoria n  034/2015/I 

recomenda o uso da concentração de 1,14 10-2 pg/m³, obtida pela National Dioxin Air 

Monitoring Network (NDAMN) nos Estados Unidos da América, a partir do 

monitoramento de 34 locais rurais e remotos no país. Tem-se que: 

 

Concentração Atmosférica = 0,07 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,08 pg/m³ 

 

A concentração obtida é transformada em dose mensal. Para tanto, foi utilizado 

o volume de ar inalado por um adolescente entre 12 a 14 anos, considerado como receptor 

mais sensível, segundo a Decisão de Diretoria n  034/2015/I. O volume médio de ar 

inalado é igual a 14 m³/dia para um receptor com peso médio de 50 kg. Sendo assim, tem-

se: 

 

Dose Mensal Inalada = 0,08 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 0,68 pg/kg/mês 

 

A dose inalada é acrescida à dose mensal a que o receptor está exposto por 

ingestão. No Brasil não estão disponíveis dados nacionais. Desta forma o documento 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I recomenda o uso do valor de 9,9 pg/kg/mês, obtido 

pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América. Assim: 

 

Dose Mensal Total = 0,68 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 10,58 pg/kg/mês 

 

7.1.2 - Cenário 2 

A maior concentração modelada a partir das emissões da URE, igual a 0,59 

pg/m³, deve ser acrescida às concentrações ambientais existente no local ocupado pela 
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população da região. Como não existem estudos identificando essa concentração de 

fundo, conhecida também como background, a Decisão de Diretoria n  034/2015/I 

recomenda o uso da concentração de 1,14 10-2 pg/m³, obtida pela National Dioxin Air 

Monitoring Network (NDAMN) nos Estados Unidos da América, a partir do 

monitoramento de 34 locais rurais e remotos no país. Então: 

 

Concentração Atmosférica = 0,59 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,60 pg/m³ 

 

A concentração obtida é transformada em dose mensal. Para tanto foi utilizado 

o volume de ar inalado por um adolescente entre 12 a 14 anos, considerado como receptor 

mais sensível, segundo a Diretoria n  034/2015/I. O volume médio de ar inalado é igual a 

14 m³/dia para um receptor com peso médio de 50 kg. Sendo assim, tem-se: 

 

Dose Mensal Inalada = 0,60 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 5,05 pg/kg/mês 

 

A dose inalada é acrescida à dose mensal a que o receptor está exposto por 

ingestão. No Brasil não estão disponíveis dados nacionais, desta forma o documento 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I recomenda o uso do valor de 9,9 pg/kg/mês, obtido 

pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América. Então: 

 

Dose Mensal Total = 5,05 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 14,95 pg/kg/mês 

 

A dose mensal tolerável estabelecida pela OMS, e adotada pelo órgão ambiental 

estadual é igual a 70 pg/kg/mês, de modo que os valores estimados atendem ao referido 

limite, sendo considerado um risco aceitável. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo de dispersão tem como objetivo determinar as máximas 

concentrações de poluentes regulamentadas junto ao solo, provenientes da emissão da 

futura unidade de tratamento de resíduos sólidos com Recuperação de Energia (URE), 

para determinação do impacto deste empreendimento na qualidade do ar na região. As 

estimativas destas concentrações foram realizadas considerando dois pontos: apenas a 

emissão do futuro empreendimento e também sua emissão conjunta com as fontes de 

combustão do biogás a ser gerada no Aterro Lara Central de Tratamento de Resíduos, 

instalado no Município de Mauá, SP. 

Os resultados das concentrações máximas, obtidos com o emprego do modelo 

matemático ISC, fornecido pela Lakes Environmental, foram comparados com os padrões 

de qualidade do ar vigentes, definidos dados pelo Decreto Estadual n° 59.113/2013, iguais 

ao determinado na Resolução CONAMA n° 491/2018. Foram ainda comparados com o 

cenário que ocorre atualmente no Lara, que consiste na oxidação do biogás gerado no 

aterro com o emprego de flares, usando para tanto os resultados apresentados no Relatório 

Ambiental Preliminar para licenciamento da ampliação da unidade. O quadro 

comparativo está apresentado na Tabela 21. 

 
Tabela 21 – Quadro Comparativo - Concentração de Poluentes Regulamentados 

Parâmetro 

Concentração Máxima (g/m3) 

Cenário Atual 

(Flare)(1) 

Cenário 

Intermediário 

(Flare + URE) 

Cenário Futuro 

(URE) 

Padrão  

Vigente 

Óxidos de 

Nitrogênio 
53,9 189,00 136,99 200 

Material 

Particulado 
5,4 7,02 3,20 100 

Óxidos de 

Enxofre 
- 18,37 15,44 40 

Monóxido de 

Carbono 
- 47,68 26,84 10.000 

1- Valores obtidos do RAP de ampliação da unidade que apresentou simulação para os poluentes NOx e MP. 

 

Esta análise teve como intuito apresentar a viabilidade do futuro 

empreendimento no local. Complementarmente, foi avaliado ainda o impacto do 

empreendimento acrescido das emissões residuais do biogás sendo queimado em flare, 
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dado que, mesmo sem receber RSU regularmente, o aterro ainda possuirá o passivo do 

tratamento do biogás gerado por um determinado período. Pode ser verificado que:  

• Óxidos de Nitrogênio: as máximas concentrações para este poluente em função 

da futura instalação da URE na região são de aproximadamente 136 µg/m³, valor 

abaixo do padrão de qualidade do ar vigente para períodos de curta exposição.  

A concentração de NOx tende a ser maior se comparada apenas às emissões dos 

flares. Contudo, a URE apresenta uma alternativa ao tratamento de resíduos 

considerando a limitação de áreas disponíveis nos grandes centros e a geração 

de energia elétrica adicional. 

As concentrações acarretadas pelas emissões da URE representam 72% das 

máximas concentrações obtidas com a avaliação conjunta das fontes da Lara. 

Porém, as localizações das máximas tendem a variar de local em função da 

contribuição dos flares. 

A 4a   máxima concentração de NOx, ao nível do solo para o período de exposição 

de 1 hora para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

187,6 µg/m³, valor igual a 94% do padrão vigente. Para o período de longa 

exposição (média anual), a máxima concentração foi igual a 23,2 µg/m³, que 

equivale a 58% do padrão. 

A região que abrange os máximos valores atende ao mais restritivo limite dado 

pela legislação, que consiste na Meta Final, prevista no Decreto Estadual n° 

59.113/2013, baseada nas recomendações da OMS. Está localizada 

predominantemente, de acordo com a isopleta para este cenário, em uma área a 

oeste do empreendimento, no topo do morro, onde predomina a cobertura 

vegetal. Após essa região, a máxima concentração sofre redução gradativa nos 

próximos 500 metros, caindo de 189 µg/m³, para 105 µg/m³, que representa 53% 

do padrão. 

Cabe ressaltar que esta situação ocorrerá por um determinado tempo, sendo 

reduzida para um cenário de menor impacto com a diminuição da geração de 

biogás no aterro, uma vez que este deixará de receber resíduos urbanos com a 

entrada em operação da URE, sendo disposto na área apenas as cinzas de rejeito 

da URE. O resíduo urbano deve ser enviado para o aterro apenas em períodos de 

manutenção da unidade. Desta forma, com o passar dos anos, os flares serão 

desligados gradualmente, até que o impacto na região tenda a ser aquele referente 

Página: 872



52 
 

 

à operação da URE, cuja máxima concentração é igual a 136,99 µg/m³ e 

representa 68% do padrão de qualidade do ar. 

É importante mencionar que essa concentração foi determinada para a 

capacidade limite permitida pelo sistema da URE, sendo prevista a operação em 

condições de menor vazão, conforme projeto da unidade. E ainda que o modelo 

matemático é conservador e não considera os efeitos de deposição úmida e seca. 

De acordo com as estimativas do RAP de ampliação do aterro, utilizadas para a 

determinação da avaliação conjunta das fontes, a queda na geração de biogás é 

em média de 4,88% a cada ano, em relação ao ano anterior. De modo que, após 

4 anos de operação conjunta, um dos flares já seria desligado, diminuindo as 

concentrações de NOx no entorno. Estas estimativas estão considerando, assim 

como no RAP, que todo o biogás gerado no aterro seja queimado nos flares, 

porém há uma limitação quanto à coleta de gás, devido a perdas para o ambiente, 

que não geram NOx. 

Tal qual para a análise conjunta das fontes, para a operação exclusiva da URE, 

as máximas concentrações ocorrem nas faixas superiores do morro localizado a 

oeste do empreendimento, diminuindo para valores da ordem de 50 µg/m³ ou 

menos, nas regiões mais baixas, que apresentam maior concentração de 

população e atividades potencialmente geradoras de poluentes; 

• Material Particulado: a máxima concentração para este poluente em função 

das emissões da URE representa 46% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 

A 4a máxima concentração de MP ao nível do solo para o período de exposição 

de 24 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

6,57 µg/m³, valor igual a 7% do padrão vigente para partículas inaláveis. Para o 

período de longa exposição (média anual) a máxima concentração igual a 1,94 

µg/m³, igual a 5,5% do padrão. 

Cabe ressaltar que, a máxima concentração obtida atende à Meta Final do decreto 

vigente, que teve como base as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde; 

• Óxidos de Enxofre: a máxima concentração para este poluente em função das 

emissões da URE representa 84% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 
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A 4a máxima concentração de SOx ao nível do solo para o período de exposição 

de 24 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

17,28 µg/m³, valor igual a 43% do padrão vigente. Para o período de longa 

exposição (média anual) a máxima concentração foi igual a 5,19 µg/m³, o que 

equivale a 17% do padrão. 

Cabe ressaltar que a máxima concentração obtida atende à Meta Final do decreto 

vigente, que teve como base as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde; 

• Monóxido de Carbono: a máxima concentração para este poluente em função 

das emissões da URE representa 56% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 

A 4a máxima concentração de CO ao nível do solo para o período de exposição 

de 8 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

41,11 µg/m³, valor igual a 0,4% do padrão vigente.  

 

Os pontos discretos, aqueles que apresentaram as concentrações mais elevadas 

são os localizados nos topos dos morros, com elevações acima de 885 metros. Estes 

pontos estão nas partes altas dos locais descritos a seguir e foram identificados como 12 

(Morro do Kibon), 13 (próximo a travessa dos Eucaliptos), 20 (Rua Renascer) e 21 (Rua 

São José). O ponto 13 representa a máxima concentração para os poluentes MP e SOx e 

o ponto 21, a máxima para NOx. Para todas as situações avaliadas, as máximas 

concentrações atendem aos padrões Meta Final, dados pelo Decreto Estadual n° 

59.113/2013 e Resolução CONAMA n° 491/2018, baseada na recomendação da OMS.  

Os pontos discretos que representam as Estação Meteorológica da CETESB, a 

saber pontos 23 a 29, foram inseridos de modo a avaliar o impacto da nova fonte no 

monitoramento da qualidade do ar das estações. Foram empregados para tanto o quarto 

maior valor obtido nas simulações para ambos os cenários.  

Foram considerados como valores base, as concentrações médias apresentadas 

no documento “Classificação de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade 

do Ar observada – Efetiva de 26/08/2016 até 2019” para os poluentes monitorados em 

cada estação e contemplados neste estudo. Cabe ressaltar, que a classificação é 

determinada em função da pior condição avaliada entre os períodos de curta e longa 

exposição. 
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Observou-se que as estações não terão uma alteração da qualidade do ar dada, 

com base na concentração monitorada. A Estação de São Caetano do Sul, para o poluente 

NOx, possui concentração média igual a 177 µg/m³; com o acréscimo de 25 µg/m³, esse 

valor passa a 202 µg/m³, porém a classificação desta estação para este parâmetro é M3, 

sendo o limite igual a 220 µg/m³, ou seja, não haverá alteração da classificação do 

município. É importante ressaltar que parte da emissão acrescida já é monitorada hoje na 

estação, dado que já ocorre o monitoramento da emissão de queima do biogás gerado 

atualmente no aterro. Sendo assim, considerando apenas a emissão da URE, o valor 

deverá ser igual a 198 µg/m³, atendendo também à Meta Final. 

Dioxinas e Furano: no que tange à análise de risco à saúde humana por 

exposição às emissões atmosféricas de Dioxinas e Furanos, determinada como base na 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I de 10 de fevereiro de 2015, para avaliação de 

Unidades de Recuperação de Energia (UREs), o maior valor obtido, seguindo a orientação 

do documento em questão, foi de 10,58 pg/kg/mês, que representa 15% da dose mensal 

tolerável e igual a 70 pg/kg/mês. 

Além do valor da URE, foram avaliadas também a análise conjunta da URE mais 

os flares da unidade e o valor obtido foi de 14,95 pg/kg/mês, também abaixo do valor 

tolerável, segundo a OMS. 

Cabe ressaltar que, referente à dose inalada, sem contabilizar a dose por ingestão, 

a URE contribui com um valor de 0,68 pg/kg/mês, frente a 5,05 pg/kg/mês obtido através 

da análise conjunta, de modo que os flares da unidade teoricamente apresentam um 

impacto maior que a URE quando avaliadas as Dioxinas e os Furanos. 

Dado o exposto, ressalta-se que o maior impacto da unidade ocorrerá no que 

tange ao poluente Óxidos de Nitrogênio. Entretanto, parte deste aumento de concentração 

ao redor do ambiente está localizado nas porções mais altas e ocorrerá por um período 

curto de tempo, até que o biogás gerado no aterro existente seja consumido. De qualquer 

modo, todas as concentrações ao nível do solo estimadas para este poluente atendem aos 

padrões de qualidade do ar vigentes, que são, por sua vez, aqueles recomendados pela 

OMS. 

 O empreendimento apresentará, como impacto positivo, a diminuição do risco à 

exposição a Dioxinas e a Furanos, dado que a geração destes compostos é menor na URE 

quando comparada às estimativas dos flares do aterro, que serão gradualmente 

desativados com o passar do tempo. 
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1 General 

This document is a compilation of different technical data of the mechanical/biological 
and thermal processes generating electrical energy from the combustion of Municipal 
Solid Waste (MSW). Indicated are two Load Points of the Firing-Capacity-Diagram: LP 
DP which is the Design Point of the plant and LP A’ which is the Load Point for 
describing mechanical as well as thermal overload. 

Unless otherwise stated, all data are related to one boiler line at Design Point of the 
plant. 

Partially, the figures were rounded. 

2 Design conditions 

The table below compiles the main technical and ambient data, the design of the plant is 
based on. 

Air humidity [%] 57 

Dry bulb temperature [°C] 15 

Air pressure [mbar] 989 

Height above sea level [m] 820 

Average ambient air 
temperature 

[°C] 22,1 

Average ambient air 
temperature in boiler hall 

[°C] 22,1 

Flue gas temperature boiler 
exit (start of operation) 

[°C] 145 

Flue gas temperature boiler 
exit (end of operation) 

[°C] 150 

Feed water temperature [°C] 130 
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3 Waste Specification 

The table below shows the composition of waste to be processed within the plant. 

 

Unit
Design

Average
Range Remark

100 FUEL

200 Capacity, Heating value -

201 Firing capacity - nominal load (100%) MW

202 Heating value - Design kJ/kg 7.500 - 13.000

300 Fuel quality feature -

301 Lumpiness, grain - normal mm LxWxH
302 overlenght - max. 10 Ma% mm LxWxH, *
303 overlenght - max. 5 Ma% mm Lxd, *
304 Foils mm LxW
305 Ribbons mm L
306 Fines  < 10 mm ma% dry

307 Fines  < 1 mm ma% dry

308 Contraries - total (glas, ceramics, stones ...) ma% dry

309 Ferrous metals ma% dry

310 Non-ferrous metals incl. aluminum (foils, …) ma% dry

311 Specific weight kg/m3 125 - 400
312 Sum ash and inerts ma% gr. 15 - 30
313 Water ma% gr. 15 - 50

400 Composition

401 C - Carbon ma% gr. 29 - 45
402 H - Hydrogen ma% gr. 3 - 6
403 O - Oxygen ma% gr. 15 - 27
404 N - Nitrogen ma% gr. 0,3 - 1,0
405 S - Sulfur ma% gr. 0,1 - 0,8
406 Cl - Chlorine ma% gr. 0,5 - 1,0
407 F - Fluorine ma% gr. 0,0 - 0,05

500 Heavy metals   (dry = dry mass) Pollutant value at 80. 

percentile

Maximum

value

Remarks

501 Th - Thulium mg/kg dry <1 max. 1

502 Hg - Mercury mg/kg dry <1,2 max. 3

503 Pb - Lead mg/kg dry <350 max. 600

504 Co - Cobalt mg/kg dry <12 max. 30

505 Sb - Antimony mg/kg dry <60 max. 150

506 Cr - Chromium mg/kg dry <250 max. 300

507 Cu - Copper mg/kg dry <500 max. 1000

508 Mn - Manganese mg/kg dry <500 max. 800

509 V - Vanadium mg/kg dry <25 max. 50

510 Sn - Tin mg/kg dry <80 max. 200

511 As - Arsenic mg/kg dry <10 max. 20

512 Cd - Cadmium mg/kg dry <5 max. 10

513 Ni - Nickel mg/kg dry <150 max. 200

514 Se - Selenium mg/kg dry <5 max. 10

515 Te - Tellurium mg/kg dry <5 max. 10

516 Fe - Iron mg/kg dry 700 max. 3.000

517 Zn - Zinc mg/kg dry 200 max. 300

< 15

< 5

< 1

< 10

< 5

< 500 x 400 x 400

< 1.000 x 800 x 800

< 1.000 x 70

< 500 x 500

< 3000

Household and Industrial waste 

in accordance to European Waste Catalogue - Chapter 20 of the 

list exclusive hazardous waste with more than 1% of 

halogenated organic substances, expressed as chlorine

Composition

MSW
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4 Firing Capacity Diagram (FCD) 

The FCD below shows the operating range of the firing system in relation to the Net 
Calorific Value (NCV) of the waste and in relation to the hourly waste throughput. 

 

5 Composition of the Design Waste 

The table below shows the composition of the Design Waste, all figures related to “as 
received”. 

Name  Waste LP DP Waste LP A’ Biogas Natural gas 

NCV MJ/kg 10,9 9,5 13,397 43,445 

Ash kg/kg 0,2000 0,1608 0,00 0,00 

Moisture kg/kg 0,3450 0,3568 0,00 0,00 

Carbon kg/kg 0,2832 0,2531 0,8523  

Hydrogen kg/kg 0,0340 0,0361 0,1186  

Oxygen kg/kg 0,1264 0,1767 0,0118  

Nitrogen kg/kg 0,0046 0,0083 0,0017  

Sulphur kg/kg 0,0025 0,0019 0,0155  

Chlorine kg/kg 0,0043 0,0063 0,00 0,00 

Fluorine kg/kg 0,0001 0,0000 0,00 0,00 
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6 Diversion of the annual waste stream 

The table below shows the diversion of the annual amount of waste which will be 
delivered to the plant up to the remaining amount of waste which will be used as fuel in 
the incineration part of the plant. The plant design is based on these figures. 

Waste Annual amount [t/a] Average NCV [MJ/kg] 

MSW delivered to the 
tipping hall 

1.000.000 7,6 

Separation of metals 12.000 / 

Shredded waste to 
the waste bunker 

280.000 13,1 

Shredded waste to 
the MBT 

708.000 7,6 

Water discharge in 
the MBT 

336.000 / 

Dried MSW to the 
waste bunker 

372.000 9,2 

Total waste from the 
waste bunker 

652.000 10,9 

 

7 Steam conditions 

The table below shows the superheated steam conditions upstream and downstream 
the external superheater at 100% boiler load and at start of operating hours at Design 
Point of the plant and at LP A’ (figures for one boiler line) and the steam condition 
upstream the air-cooled condenser (ACC). 

Steam condition  Upstream external 
superheater 

Downstream 
external 
superheater 

Upstream ACC 

Temperature [°C] 420 500 48,5 

Pressure [bars] 90 84 0,12 

Mass flow LP DP [kg/h] 151.000 151.000 116.000 

Mass flow LP DP [kg/h] 162.000 162.000 124.500 

 

  

Página: 882



Technical Data and Specifications 

P a g e  7 | 10 

16-008 MT4E Mauá - LARA 

8 Electricity 

Each boiler line can be operated separately. The generation and consumption of 
electricity is: 

  LP DP LP A’ 

Electricity, gross [kWh] 38.500 40.500 

Electricity, net [kWh] 35.000 36.550 

Parasitic load  [kWh] 3.500 3.950 

Parasitic load only for thermal process part, MBT and Civil Works not included. 

9 Consumption of Consumables 

•  The table below shows the expected consumption of consumables processing Design 
Waste at the Design Point of the plant and for Load Point A’. The specification of 
additives etc. are attached as Annexes. 

Consumable  LP DP LP A’ 

Hydrated lime [kg/h] 510 720 

Powdered activated Carbon [kg/h] 22 25 

Ammonia [kg/h] 90 95 

Water [kg/h] 3.900 5.400 

Biogas [kg/h] 2.310 2.450 

(alternative natural gas) [kg/h] 850 900 

Boiler start-up fuel [MWh] 1.750 1.750 

 

10 Residues 

Residues  LP DP LP A’ 

Incinerator bottom ash 
(25% moisture) 

[kg/h] 8.840 8.580 

Boiler ash [kg/h] 832 700 

Fly ash [kg/h] 404 400 

Residues from FGT [kg/h] 791 1.200 

Total residues [kg/h] 2.027 2.300 

  

Página: 883



Technical Data and Specifications 

P a g e  8 | 10 

16-008 MT4E Mauá - LARA 

11 Flue gas data at stack 

The figures in the table below are related to the Design Point DP and to Load Point A’ 
(upper right corner) of the firing capacity diagram in section 4. 

  LP DP LP A’ 

Volume flow (wet) [Nm³/h] 248.000 297.000 

Flue gas temperature [°C] 145 145 

Air pressure (ambient) [mbar] 989 989 

Oxygen, dry [Vol.-%] 7,25 9,35 

Oxygen, wet [Vol.-%] 6,00 7,65 

Humidity [Vol.-%] 17,24 18,16 

Diameter stack [mm] 3.000 3.000 

 

The flue gas volume flow is related to standard conditions (1.013,25 mbar and 273,15K), 
the operating condition need to be calculated by the client. 
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12 Flue gas emissions 

The flue gas emissions are in accordance with “Resolucao SMA No 79 de 04 de 
Novembro de 2009”. 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Poluentes a serem Monitorados Continuamente, 
valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Substancias Inorganicas Especificas, valores medios 
obtidos durante o periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, 
expressos em mg/Nm³ (miligrama por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 
11% de O2 

 

Nota: Sem prejuizo do dispoto na Resolucao CONAMA n° 316  
de 29.10.02 ou em outro document legal concemente. 

  

Parametro Valor medio

diario 97% do tempo 100% do tempo

Material Particulado (MP) 10 10 30

Oxido de Enxofre (SOx),

expressos em SO2

50 50 200

Oxido de Nitrogenio (NOx),

expressos em NO2

200 200 400

Acido Cloridrico (HCl) 10 10 60

Acido Fluoridico (HF) 1 2 4

Hidrocarbonetos Totais - HCT

(expresso como metano e

nao metano)

10 10 20

Valores medios de 30 min

Limite de Emissao

Parametro Limites de Emissao

Cd + Tl e seus compostos 0,05

Hg e seus compostos 0,05

Pb + A + Co + Ni + Cr + 

Mn + Sb + Cu + V

e seus compostos

0,5
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Tabela: Limites de Emissao de Dioxinas e Furanos, valores medios obtidos durante o 
periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, expressos em 
ng/Nm³ (nanograma por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 11% de O2 

referente a concentracao total de dioxinas e furanos calculadas com base no conceito 
de equivalencia toxica de acordo com o Anexo I desta Resolucao. 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Monoxido de Carbono (CO) a serem Monitorados 
Continuamente, valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

Parametro Limites de Emissao

Dioxinas e Furanos 0,1

Limite de Emissao

Valor médio diário para o monitoramento continuo de um

periodo de um ano
50

Valores médios de intervalos de 10 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
150

Valores médios de intervalos de 30 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
100

Valor médio por hora para o monitoramento continuo de

URE's que utilizam tecnologia de leito fluidizado
100
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Hydrated lime2015 www.luehr-filter.comMDS_0003_00_101019_EN

Hydrated lime quality for use in FGT plant

Parameter Dim. Min. requirement
Ca(OH)2  content, water soluble weight % > 90

Material humidity weight % < 1

Bulk density g/ccm 0.35 – 0.5

Grain size > 32 µm weight % < 15

Grain size > 90 µm weight % < 5

BET-surface m²/g > 18
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WATER QUALITY FOR USE  
IN THE CRUDE GAS CLEANING 

2018 MDS_0002_00_110224_EN   Water 

Near     
Evaporative cooling and 

particle wetting 
Lime hydrator 

Parameter   Dim. 

Project-related max. 

values 
Potable water 

Conductivity   uS/cm 1500 750 

pH-value     6.5 – 9.5 6.5 – 9.5 

Carbonate hardness   °dH 25 20 

Total hardness   °dH 25 20 

Calcium Ca mg/l 150 100 

Magnesium Mg mg/l 50 25 

Iron Fe mg/l 0.5 0.1 

          

Chloride Cl mg/l 150 50 

Sulphate SO4 mg/l 150 50 

          

Salts   g/l 1.00 0.50 

          

Turbidity     without without 

Particles in total   mg/l 10 1 

not filterable 0.1 mm mg/l without without 
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Activated carbon2015 www.luehr-filter.comMDS_0007_00_150415_EN

Activated carbon quality 

for use in the FGT plant

Parameter Dim. Min. requirements
Solid carbon weight % > 85

Ash content weight % < 12

Water content Weight% <  5

Bulk density g/ccm 0.45 – 0.55

Grain size > 90 µm weight % < 5

Grain size d50 µm < 25

Specific surface of grains (BET) m²/g > 650
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ANEXO 2 

Planta Baixa 

Página: 890



Página: 891



Página: 892



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Comparação das Emissões: URE e Flare 
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Ano
Resíduos 
Recebido 

(t/ano)

Biogás  
(m³/ano)

Metano 
(m³/ano)

Metano 
(Nm³/ano)

Emissão 
Dioxinas 

Flare 
(g/ano)

Emissão NOx 
Flare (t/ano)

Emissão 
NOx 

Motogerador 
(t/ano)

1987 34.287 0 0 0,00E+00 0,0 0,0 0,0

1988 102.440 5,70E+05 2,85E+05 2,66E+05 0,0 0,3 3,1

1989 117.279 2,25E+06 1,12E+06 1,05E+06 0,0 1,2 12,2

1990 161.580 4,09E+06 2,04E+06 1,90E+06 0,0 2,1 22,1

1991 201.282 6,57E+06 3,29E+06 3,06E+06 0,0 3,4 35,6

1992 220.034 9,60E+06 4,80E+06 4,47E+06 0,0 5,0 52,0

1993 263.853 1,28E+07 6,39E+06 5,96E+06 0,0 6,7 69,2

1994 263.582 1,66E+07 8,28E+06 7,71E+06 0,1 8,7 89,6

1995 334.037 2,01E+07 1,01E+07 9,37E+06 0,1 10,6 108,9

1996 448.978 2,47E+07 1,24E+07 1,15E+07 0,1 13,0 133,7

1997 457.361 3,10E+07 1,55E+07 1,44E+07 0,1 16,2 167,6

1998 460.910 3,71E+07 1,85E+07 1,73E+07 0,1 19,4 200,5

1999 468.405 4,29E+07 2,15E+07 2,00E+07 0,1 22,5 232,2

2000 473.610 4,86E+07 2,43E+07 2,26E+07 0,2 25,5 263,1

2001 489.484 5,41E+07 2,71E+07 2,52E+07 0,2 28,4 292,9

2002 545.091 5,96E+07 2,98E+07 2,78E+07 0,2 31,3 322,6

2003 536.158 6,58E+07 3,29E+07 3,06E+07 0,2 34,5 356,0

2004 615.327 7,15E+07 3,57E+07 3,33E+07 0,2 37,5 386,8

2005 641.362 7,82E+07 3,91E+07 3,64E+07 0,2 41,0 423,3

2006 672.777 8,51E+07 4,25E+07 3,96E+07 0,3 44,6 460,5

2007 688.201 9,21E+07 4,60E+07 4,29E+07 0,3 48,3 498,5

2008 873.638 9,90E+07 4,95E+07 4,61E+07 0,3 52,0 536,1

2009 853.185 1,09E+08 5,44E+07 5,06E+07 0,3 57,0 588,5

2010 1.068.760 1,18E+08 5,88E+07 5,48E+07 0,4 61,7 636,6

2011 1.241.627 1,30E+08 6,48E+07 6,04E+07 0,4 68,0 701,8

2012 1.193.232 1,44E+08 7,20E+07 6,71E+07 0,4 75,5 779,3

2013 1.186.458 1,57E+08 7,84E+07 7,30E+07 0,5 82,2 848,7

2014 836.690 1,69E+08 8,44E+07 7,87E+07 0,5 88,6 914,0

2015 814.742 1,75E+08 8,73E+07 8,13E+07 0,5 91,6 944,7

  Dispersão do RAP, página 10, igual a 1.126,1 kg por milhão de Nm³ de metano 

* A estimativa de emissão de NOx em motogeradores foi realizada empregando o fator de emissão dado pelo  
AP42 - 2.4 Municipal solid waste  landfills, Tabela 2.4-4 e igual a 11.620 kg por milhão de Nm³ de metano 

Estimativa de Emissão do Aterro Considerando Todo o Biogás Gerado na Degradação dos Resíduos

 * A vazão de metano foi convertida para Nm³/h, considerando que o biogás reportado está a 20oC, conforme
  Estudo de Dispersão (ED) do RAP da ampliação do aterro do LARA.

* A estimativa de emissão de Dioxinas e Furanos no flare foi realizada empregando o fator de emissão dado pelo 
  AP42 - 2.4 Municipal solid waste  landfills, Tabela 2.4-4 e igual a 6,7.10-6 kg por milhão de Nm³ de metano 

* A estimativa de emissão de NOx no flare foi realizada empregando o fator de emissão adotado no Estudo de
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2016 872.176 1,80E+08 8,98E+07 8,37E+07 0,6 94,2 972,0

2017 890.914 1,85E+08 9,27E+07 8,63E+07 0,6 97,2 1003,1

2018 912.500 1,91E+08 9,55E+07 8,90E+07 0,6 100,2 1034,3

2019 1.095.000 1,97E+08 9,85E+07 9,17E+07 0,6 103,3 1066,0

2020 1.095.000 2,06E+08 1,03E+08 9,58E+07 0,6 107,9 1113,0

2021 1.095.000 2,14E+08 1,07E+08 9,95E+07 0,7 112,1 1156,3

2022 1.095.000 2,22E+08 1,11E+08 1,03E+08 0,7 116,2 1198,5

2023 1.095.000 2,29E+08 1,14E+08 1,07E+08 0,7 120,0 1238,6

2024 1.095.000 2,36E+08 1,18E+08 1,10E+08 0,7 123,8 1277,6

2025 1.095.000 2,43E+08 1,21E+08 1,13E+08 0,8 127,3 1313,3

2026 1.095.000 2,49E+08 1,25E+08 1,16E+08 0,8 130,6 1347,9

2027 1.095.000 2,55E+08 1,28E+08 1,19E+08 0,8 133,8 1380,4

2028 1.095.000 2,61E+08 1,30E+08 1,21E+08 0,8 136,8 1411,8

2029 1.095.000 2,66E+08 1,33E+08 1,24E+08 0,8 139,7 1441,1

2030 0 2,72E+08 1,36E+08 1,27E+08 0,8 142,5 1470,3

2031 0 2,58E+08 1,29E+08 1,20E+08 0,8 135,5 1397,7

2032 0 2,46E+08 1,23E+08 1,14E+08 0,8 128,8 1329,5

2033 0 2,34E+08 1,17E+08 1,09E+08 0,7 122,6 1264,6

2034 0 2,22E+08 1,11E+08 1,04E+08 0,7 116,6 1202,9

2035 0 2,12E+08 1,06E+08 9,85E+07 0,7 110,9 1144,4

2036 0 2,01E+08 1,01E+08 9,37E+07 0,6 105,6 1089,2

2037 0 1,91E+08 9,57E+07 8,91E+07 0,6 100,4 1035,7

2038 0 1,82E+08 9,10E+07 8,48E+07 0,6 95,5 985,2

2039 0 1,73E+08 8,66E+07 8,07E+07 0,5 90,8 937,2

2040 0 1,65E+08 8,23E+07 7,67E+07 0,5 86,4 891,5

2041 0 1,57E+08 7,83E+07 7,30E+07 0,5 82,2 848,0

2042 0 1,49E+08 7,45E+07 6,94E+07 0,5 78,2 806,6

2043 0 1,42E+08 7,09E+07 6,60E+07 0,4 74,4 767,3

2044 0 1,35E+08 6,74E+07 6,28E+07 0,4 70,7 729,8

2045 0 1,28E+08 6,41E+07 5,98E+07 0,4 67,3 694,3

2046 0 1,22E+08 6,10E+07 5,68E+07 0,4 64,0 660,4

2047 0 1,16E+08 5,80E+07 5,41E+07 0,4 60,9 628,2

2048 0 1,10E+08 5,52E+07 5,14E+07 0,3 57,9 597,5

2049 0 1,05E+08 5,25E+07 4,89E+07 0,3 55,1 568,4

2050 0 9,99E+07 4,99E+07 4,65E+07 0,3 52,4 540,7

2051 0 9,50E+07 4,75E+07 4,43E+07 0,3 49,8 514,4

2052 0 9,04E+07 4,52E+07 4,21E+07 0,3 47,4 489,3

2053 0 8,60E+07 4,30E+07 4,00E+07 0,3 45,1 465,3

2054 0 8,18E+07 4,09E+07 3,81E+07 0,3 42,9 442,7

2055 0 7,78E+07 3,89E+07 3,62E+07 0,2 40,8 421,1

2056 0 7,40E+07 3,70E+07 3,45E+07 0,2 38,8 400,6

2057 0 7,04E+07 3,52E+07 3,28E+07 0,2 36,9 381,0

2058 0 6,70E+07 3,35E+07 3,12E+07 0,2 35,1 362,5

2059 0 6,37E+07 3,18E+07 2,97E+07 0,2 33,4 344,7

2060 0 6,06E+07 3,03E+07 2,82E+07 0,2 31,8 327,9

TOTAL 30.984.960 29,28 4.920,45 50.773,10
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Capacidade Anual da URE = 1.020.000 t/ano (considerando 340 dias de operação/ano)

Anos de Operação URE = 30 anos (processar capacidade total do aterro acima)

Emissão Dioxinas Total URE = 13,97 g (considerando 0,46 g/ano conforme ED/EIA)

URE/Flare = 0,5 (comparação emissão total de Dioxinas e Furanos)

Emissão NOx Total URE = 28.077,84 t (considerando 924,3 t/ano conforme ED/EIA)

URE/Flare = 5,7 (comparação emissão total de NOx )

URE/Motogerador = 0,6 (comparação emissão total de NOx )

Comparação com a emissão da URE para processamento da mesma quantidade de RSU
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Quadro 2.1: Estimativa de Geração de Biogás do Aterro Sanitário - LandGEM 

Ano 
Resíduos Biogás Metano HCNM 

Recebido 
(t/ano) 

Disposto no 
Aterro (t) 

m³/ano m³/h m³/ano m³/h m³/ano m³/h 

1987 34.287 0 0 0 0 0 0 0,0 

1988 102.440 34.287 5,700E+05 65 2,850E+05 33 2,280E+03 0,3 

1989 117.279 136.727 2,245E+06 256 1,123E+06 128 8,980E+03 1,0 

1990 161.580 254.006 4,085E+06 466 2,043E+06 233 1,634E+04 1,9 

1991 201.282 415.586 6,572E+06 750 3,286E+06 375 2,629E+04 3,0 

1992 220.034 616.868 9,597E+06 1,096 4,799E+06 548 3,839E+04 4,4 

1993 263.853 836.902 1,279E+07 1,460 6,394E+06 730 5,115E+04 5,8 

1994 263.582 1.100.755 1,655E+07 1,889 8,275E+06 945 6,620E+04 7,6 

1995 334.037 1.364.338 2,012E+07 2,297 1,006E+07 1,149 8,050E+04 9,2 

1996 448.978 1.698.374 2,470E+07 2,819 1,235E+07 1,410 9,878E+04 11,3 

1997 457.361 2.147.353 3,095E+07 3,534 1,548E+07 1,767 1,238E+05 14,1 

1998 460.910 2.604.714 3,705E+07 4,229 1,852E+07 2,115 1,482E+05 16,9 

1999 468.405 3.065.624 4,290E+07 4,898 2,145E+07 2,449 1,716E+05 19,6 

2000 473.610 3.534.028 4,860E+07 5,548 2,430E+07 2,774 1,944E+05 22,2 

2001 489.484 4.007.638 5,410E+07 6,176 2,705E+07 3,088 2,164E+05 24,7 

2002 545.091 4.497.122 5,960E+07 6,803 2,980E+07 3,402 2,384E+05 27,2 

2003 536.158 5.042.213 6,575E+07 7,506 3,288E+07 3,753 2,630E+05 30,0 

2004 615.327 5.578.370 7,146E+07 8,157 3,573E+07 4,079 2,858E+05 32,6 

2005 641.362 6.193.697 7,820E+07 8,927 3,910E+07 4,464 3,128E+05 35,7 

2006 672.777 6.835.059 8,505E+07 9,709 4,253E+07 4,854 3,402E+05 38,8 

2007 688.201 7.507.837 9,209E+07 10,512 4,604E+07 5,256 3,683E+05 42,0 

2008 873.638 8.196.038 9,904E+07 11,305 4,952E+07 5,653 3,961E+05 45,2 

2009 853.185 9.069.676 1,087E+08 12,412 5,436E+07 6,206 4,349E+05 49,6 

2010 1.068.760 9.922.861 1,176E+08 13,426 5,880E+07 6,713 4,704E+05 53,7 

2011 1.241.627 10.991.621 1,296E+08 14,799 6,482E+07 7,400 5,186E+05 59,2 

2012 1.193.232 12.233.248 1,440E+08 16,433 7,198E+07 8,217 5,758E+05 65,7 

2013 1.186.458 13.426.479 1,568E+08 17,896 7,839E+07 8,948 6,271E+05 71,6 

2014 836.690 14.612.937 1,688E+08 19,275 8,442E+07 9,638 6,754E+05 77,1 

2015 814.742 15.449.627 1,745E+08 19,923 8,726E+07 9,961 6,981E+05 79,7 

2016 872.176 16.264.369 1,796E+08 20,497 8,978E+07 10,249 7,182E+05 82,0 

2017 890.914 17.136.545 1,853E+08 21,153 9,265E+07 10,576 7,412E+05 84,6 

2018 912.500 18.027.459 1,911E+08 21,812 9,553E+07 10,906 7,643E+05 87,2 

2019 1.095.000 18.939.959 1,969E+08 22,479 9,846E+07 11,240 7,877E+05 89,9 

2020 1.095.000 20.034.959 2,055E+08 23,461 1,028E+08 11,731 8,221E+05 93,8 

2021 1.095.000 21.129.959 2,137E+08 24,395 1,068E+08 12,197 8,548E+05 97,6 

2022 1.095.000 22.224.959 2,215E+08 25,283 1,107E+08 12,641 8,859E+05 101,1 

2023 1.095.000 23.319.959 2,289E+08 26,128 1,144E+08 13,064 9,155E+05 104,5 

2024 1.095.000 24.414.959 2,359E+08 26,932 1,180E+08 13,466 9,437E+05 107,7 

2025 1.095.000 25.509.959 2,426E+08 27,696 1,213E+08 13,848 9,705E+05 110,8 

2026 1.095.000 26.604.959 2,490E+08 28,423 1,245E+08 14,212 9,959E+05 113,7 

Vazão dos gases na condição “standard” (760 mmHg e 20°C) 

Aterro Atual: encerramento em 2018. 
Aterro Área 01: inicio em 2019 e encerramento em 2026 
Aterro Área 02: inicio em 2027 e encerramento em 2029 
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Quadro 2.1: Estimativa de Geração de Biogás do Aterro Sanitário - LandGEM 

Ano 
Resíduos Biogás Metano HCNM 

Recebido 
(t/ano) 

Disposto no 
Aterro (t) 

m³/ano m³/h m³/ano m³/h m³/ano m³/h 

2027 1.095.000 27.699.959 2,550E+08 29,115 1,275E+08 14,557 1,020E+06 116,5 

2028 1.095.000 28.794.959 2,608E+08 29,773 1,304E+08 14,886 1,043E+06 119,1 

2029 1.095.000 29.889.959 2,663E+08 30,399 1,331E+08 15,199 1,065E+06 121,6 

2030 0 30.984.959 2,715E+08 30,994 1,358E+08 15,497 1,086E+06 124,0 

2031 0 30.984.959 2,583E+08 29,483 1,291E+08 14,741 1,033E+06 117,9 

2032 0 30.984.959 2,457E+08 28,045 1,228E+08 14,022 9,827E+05 112,2 

2033 0 30.984.959 2,337E+08 26,677 1,168E+08 13,338 9,348E+05 106,7 

2034 0 30.984.959 2,223E+08 25,376 1,111E+08 12,688 8,892E+05 101,5 

2035 0 30.984.959 2,115E+08 24,138 1,057E+08 12,069 8,458E+05 96,6 

2036 0 30.984.959 2,011E+08 22,961 1,006E+08 11,481 8,046E+05 91,8 

2037 0 30.984.959 1,913E+08 21,841 9,566E+07 10,921 7,653E+05 87,4 

2038 0 30.984.959 1,820E+08 20,776 9,100E+07 10,388 7,280E+05 83,1 

2039 0 30.984.959 1,731E+08 19,763 8,656E+07 9,881 6,925E+05 79,1 

2040 0 30.984.959 1,647E+08 18,799 8,234E+07 9,399 6,587E+05 75,2 

2041 0 30.984.959 1,566E+08 17,882 7,832E+07 8,941 6,266E+05 71,5 

2042 0 30.984.959 1,490E+08 17,010 7,450E+07 8,505 5,960E+05 68,0 

2043 0 30.984.959 1,417E+08 16,180 7,087E+07 8,090 5,670E+05 64,7 

2044 0 30.984.959 1,348E+08 15,391 6,741E+07 7,696 5,393E+05 61,6 

2045 0 30.984.959 1,283E+08 14,641 6,413E+07 7,320 5,130E+05 58,6 

2046 0 30.984.959 1,220E+08 13,927 6,100E+07 6,963 4,880E+05 55,7 

2047 0 30.984.959 1,160E+08 13,247 5,802E+07 6,624 4,642E+05 53,0 

2048 0 30.984.959 1,104E+08 12,601 5,519E+07 6,301 4,415E+05 50,4 

2049 0 30.984.959 1,050E+08 11,987 5,250E+07 5,993 4,200E+05 47,9 

2050 0 30.984.959 9,988E+07 11,402 4,994E+07 5,701 3,995E+05 45,6 

2051 0 30.984.959 9,501E+07 10,846 4,751E+07 5,423 3,800E+05 43,4 

2052 0 30.984.959 9,038E+07 10,317 4,519E+07 5,159 3,615E+05 41,3 

2053 0 30.984.959 8,597E+07 9,814 4,298E+07 4,907 3,439E+05 39,3 

2054 0 30.984.959 8,178E+07 9,335 4,089E+07 4,668 3,271E+05 37,3 

2055 0 30.984.959 7,779E+07 8,880 3,889E+07 4,440 3,112E+05 35,5 

2056 0 30.984.959 7,399E+07 8,447 3,700E+07 4,223 2,960E+05 33,8 

2057 0 30.984.959 7,039E+07 8,035 3,519E+07 4,017 2,815E+05 32,1 

2058 0 30.984.959 6,695E+07 7,643 3,348E+07 3,822 2,678E+05 30,6 

2059 0 30.984.959 6,369E+07 7,270 3,184E+07 3,635 2,548E+05 29,1 

2060 0 30.984.959 6,058E+07 6,916 3,029E+07 3,458 2,423E+05 27,7 

Vazão dos gases na condição “standard” (760 mmHg e 20°C) 

Aterro Atual: encerramento em 2018. 
Aterro Área 01: inicio em 2019 e encerramento em 2026 
Aterro Área 02: inicio em 2027 e encerramento em 2029 
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As estimativas de geração de biogás para os três cenários de operação do aterro sanitário 
estão apresentadas no Quadro 2.2. 
 

Quadro 2.2: Estimativas de Geração de Biogás - LandGEM 

Cenários Biogás (m³/h) Metano (m³/h) HCNM (m³/h) 

01 (Aterro Atual 2017) 21.153 10.576 84,6 

02 (aterro Atual 2019) 22.479 11.240 89,9 

03 (Aterro Ampliado 2030) 30.994 15.497 124,0 

 

Cenários Biogás (Nm³/h) Metano (Nm³/h) HCNM (Nm³/h) 

01 (Aterro Atual 2017) 19.709 9.854 78,8 

02 (aterro Atual 2019) 20.945 10.473 83,8 

03 (Aterro Ampliado 2030) 28.879 14.439 115,5 

 
 
3. Estimativas de Emissões dos Queimadores Centrais 
 
As emissões de material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânico 
voláteis não metanos (NMHC) dos queimadores centrais de biogás foram determinadas 
utilizando os seguintes critérios: 

 As emissões de MP foram estimadas utilizando os fatores de emissão de 238 kg/milhão 
dscm de metano da referência “2.4 Municipal Solid Waste Landfills – 10/08, Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors, AP-42” da USEPA. 

- As emissões de NMHC foram estimadas utilizando os resultados do software “Landfill Gas 
Emissions Model (LandGEM) Version 3.02” da USEPA e parâmetros da referência “2.4 
Municipal Solid Waste Landfills –10/08, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-
42” da USEPA. 

(i) HCNM expresso como Hexano, massa molecular 86,18. 

(ii) Eficiência de Controle de Biogás (HCNM) no Flare: 97,7% 

(iii) HCNM (kg/h) = HCNM m³/h x (86,18 / 24,04) x (1 – 97,7% / 100) 

 As emissões de NOx foram estimadas utilizando fator de emissão de 1126,1 kg/milhão de 
Nm³ de metano determinado nas campanhas de amostragem em chaminé no queimador 
central (F01) atual. 

 As características dos efluentes gasosos dos queimadores centrais foram estimadas 
utilizando a média dos resultados de amostragem em chaminé correlacionados com o fluxo 
de metano alimentado. 

As estimativas de emissões para os três cenários, resumos de campanha de amostragem em 
chaminé estão apresentadas nos quadros: 

 Quadros 3.1 a 3.4: Emissão dos Queimadores de Biogás para Cenários 01, 02 e 03 

 Quadros 3.5 e 3.6: Resumo de Campanha de Amostragem em Chaminé (2010 a 2012). 
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Table 2.4-3.  CONTROL EFFICIENCIES FOR LFG NMOC and VOCa 

 
Control Efficiency (%)b 

Control Device Typical Range Rating 

Boiler/Steam Turbine 

(50100423) 
98.6 96-99+ D 

Flarec 

(50100410) 

(50300601) 

97.7 86-99+ A 

Gas Turbine 

(50100420) 
94.4 92-97 E 

IC Engine 

(50100421) 
97.2 95-99+ D 

 a  References 16-148.  Source Classification Codes in parentheses. 
b Control efficiency may also be applied to LFG constituents in Tables 2-4.1 and 2.4-2, except 

for mercury.  For any combustion equipment, the control efficiency for mercury should be 

assumed to be 0.   
c Where information on equipment was given in the reference, test data were taken from enclosed 

flares.  Control efficiencies are assumed to be equally representative of open flares. 

 
Table 2.4-4. EMISSION FACTORS FOR SECONDARY COMPOUNDS 

EXITING CONTROL DEVICESa 
 

 
Control Device 

 
Pollutantb 

Typical Rate, 
kg/106 dscm 

CH4 
Typical Rate, 

lb/106 dscf CH4 
Emission Factor 

Rating 

Flarec 

(50100410) 

(50300601) 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide 

Particulate matter 

Dioxin/Furan 

631 

737 

238 

6.7x10-6 

39 

46 

15 

4.2x10-7 

A 

A 

A 

E 

IC Engine 

(50100421) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide  

Particulate matter 

11,620 

8,462 

232 

725 

528 

15 

C 

C 

D 

Boiler/Steam Turbined 

(50100423) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide  

Particulate matter 

Dioxin/Furan 

677 

116 

41 

5.1x10-6 

42 

7 

3 

3.2x10-7 

D 

D 

D 

D 

Gas Turbine 

(50100420) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide 

Particulate matter 

1,400 

3,600 

350 

87 

230 

22 

D 

E 

E 

a Source Classification Codes in parentheses. 
b No data on PM size distributions were available, however for other gas-fired combustion sources, most of 
the particulate matter is less than 2.5 microns in diameter.  Hence, this emission factor can be used to 
provide estimates of PM-10 or PM-2.5 emissions.  See section 2.4.4.2 for methods to estimate CO2, SO2, 
and HCl. 
c Where information on equipment was given in the reference, test data were taken from enclosed flares.  
Control efficiencies are assumed to be equally representative of open flares. 
d All source tests were conducted on boilers, however emission factors should also be representative of 
steam turbines.  Emission factors are representative of boilers equipped with low-NOx burners and flue gas 
recirculation.  No data were available for uncontrolled NOx emissions. 

10/08 Solid Waste Disposal 2.4-21 

D
ra
ft
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ANEXO 4 

Emissões da Caldeira - Serviço de Saúde 
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Consumo de GLP = 51,9 kg/h (dados da caldeira fornecido pelo empreendedor)

Densidade GLP = 536 kg/m³ (densidade fornecida pela Ultragaz para uma análise
realizada em 24/04/2019)

Vazão de GLP = 0,097 m³/h

Table 1.5-1. EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTION

Potência Térmica = 513.000 kcal/h 1kcal = 3,96567 BTU

Potência Térmica = 2,03 milhões BTU/h ( considerada caldeira comercial )

Poluente
Fator 

Butano 
(lb/10³ gal)

Fator 
Butano 

(lb/10³ gal)

Fator 
Médio 

(lb/10³ gal)

Fator 
Médio 

(kg/m³)

Vazão 
GLP 

(m³/h)

Emissão 
(kg/h)

Emissão 
(g/s)

NOx 15 13 14 1,68 0,16 0,045
MP 0,8 0,7 0,75 0,09 0,01 0,002
CO 8,4 7,5 7,95 0,954 0,09 0,026
SOx 0,071 0,079 0,075 0,009 0,0009 0,0002

*Foi empregado uma média entre os fatores de emissão do butano e propano em função da 
composição variável do GLP que possui ambos os compostos

** Fator SOx = (0,09S + 0,10S)/2 S =teor de enxofre em g/100 ft³ fase vapor

Segundo documento Gás Liquefeito de Petróleo-Informações Técnicas, Assistência Técnica Petrobras

Enxofre Total Máximo (S) = 162,5 mg/kg

Densidade Vapor = 1,45 a 2,0 kg/m³ (FISPQ GLP Petrobras)
1,725 kg/m³

Enxofre Total Máximo (S) = 0,79 g/100 ft³ 1 m³ = 35,3147 ft³

Fator SOx = 0,075 lb/10³ gal

Caldeira da Unidade de Lixo Hospitalar

Fatores de Emissão 

0,097

As emissões foram estimadas considerando o AP42, Chap. 1, 1.5 Liquefied Petroleum Gas Combistion

(média do teor propano e butano) 
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Data de Publicação: 24/04/2019 23:25

Identificação Conta
Cliente: Companhia Ultragaz S/A

Endereço: Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio, 1098 - Capuava - Mauá - São Paulo - CEP: 09380-000 - Brazil

Nº Amostra: GLP30-1/2019.0 - Bombeio GLP
Data Recebimento: 24/04/2019 08:22

Resultados Analíticos (Gases Liquefeitos de Petróleo)

Determinação de Hidrocarbonetos
Análise Resultado Referência

Metano 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Etano 0,63 % Molar ASTM D2163 14

Eteno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Propano 53,33 % Molar ASTM D2163 14

Propeno 0,48 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Butano 14,44 % Molar ASTM D2163 14

N-Butano 12,37 % Molar ASTM D2163 14

Acetileno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Trans-2-Buteno 4,73 % Molar ASTM D2163 14

1-Buteno 4,81 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Buteno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Cis-2-Buteno 3,20 % Molar ASTM D2163 14

Dimetilpropano 5,28 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Pentano 0,27 % Molar ASTM D2163 14

N-Pentano 0,03 % Molar ASTM D2163 14

1,3-Butadieno 0,26 % Molar ASTM D2163 14

Trans-2-Penteno 0,07 % Molar ASTM D2163 14

2-Metil-2-Buteno 0,02 % Molar ASTM D2163 14

1-Penteno 0,01 % Molar ASTM D2163 14

2-Metil-1-Buteno 0,04 % Molar ASTM D2163 14

Cis-2-Penteno 0,05 % Molar ASTM D2163 14

N-Hexano 0,01 % Molar ASTM D2163 14

Densidade
Análise Resultado Referência

Densidade 0,536 IT-GSP.63.0002 01

Hidrocarbonetos Somatória
Análise Resultado Referência

Iso + N-Butano 26,81 % Molar ASTM D2163 14

Propano + Iso/N-Butano 80,14 % Molar ASTM D2163 14

Total de Olefinas 13,67 % Molar ASTM D2163 14

Insaturados (C4=) 12,74 % Molar ASTM D2163 14

Pentanos (C5) 6,03 % Molar ASTM D2163 14

Determinação da Densidade Relativa
Análise Resultado Referência

Densidade Relativa 0,536 IT-GSP.42.0031 01
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Notas
Legendas

LQ: Limite de Quantificação.

Data de Validade: Tempo Indeterminado

Mistura = Propano + Butano, conforme proporção informada.

Os resultados deste relatório de análise referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

A IT-GSP.63.0002 foi baseada no método ASTM D 1298, que é utilizado para determinação da densidade. As leituras inicias obtidas do Termodensimetro são leituras não corrigidas e não medidas
de densidade. As leituras são medidas em temperaturas de referência e são corrigidas por meio de tabelas de medidas.

O método de ensaio ASTM D2163 abrange a determinação quantitativa de hidrocarbonetos individuais em gases liquefeito de petróleo (GLP). A cromatografia da amostra é interpretada através da
comparação da frequência de picos de retenção e as áreas obtidas pela norma de referência de mistura ou hidrocarbonetos puros.

A IT-GSP.42.0031 é baseada no método de ensaio ASTM D2598 e ASTD2421, utilizado para determinação da densidade relativa teórica, através da análise composicional obtido pelo método de
ensaio ASTM D2163 e convertido pela resolução CNP 06/70, para obtenção do resultado a 20/4°C. A densidade relativa é necessária para a determinação das densidades de enchimento e
transferência de custódia do produto.

Rodrigo Mattiazo Rosolen
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: f40f55bde01b44c3946c9972fa0da941
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07/08 External Combustion Sources 1.5-3

Table 1.5-1.  EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTIONa

EMISSION FACTOR RATING:  E

Pollutant

Butane Emission Factor
(lb/103 gal)

Propane Emission Factor
(lb/103 gal)

Industrial Boilersb

(SCC 1-02-010-01)

Commercial
Boilersc

(SCC 1-03-010-01)
Industrial  Boilersb

(SCC 1-02-010-02)

Commercial
Boilersc

(SCC 1-03-010-02)

PM, Filterable d 0.2 0.2 0.2 0.2

PM, Condensable 0.6 0.6 0.5 0.5

PM, Total 0.8 0.8 0.7 0.7

SO2
e 0.09S 0.09S 0.10S 0.10S

NOx
f 15 15 13 13

N2Og 0.9 0.9 0.9 0.9

CO2
h,j 14,300 14,300 12,500 12,500

CO 8.4 8.4 7.5 7.5

TOC 1.1 1.1 1.0 1.0

CH4
k 0.2 0.2 0.2 0.2

a Assumes PM, CO, and TOC emissions are the same, on a heat input basis, as for natural gas 
combustion.  Use heat contents of 91.5 x 106 Btu/103 gallon for propane, 102 x 106 Btu/103 gallon for
butane, 1020 x 106 Btu/106 scf for methane when calculating an equivalent heat input basis.  For
example, the equation for converting from methane’s emissions factors to propane’s emissions
factors is as follows: lb pollutant/103 gallons of propane = (lb pollutant /106 ft3 methane) * (91.5 x
106 Btu/103 gallons of  propane) / (1020 x 106 Btu/106 scf of methane). The NOx emission factors
have been multiplied by a correction factor of 1.5, which is the approximate ratio of propane/butane
NOx emissions to natural gas NOx emissions.  To convert from lb/103 gal to kg/103 L, multiply by
0.12.  SCC = Source Classification Code.

b Heat input capacities generally between 10 and 100 million Btu/hour.
c Heat input capacities generally between 0.3 and 10 million Btu/hour.
d Filterable particulate matter (PM) is that PM collected on or prior to the filter of an EPA Method 5 (or

equivalent) sampling train.  For natural gas, a fuel with similar combustion characteristics, all PM is
less than 10 m in aerodynamic equivalent diameter (PM-10).

e S equals the sulfur content expressed in gr/100 ft3 gas vapor.  For example, if the butane sulfur
content is 0.18 gr/100 ft3, the emission factor would be (0.09 x 0.18) = 0.016 lb of SO2/103 gal butane
burned.

f Expressed as NO2.g Reference 12.
h Assuming 99.5% conversion of fuel carbon to CO2.j EMISSION FACTOR RATING = C.
k Reference 13.
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peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.   
Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR),  
3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.    

Precauções especiais: Não apresenta perigos térmicos. 
 
 
 
9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Aspecto: 
 

Gasoso e incolor. 

Odor: 
 

Característico. 

Ph: 
 

Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

-42,2ºC 

Ponto de fulgor: 
 

Não disponível. 

Taxa de evaporação: 
 

Não disponível. 

Inflamabilidade: 
 

Inflamável. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

Superior: 8,5  9,5% 
Inferior: 1,9  2,1% 
 

Pressão de vapor: 
 

>1 atm. 

Densidade de vapor: 
 

1,45  2,00 (ar = 1) 

Densidade: 
 

0,5  0,6. 

Solubilidade: 
 

Na água: insolúvel. 
Em solventes orgânicos: bastante solúvel. 

Coeficiente de partição  n-
octanol/água: 

Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: 
 

Não disponível. 
 

Temperatura de decomposição: 
 

Não disponível. 

Viscosidade: 
 

Não disponível. 

Outras informações: Parte volátil: 100% (v/v) 
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Emissões do Flare 
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Geração de Biogás = 26.128 m³/h (para 2023 - Quadro 2.1 -Estudo de Dispersão RAP)

Geração de Biogás = 24.345 Nm³/h (corrigido de 1 atm e 20oC para Nm³/h)

Consumo na URE = 4.000 Nm³/h (segundo caracterização da URE, para duas linhas )

Biogás Residual = 20.345 Nm³/h (valor a ser consumido nos 3 flares)

Vazão de Metano = 10.172 Nm³/h (adotando teor de 50%, conforme pag 7 do ED RAP)

Fator Emissão NOx = 1126,1 kg/milhão Nm³ metano (pag 10 do ED do RAP)

Emissão NOx = 11,45 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão NOx por Flare= 1,06 g/s (valor para cada flare)

Fator Emissão MP = 238 kg/milhão Nm³ metano (pag 10 do ED do RAP)

Emissão MP = 2,42 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão MP por Flare= 0,22 g/s (valor para cada flare)

No RAP foram consideradas as emissões apresentadas acima, como o EIA contempla mais parâmetros
estas estimativas foram complementadas empregando os fatores de emissão do AP42 - 2.4 Municipal
Solid Waste Landfills

Fator Emissão CO = 737 kg/milhão Nm³ metano (Tabela 2.4-4 item 2.4 AP42)

Emissão CO = 7,50 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão CO por Flare= 0,69 g/s (valor para cada flare)

Fator Emissão DF = 6,70E-06 kg/milhão Nm³ metano (Tabela 2.4-4 item 2.4 AP42)
DF -  dioxinas e furanos

Emissão DF = 6,82E-08 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão DF por Flare= 6,31E-09 g/s (valor para cada flare)
6,31 ng/s

As emissões de SOx foram estimadas considerando o teor de enxofre S no biogás convertido em SO2
Na ausência de dados especificos para o teor de S local, foi empregado o valor dado no AP42

Concentração  S = 33 ppmv (valor para aterros que recebem resíduos após 1992)

Concentração  S = 47,14 mg/Nm³ (total de enxofre no biogás)

Consumo de biogás = 20.345 Nm³/h (valor a ser consumido nos 3 flares)

Emissão dos Flares em 2023
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Massa de Enxofre = 0,96 kg/h

Emissão SOx = 1,92 kg/h (considerando que todo S será convertido a SO2)
(razão baseada na massa molar do SO2 para S)

Emissão SO2 por Flare= 0,18 g/s (valor para cada flare)
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Resumo 

 

Esse documento apresenta uma análise do arquivo de dados meteorológicos que será utilizado para 

avalizar empreendimento localizado no município de Mauá (SP). Devido à ausência de dados 

meteorológicos no local do empreendimento, os dados apresentados basearam-se em dados da estação da 

CETESB São Bernardo do Campo - Centro (SP). O período de dados apresentado compreende os anos de 

2014 a 2017. 

 

A análise desse arquivo de dados meteorológicos servirá para subsidiar a sua utilização como parte dos 

dados necessários para inicializar a versão computacional do modelo ISC/AERMOD, que será utilizado para 

estimar os padrões da dispersão atmosférica dos efluentes liberados na atmosfera. 
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1. Introdução 

 

A área de estudo em que se encontra inserido o empreendimento do aterro, está localizada no município 

de Mauá (SP), junto à região urbana do município. As coordenadas geográficas do empreendimento são 

latitude 7377600.00 m S, longitude 349657.00 m E e altitude de 826 m. 

 

A Figura 1 apresenta a localização do empreendimento e as características topográficas e de uso do solo 

em torno da área de estudo. A localização da estação da CETESB São Bernardo do Campo está a 7,4 Km a 

NW do empreendimento. Essa estação foi utilizada para preparar o arquivo de dados meteorológicos. 

 

As características gerais da topografia em torno do empreendimento são de terreno pouco plano com a 

presença de suaves ondulações na faixa de transição entre a Serra do Mar e a região metropolitana de São 

Paulo. O uso do solo é predominantemente urbano nos setores Oeste, Norte e Nordeste, e com a presença 

da vegetação natural da Serra do Mar nos setores Leste, Sudeste e Sul. No aspecto topográfico, a região 

ainda apresenta estruturas orográficas que podem modificar a circulação local como, por exemplo, a 

entrada da brisa marítima durante o dia. Desse modo a circulação local é definida pelo sistema de 

circulação que estiver predominante sobre a região. 

 

 

Figura 1. Localização do empreendimento e da Estação da CETESB São Bernardo do Campo. 
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1.1 Características climáticas da região 

 

A região do empreendimento encontra-se na faixa de transição entre a região metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e a Serra do Mar. Esta região apresenta caracterísitcas de circulação bastante característica dos 

principais fenômenos meteorológicos que cruzam a região Sudeste do Brasil, como por exemplo, as frentes 

frias e a atuação do sistema de alta pressão existente no Oceano Atlântico. Diariamente, a região também 

está sujeita à circulação do tipo brisa marítima, que no decorrer do período diurno, proveniente do oceano, 

sobe a Serra do Mar e adentra o continente trazendo uma grande quantidade de umidade e elevados 

índices de precipitação pluviométrica. 

 

O inverno tem caracterísitcas de temperaturas mais amenas do que no verão, com a definição de um 

período de pouca precipitação entre os meses de Junho a Setembro. O índice de calmaria é mais acentuado 

entre os meses de Inverno devido a maior estabilização da atmosfera pela presença do sistema de alta 

pressão que atua após a passagem das frentes frias sobre a região. A Figura 2 apresenta a distribuição 

climatológica da direção do vento sobre o Estado de São Paulo, onde percebe-se que sobre a região de 

estudo as direções predominantes são de Sudeste (SE) e Este (E), e outras direções com menor frequência 

são observadas para ventos de Nordeste (NE) e Noroeste (NW) /1/. 

 

 

Figura 2. Distribuição climatológica da direção do vento no Estado de São Paulo, e a localização 

aproximada da região de estudo. Fonte: IGC /1/. 
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1.2 Descrição do Arquivo de Dados 

 

O período com disponibilidade de dados compreende o período de 01/Jan/2014 a 31/Dez/2017. O arquivo 

de dados meteorológicos está baseado na composição dos dados meteorológicos da estação da CETESB em 

São Bernardo do Campo. 

 

Em função da localização do empreendimento no município de Mauá (SP), foram utilizados os dados 

horários de direção e velocidade do vento da estação CETESB São Bernardo do Campo- Centro. Assume-se, 

que a localização dessa estação possui características semelhantes à área de estudo. Essa premissa pode 

ser justificada pela proximidade entre o local do empreendimento e a estação da CETESB ter as mesmas 

características da circulação local, assegurando a representatividade horizontal das medidas da estação 

meteorológica. Os dados de temperatura, classe de estabilidade de Pasquill e estimativa da altura da 

camada de mistura também são assumidos representativos para a área de estudo. 

 

Observações Gerais: 

 

(a) Não foi fornecido a taxa de falha anual para cada ano analisado para a estação da CETESB São Bernardo 

do Campo - Centro. 

(b) Uma análise global do arquivo mostra que não existem dados oficiais de velocidade e direção do vento e 

de temperatura no período de 01/01 a 09/04 de 2017 na estação CETESB São Bernardo do Campo - Centro 

pois a mesma passou a operar apenas após essa data. 

(c) Não foram apresentados pelo empreendedor os dados de velocidade e direção do vento e temperatura 

no período de 14/11 a 31/12 de 2017. 

(d) Foi identificado que o arquivo de dados meteorológico fornecido pelo empreendedor apresenta os 

dados de direção do vento acrescidos de 180 graus. Os valores de direção do vento que são apresentados 

nesse documento de validação retroagiram os valores em 180 graus para indicar o valor da direção do 

vento no conceito meteorológico (“vento proveniente de”). 

(e) Foi informado pelo empreendedor que foi assumido o valor de calmaria (direção nula e velocidade do 

vento nula) nos períodos em que não existem dados meteorológicos conforme indicados em (b) e (c). A 

temperatura nos períodos de ausência de dados também foi informada como valores nulos. Esse 

procedimento foi adotado de maneira proposital pelo empreendedor para fornecer um arquivo de dados 

meteorológicos sequencial completo para o período de 4 anos de modo a poder rodar o programa de 

dispersão atmosférica. 
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Para fins de estatística da classificação da direção do vento foi adotada a condição de calmaria para 

velocidades do vento inferiores ou iguais a 0,5 m/s. 

 

O arquivo fornecido para análise está no formato de pré-processamento para utilização no código ISC e/ou 

AERMOD, ou seja, foi fornecido em arquivo sequencial, com intervalo de dados horários. Os arquivos 

possuem a seguinte estrutura de campos. 

 

 Ano  Temperatura do Ar (K) 

 Mês  Índice de Estabilidade Atmosférica de Pasquill (A-1,., F-6) 

 Dia  Altura da Camada de Mistura Urbana (m) 

 Direção do vento a 10 m (graus)  Altura de Camada de Mistura Rural (m) 

 Velocidade do vento a 10 m (m/s)  
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2. Avaliação dos Dados Meteorológicos no Período Analisado 

 

A análise dos dados meteorológicos fornecidos pelo solicitante corresponde a um período de 48 meses de 

dados coletados a cada intervalo de 1 hora entre os anos de 2014 a 2017. O aplicativo de análise de dados 

utilizado é o Windographer da Mistaya Inc.  

 

Na Figura 3 verifica-se que o índice de disponibilidade de dados horários é de 100 % no período, uma vez 

que se trata de arquivo pré-processado. No entanto, como informado anteriormente, uma primeira 

validação dos dados, segundo critérios de máximos e mínimos esperados para cada variável meteorológica, 

mostra que existem diversos períodos em que os dados devem ser considerados inexistentes, 

inconsistentes e/ou não meteorologicamente esperados (principalmente velocidade, direção do vento e 

temperatura nos meses de verão do ano de 2014 e meses finais de 2017). 

 

2014 2015 2016 2017

DV-impact

DV-meteorological

VV

T

Temperatura

Stability Class

Urban Mixing Height

Rural Mixing Height

 

Figura 3. Disponibilidade dos dados meteorológicos para o estudo da dispersão atmosférica após aplicar 

filtro de mínimos e máximos valores para o arquivo meteorológico na localidade de Mauá (SP). 

 

 
Observação: As informações de todos os dados horários desse arquivo podem ser visualizadas nos Anexos 1 

a 6, e apresentam, respectivamente, a evolução temporal da temperatura, da velocidade do vento, da 

direção do vento, do índice de estabilidade atmosférica de Pasquill e da estimativa da altura de camada de 

mistura urbana. 

 

2.1 Temperatura 

 

Os dados médios mensais de temperatura indicam que as maiores temperaturas ocorrem durante os meses 

de Verão e com as menores temperaturas ocorrendo durante os meses de Inverno. Essa característica é a 

esperada para as áreas que compõe a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A Figura 4 apresenta os 

valores da temperatura média mensal para o período analisado, com as temperaturas médias mensais 

oscilando principalmente na faixa de 20 oC e 22 oC.  
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Figura 4. Evolução da temperatura média mensal no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). As áreas em 

vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

A Figura 5 apresenta a curva média da temperatura do ar em função da hora do dia para o ano como um 

todo. Conforme esperado, observa-se o decréscimo da temperatura durante a noite, até um valor mínimo 

em torno das 6/7 horas da manhã, alcançando um valor máximo da temperatura em torno das 15 horas 

local quando é observado a maior intensidade da radiação solar sobre a região, resultando em um maior 

aquecimento da atmosfera próxima a superfície. A amplitude térmica média diária é de aproximadamente 

8,5 oC. 

 

 

Figura 5. Evolução da temperatura média horária no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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A Figura 6 apresenta a evolução da temperatura em função da hora do dia considerando-se cada um dos 

meses do ano. Pode-se observar a coerência de temperatura mais elevadas para os meses de verão e de 

temperaturas mais baixas considerando-se, por exemplo, os horários das 6 e das 15 horas local. Outra 

característica é a ocorrência de um maior gradiente de temperatura no decorrer do dia durante os meses 

de Inverno, enquanto que, esse mesmo gradiente é de menor intensidade durante os meses de verão no 

decorrer do dia. 

 

 

Figura 6. Evolução da temperatura média horária em função do mês do ano no período 

de 2014 a 2017. Mauá(SP). 

 

 

2.2 Velocidade do Vento 

 

A Figura 7 apresenta os valores da velocidade média mensal para o período analisado. Os valores mostram 

que a velocidade do vento média mensal na região metropolitana de São Paulo é baixa, oscilando entre 1,4 

e 1,8 m/s na maior parte do ano, o que indica que o processo de transporte dos poluentes na região 

metropolitana de São Paulo tende a ser pouco efetivo através das trocas puramente mecânicas. As baixas 

velocidades médias são explicadas em parte à forte subsidência vertical provocada pelos sistemas de alta 

pressão que cruzam frequentemente o Estado de Paulo no decorrer do ano. 

 

A Figura 8 apresenta a curva da evolução média da velocidade do vento em função da hora do dia. É 

possível identificar o padrão diário da velocidade do vento com maiores valores durante o decorrer do 

período diurno e menores valores durante o período noturno. Os valores mais elevados correspondem, 
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normalmente, ao processo convectivo mais intenso durante o período diurno, associado à intensificação da 

entrada da brisa marítima, enquanto que, as velocidades mais baixas nos períodos de transição e período 

noturno estão associados a uma maior estabilidade da atmosfera e a uma baixa altura da camada de 

mistura (altura da camada de inversão térmica) próxima à superfície. 

 

 

Figura 7. Evolução da velocidade do vento média mensal no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). As áreas 

em vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

 

 

Figura 8. Evolução da velocidade do vento média horária no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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A Figura 9 apresenta a evolução horária da velocidade do vento para cada mês do ano. Nessa figura é 

possível identificar o mesmo padrão médio diário. Verifica-se que devido a maior estabilização da 

atmosfera durante os meses de inverno, causa uma consequente redução da velocidade média. Enquanto 

que durante o verão, devido a maior turbulência da atmosfera, as velocidades médias horárias tendem a 

ser ligeiramente superiores às velocidades médias do inverno. 

 

 

Figura 9. Evolução da velocidade do vento média horária em função do mês do ano 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

As Figuras 10 e 11 apresentam respectivamente a distribuição da velocidade média horária anual e por mês 

do ano por intervalos de classe de velocidade. Conforme visualizado na Figura 10, o valor da calmaria é da 

ordem de 16 % e o intervalo de 1,0 m/s a 1,5 m/s engloba outros 32 % dos valores de velocidade do vento. 

Isso mostra que a região é submetida a um regime de baixa ventilação no decorrer do ano. Na Figura 11 

está evidenciada a maior estabilização da atmosfera durante os meses de inverno através da diminuição 

das faixas de maiores velocidades do vento. 

 

Observações:  

 

(a) Se não forem considerados os 2 maiores períodos em que não estão disponíveis os dados de velocidade 

e direção do vento, o valor da calmaria na estação CETESB – São Bernardo do Campo – Centro será da 

ordem de 6,9% Dessa maneira os efeitos mecanismos de transporte mecânico da pluma são diminuídos e 

os máximos de concentração são esperados para distâncias mais próximas ao local em torno do 

empreendimento; 
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(b) Apesar de ser informado que a definição de calmaria envolve velocidades do vento inferiores a 0,5 m/s, 

não são observados valores maiores que 0,5 m/s e inferiores a 1,0 m/s na base de dados meteorológicos da 

estação CETESB – São Bernardo do Campo - Centro. 

 

 

Figura 10. Distribuição anual da velocidade do vento em intervalos de classe no 

período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 
 

 

Figura 11. Distribuição anual da velocidade do vento em intervalos de classe 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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2.3 Classe de Estabilidade de Pasquill 

 

A Figura 12 apresenta uma “curva de evolução diária da classe de estabilidade de Pasquill”. Essa curva 

baseada nos respectivos índices de estabilidade horários disponíveis no arquivo de dados meteorológicos 

foi obtida buscando caracterizar um indicador “médio” da estabilidade da atmosfera na região em torno do 

empreendimento. 

 

Nessa figura é possível verificar que no período noturno a classe de estabilidade predominante é a classe F 

(Pasquill 6 - estável). Na transição do período noturno para o período diurno a atmosfera começa a se 

aquecer rapidamente propiciando a quebra da estabilidade atmosférica próxima à superfície e passa a 

apresentar predominantemente a classe C (Pasquill 3 - ligeiramente instável). Na transição do período 

diurno para o noturno a atmosfera começa a se estabilizar novamente, passando pela classe D (Pasquill 4 - 

neutra). 

 

 

Figura 12. Evolução do índice da classe de estabilidade de Pasquill horária 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

A Figura 13 apresenta a distribuição da classe de estabilidade atmosférica de Pasquill para todos os dados 

horários no período analisado. É possível correlacionar a maior frequência das classes de estabilidade D 

(neutra) e E e F (condições estáveis), em relação às classes A, B e C (condições instáveis), aos baixos valores 

da velocidade média do vento e ao índice de calmaria conforme mencionado anteriormente. 
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As classes de estabilidade estão distribuídas da seguinte maneira no período analisado: Classe A tem 2,33%, 

a Classe B tem 11,67%, a Classe C tem 10,75%, a Classe D tem 22,00%, a Classe E tem 7,09%, a Classe F tem 

46,16% dos eventos informados. 
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Figura 13. Distribuição percentual das classes de estabilidade atmosférica de Pasquil 

 no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

A elevada taxa de eventos da classe de estabilidade de Pasquill entre as classes estáveis E e F (estáveis), 

seguida pela classe de estabilidade D (neutra) propicia uma menor mistura vertical da pluma em função da 

distância, nesse sentido, deve-se esperar que os pontos de máxima concentração deverão se situar em 

maiores distâncias em relação ao local do empreendimento. 

 

2.4 Altura da camada de mistura 

 

A altura da camada de mistura se constitui em importante parâmetro para tornar mais ou menos efetiva o 

processo de dispersão dos poluentes na atmosfera, de modo que, menores alturas da camada de mistura, 

principalmente à noite, não permitem uma mistura atmosférica eficiente e fazem com que as 

concentrações próximas à superfície sejam maiores. Durante o dia, com o crescimento vertical da camada 

de mistura, por causa do aquecimento na superfície, a dispersão vertical dos poluentes torna-se mais 

efetiva e permite uma menor concentração dos poluentes em função da distância. 

A 

B 
C 

D 

E 

F 
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A Figura 14 apresenta a distribuição da altura média mensal da camada de mistura atmosférica estimada 

para a região do empreendimento no município de Mauá (SP). A altura da camada de mistura média 

mensal oscila predominantemente entre 1.100 e 1.400m.  

 

 

Figura 14. Estimativa da altura da camada de mistura urbana/rural média mensal no período de 2014 a 

2017. Mauá (SP). As áreas em vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

A Figura 15 apresenta a evolução horária da altura média da camada de mistura urbana no decorrer do dia. 

Valores máximos ocorrem em torno das 14 e 15 horas, alcançando valores em torno de 1600 metros e os 

valores mínimos ocorrem durante o período noturno, próximo da transição para o período diurno, e são da 

ordem de 800 m. 

 

A Figura 16 e a Tabela 1 apresentam a distribuição da altura da camada de mistura por intervalos de classe 

de 100 m. A maior frequência de alturas de camada de mistura superiores a 1.000 m ocorrem durante o 

período diurno, e que estão associadas ao aquecimento da superfície e geração de calor sensível para a 

atmosfera. As alturas das camadas de mistura inferiores a 300 m ocorrem no período noturno. 

 

A Figura 17 apresenta a distribuição mensal da altura da camada de mistura urbana. Durante o inverno, a 

participação das alturas de camada de mistura mais próximas fica evidenciado pelo aumento das alturas 

inferiores a 300 m e aumento significativo de alturas inferiores a 100 m. Essa característica é observada em 
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toda a região metropolitana de São Paulo, principalmente no período noturno e primeiras horas da manhã, 

quando são observados eventos de neblina na região da Serra do Mar e do Aeroporto de Congonhas. 

 

 

Figura 15. Evolução da altura da camada de mistura urbana média horária 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 16. Distribuição dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Tabela 1. Distribuição percentual dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana no 

período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

 

 

 
 

 

Figura 17. Distribuição dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana em função do 

mês do ano no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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2.5 Direção do vento 

 

A Figura 18 apresenta a distribuição da velocidade média do vento e da direção do vento em função do 

setor radial de 22,5 graus (16 setores) para cada um dos anos compreendido entre no período de 2014 a 

2017. O índice de calmaria anual oscila em torno 8 a 15 %, e as direções predominantes são, 

respectivamente, os ventos de Este-Sudeste (ESE) e Sudeste (SE). Menores participações estão distribuídas 

para as direções provenientes de Oeste-Noroeste(WNW) e Noroeste (NW). Este padrão é próximo ao 

apresentado na Figura 2 para a climatologia do Estado de São Paulo. As velocidades médias setoriais variam 

em torno de 1,4 a 2,2 m/s nas direções predominantes do vento. 

 

Observação: O ano de 2014 apresenta um índice de calmaria de 41 % devido à ausência de dados de 

velocidade e direção do vento em diversos meses, e que nessa situação foram assumidas condições de 

calmaria para complementar o arquivo anual de 2014. 

 

Do ponto de vista da capacidade de circulação, esta região apresenta um baixo potencial de dispersão dos 

processos de transporte horizontal de poluentes a grandes distâncias do ponto de liberação, pois o índice 

de calmaria é alto e as velocidades médias são baixas, mas dentro do padrão sinótico de média e grande 

escala que climatologicamente atua sobre a região. 

 

A Figura 19 apresenta a consolidação de todos os valores de velocidade e direção do vento para o período 

analisado. O índice de calmaria é de 16 %, com a direção predominante de ESE apresentando uma 

frequência de ocorrência de 23,5 % e velocidade média do vento de 1,8 m/s. A segunda direção 

predominante é de SE com frequência de ocorrência de 20 % e velocidade média do vento de 2,1 m/s. 

 

As Figuras 20 e 21 apresentam, respectivamente, a distribuição da direção do vento setorial quando 

considerado a distribuição em função do mês do ano e em função da hora do dia para o período analisado. 

 

A predominância dos ventos distribuídos entre os setores WNW /NW e ESE/SE estão sempre bem 

caracterizados sobre as demais direções, o que mostra que o sistema sinótico de grande escala tem 

predominância sobre a circulação local da região no decorrer do ano.  
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Figura 18. Distribuição anual e setorial da freqüência da direção do vento e velocidade média do vento 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 18 (continuação). Distribuição anual e setorial da freqüência da direção do vento e velocidade 

média do vento no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 19. Distribuição setorial da frequência da direção do vento e velocidade média do vento 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 20. Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função do mês do ano 

no período de  2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

Página: 936



 

C
en

tro
 d

e
 E

n
g

en
h

a
ria

 N
u

c
lea

r 

2
3

 d
e 3

5
 

   IP
E

N
-C

E
N

-P
S

E
-IP

P
G

-007-00 – R
E

L
T

-003-00
 

  
 

  

Figura 21. Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função da hora do dia 

no período de  2014 a 2017. Mauá (SP). 
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3. Conclusão / Parecer 

 

Baseado nas informações apresentadas no arquivo de dados meteorológicos da estação da CETESB – São 

Bernardo do Campo – Centro para a região de Mauá, no período de 2014 a 2017, verifica-se que as 

medidas médias estão em conformidade com as condições climatológicas observadas em regiões 

circunvizinhas. 

 

A predominância da classe de estabilidade atmosférica de Pasquill F (estável), seguida por um grande 

número de horas com as classes de estabilidade entre D (neutra) e E (ligeiramente estável) significa que o 

potencial de diluição em torno do empreendimento fica comprometido se os níveis de liberação forem 

muito baixos ou próximos ao nível da superfície, e nesse casso a pluma tende a se deslocar mais para fora 

da área do empreendimento, potencializando o impacto em pontos mais distantes do ponto de liberação. 

 

Deve ser observado que o elevado índice de dados ausentes na base de dados da estação da CETESB – São 

Bernardo do Campo - Centro, principalmente, para os dados de velocidade e direção do vento que podem 

deixar de caracterizar setores importantes da ventilação na região, assim como, a ausência de dados de 

temperatura que podem deixar de estimar de maneira mais precisa os indicadores de estabilidade 

atmosférica, o que impacta de maneira muito conservativa a dispersão dos poluentes em torno da região. 

 

Conclusão: O arquivo de dados meteorológicos pode ser utilizado para o estudo de dispersão de poluentes 

no empreendimento localizado em Mauá atentando-se que a elevada taxa de calmaria (induzida de 

maneira artificial) para o ano de 2014 poderá, eventualmente, inferir em uma distribuição mais 

conservativa das concentrações de poluentes em torno do empreendimento avaliado. 

 

 
Leslie de Molnary 

Meteorologista 

CREA 060.157.152-9 – São Paulo 
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Anexo 5.1. Evolução Horária da Temperatura do Ar 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A1. Evolução dos valores horários de temperatura do ar. Arquivo Mauá (SP) 
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Figura A1. Evolução dos valores horários de temperatura do ar. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.2. Evolução Horária da Velocidade do Vento 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A2. Evolução dos valores horários de velocidade do vento. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A2. Evolução dos valores horários de velocidade do vento. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.3. Evolução Horária da Direção do Vento 

 

 

 
 

 

 
 

Figura A3. Evolução dos valores horários de direção do vento. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A3. Evolução dos valores horários de direção do vento. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.4. Evolução Horária da Classe de Estabilidade de Pasquill 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A4. Evolução dos valores horários da classe de estabilidade de Pasquill. Arquivo Mauá (SP) 
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Figura A4. Evolução dos valores horários da classe de estabilidade de Pasquill. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.5. Evolução Horária da Altura da Camada de Mistura Urbana 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A5. Evolução dos valores horários da altura da camada de mistura urbana. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A5. Evolução dos valores horários da altura da camada de mistura urbana. Arquivo Mauá (SP). 
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ANEXO 8 

Isopletas 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.785

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 35 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,902 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.822

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,99 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.822

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,20 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 35 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,94 ug/m^3

Página: 954



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,57 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,02 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.590

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

18,1 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.643

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

136 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.643

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

137 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.321

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

23,2 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.368

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

188 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.368

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

189 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 30 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4,39 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

14,4 ug/m^3

Página: 964



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

15,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 30 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,19 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

17,3 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

18,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de Carbono - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

24,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de Carbono - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

26,8 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de CArbono - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

41,1 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:39.150

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de CArbono - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

47,68 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.456

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,8E-02 PICOGRAMS/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.456

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,9E-02 PICOGRAMS/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.078

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

4

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,572 PICOGRAMS/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.078

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

4

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,590 PICOGRAMS/M**3
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ANEXO 1-1 – TERMO DE REFERÊNCIA – TR 078_15_IPSR 
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-= CETESB 

PROCESSO: 
INTERESSADO: 
ASSUNTO: 

MUNICIPIO: 
DATA: 

1 INTRODUÇÃO 

PARECER TÉCNICO 
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP 
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7' 

Site : "','WW.Cetesb.sp.gov.br 

Nº 01 /00089/15 
Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

1 Nº 078/15/IPSR 
! 

Consolidação do Termo de Referência - TR para elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 
das Obras de Implantação da Unidade de Recuperação de Energia de Mauá -
URE Lara 
Mauá 
13.07.2015 

Trata-se da consolidação do Termo de Referência - TR para a elabo~ação de Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA das Obras de Implantação da 
Unidade de Recuperação de Energia - URE Lara no município de Mauá, sob responsabilidade da 
empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. As informações utilizadas .na sua 
elaboração foram obtidas nos documentos constantes do processo acima referenciado. 

A empresa Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais - CPEA ·elaborou um Termo de 
Referência - TR para atendimento à Resolução SMA nº 49/2014 que ' dispõe sobre os 
procedimentos para licenciamfJnto ambiental com avaliação de impacto ambiental, no âmbito da 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e ao Manual para Elaboração de 

· Estudos para o Licenciamento Ambiental com A vali ação de Impacto Ambiental no âmbito da 
CETESB. Este Parecer Técnico analisa o TR apresentado e propõe as complementações que se 
fazem necessárias para elaboração do EIA-RIMA. 

2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Unidade de Recuperação de Energia - URE está prevista para ser implantada na propriedade 
onde se-encontra em operação o Aterro Sanitário Lara, localizado na Avenida Guaraciaba, 430, 
bairro Sertãozinho, município de Mauá. 

A URE será implantada em área de 60.000· m2 no interior da propriedade e será destinada ao · 
tratamento de cerca de 3.000 Udia de resíduos sólidos urbanos, com características de resíduos 
domiciliares, provenientes dos municípios de Mauá e região .. Atualmente, 'O Aterro Sanitário Lara 
recebe os resíduos dos seguintes municípios: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
São Bernardo'.do Campo, São Caetano do Sul, Praia Grande e ltanhaém. Tais municípios, segundo 
o empreendédor, também poderão ser atendidos pela URE. 

A tecnologia ·selecionada para a UR.E proposta contempla o tratamento térmico dos resíduos sólidos 
por meio da queima dos res.íduos em grelhas móveis, sen'do prevista a utilização de duas fontes 
auxiliares à geração de energia: Superaquecedor Externo e Sistema de Pirólise Lenta. 

Segundo o empreendedor, o· superaquecedor externo será alimentado pelo biogás gerado no aterro 
sanitário e consiste em uma câmara de combustão dotada éle linhas de tubos suspenso's, que 

· captam e transmitem o calor para a caldeira localizada no interior da URE. 

Conforme informado, o sistema de Pirólise Lenta a Tambor Rotativo será utilizadb para o tratamento 
dos resíduos sólidos urbanos depositados no aterro sanitário Lara ao longo dos anos, de forma a 
obter energia · térmica e gás síntese a partir da pirólise. Os resíduos serão retirados do aterro, 
passando po'r uma moega para serem tritt,.Jrados e por um sistema de secag_em da biomassa, para 
então serem encaminhados para o processo de pirólise. A primeira reação deste processo, sob · 
temperatura de. até 450º C, . co~verterá a matéria orgânica em carvão e alcatrão (hidrocarboneto 
líquido que, se mantido a alta temperatura, próxima a 500ºC, não se condensa) . A segunda reação 
utilizará vapor d'água como reagente (denominada reação de gás d'água), pará transformar 

- 1 
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Nº 078/15/IPSR 

alcatrão e carvão em hidrogênio e monóxido de carbono (gás de síntese), o qual será enviado ao 
superaquecedor da l,JRE. 

A Figurp 01 abaixo apresenta um esquema simplificado da URE proposta. 

F_igura 01 - Fluxos de materiais e energia em uma URE com o superaquecedor externo e uso de 
gás de síntese . 
.-------.:·-----..._.------- ______ .._ -------- --------~-~-~ 

o 

- . 

. 

Forite: Termo de Referência (CPEA,2015). 

- ~ -

~iclage·m de 

Materiais 

Cido 
--+Calor de Processo 

Combinado 

. -

Rectdagem 
Térmica 

De acordo com a proposta apresentada, a unidade será implantada em 03 linhas de 1.000 t com 
capacidade de 125 Uhora de resíduos, totalizando 3.000 Udia de resíduos sólidos urbanos. Com 
isso, a URE terá uma capacidade térmica estimada de 70 - 90 MW por linha e geração de energia 
na ordem de 30 MWh por linha de 1.000 Udia de RSU com o uso do superaquecedor e biogás/gás 
de síntese do sistema de pirólise. 

Quanto ao sistema de tratamento de gases, o empreendedor informa que o conceito adotado é o 
RSNC (redução seletiva não catalítica) para o DeNOx; tratamento semi-seco com uso de 
neutralizante (cal hidratada) e adsorvente (carvão ativado) e filtrá mangas. 

Além das unidades acima descritas, está prevista a implantação de uma Central de Triagem de 
Recicláveis, a qual irá promover a segregação de uma parcela dos resíduos destinado à URE. A 
Central consiste ení um processo semiautomático, no qual os materiais que são coletados 
diariamente . e que ingressam mesclados no aterro, serão devidamente identificados e separados, 
por diferentes tecnologias e com súpervisão humana, de forma a garantir a separação adequada 
dos diferentes tipos de resíduos recicláveis componentes da massa de resíduos coletada. · 

A URE LARA _ contará, ainda, com as seguintes unidades de apoio e infraestrutura: balança, 
administração, acessos, ·laboratório, sistemas de monitoramento, entre outros. 

2 
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Nº -°78/15/IPSR 

O acesso à área do empreendimento é realizado por duas vias principais. A partir da Prefeitura de 
Mauá,' o acesso pode ser feito .pela Avenida Papa João XXlll, até a altura do nº 5.400, quando se 
toma a esquerda, na rua Ruzzi, até a portaria do aterro LARA. Outra opção é utilizar o Rodoanel 
Maria Covas (SP-021) até a saída no km 27, e a partir deste ponto seguir pela Avenida Papa João 
XXlll e rua Ruzzi. ' · 

Segundo informado, a propriedade está localizada em região limítrofe com os municípios de Santo 
André e Ribeirão Pires, com uma pequena parcela de área inserida em tais municípios, conformé 
Figura 2 abaixo. 

/ 
. 3491)00 3150000 3.510001 

Fonte: Termo de Referência (CPEA,2015). 
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3 CONSOLIDAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃQ DO EIA - RIMA 

Foram verificadas as informações apresentadas no referido Termo de Referência - TR 
fundamentado no Manual para Elaboração de Es'tudos para o Licenciamento Ambienta/ com 
Avaliação de Impacto Ambiental no âmbito da CETESB e, visando sua consolidaçãó, solicita-se que 
sejam acrescentadas ao TR e, portanto, incluídas no EIA/RIMA do empreendimento as seguintes 
informações: 

- OBJETO DO LICENCIAMENTO 
O objeto do licenciamento dever~ contemplar todas as unidades que 1rao compor o 
empreendimento, incluindo os sistemas auxiliares e unidades de infraestrutura e de apoio, entre 
outras. · 

- JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA LOCACIONAL 
Deverá ser considerado o caráter regional do empreendimento, contemplando na realização do 
estudo, alternativas locacionais em outros municípios da região de interesse. 

- COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRÁMAS E PROJETOS COLOCALIZADOS 
Deverá ser contemplado o atendimento ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do .município de Mauá. 

- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
A caracterização deverá contemplar todas as unidades que compõem o empreendimento, incluindo 
os sistemas .auxiliares e a Central ·de Triag·em de Recicláveis. 

Deverão ser incluídas também no EIA/RIMA as seguintes informações: 

- Pirólise Lenta a Tambor Rotativo , 
- Informar a estimativa de resíduos a serem retirados do Aterro Lara existente e a quantidade diária 
de tais resíduos a serem utilizados no sistema de pirólise. 
- Detalhar os resíduos que serão gerados nesse processo e os sistemas de controle emissões; 
- petalhar o Projeto de Desmonte do Atwro e ·as medidas de proteção e de controle a serem 
adotadas. 

- Superaquecedor externo 
- Informar como se dará a queima nessa unidade e quais as vazões esperadas de gás de síntese e 
gas de atetro; 

· - vazões e qualidade esperadas dos efluentes gasosos; · 
1 

- sistemas de tratamento e controle de .emissões; 

- Cent(o de Triagem e Segregação de Resíduos Recicláveis 
- Apresentar projeto básico do Centro de Triagem e Segregação de Resíduos Recicláveis, 
.contemplando memorial descritivo, desenhos e sistemas de proteção ambiental. 

- .Custo qo empreendimento 
- Apresentar planilha detalhada dos custos do empreendimento, contemplando as fases de 
implantação, , operação e encerramento, além dos · custos relativos aos . programas de 
monitoramento. 

4 

Página: 982



• CETESB 

PARECER TÉCNICO 
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

' Av. Prof. Frederico Hermánn Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP 
C.N.P.J. nº 43.776.49 1/0001-70 - Insc. : Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7 

Site:· www.cetesb .sp .gov.br 

- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

MEIO FÍSICO 
QUANTO ÀS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 1 

Nº 078/15/IPSR 

· - Apresentar o Estudo de Estimativa e Modelagem de Emissões· Atmosféricas em conformidade 
com o Anexo / do Manuál para Elaboração de Estudos para o Licenciamento- com A vali ação de 
Impacto Ambiental. · 

MEIO BIÓTICO 
·QUANTO À FLORA 
Caso seja necessária a supressão de ·vegetação nativa e/ou intervenção em Área de Preserva.ção 
Permanen·te - APP, apresentar quadro de áreas, contemplando a cobertura vegetal a ser suprimida, 
devidamente classificada nos respectivos estágios sucessionais previstos em Lei (pioneiro, inicial, 
médio e avançado), incluindo as intervenções em Área de Preservação Permanente - APP, 
conforme modelo abaixo: 

. 
- Quadro de áreas 

1 

Discriminação Tipo de vegetação Estágio sucessional Áreas (ha) 

Área de Preservação Permanente - APP 

'· 

Área comum não _protegida 

Área total com vegetação 

Árvores isoladas - (quantidade) 

1 

Área total com outros usos 

Área total da propriedade . 
Salienta-se que nos termos da Lei nº 12.65112012 que dispõe sobre a proteção da· vegetação 
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4. 771, de 15 de setembro de 1965, e 
7. 754, de 14 de abril de .1989, e a Medida Provisória ·nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e· dá , 
outras providências, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente - APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impac~o ambiental previstas nesta Lei. · ' 

- PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS . 
Deverão ser incluídos os seguintes Planos e Programas Ambientais, cuja elaboração deverá ser 
fundamentada no conteúdo disposto no M?nual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento 
Ambfr;mtal com Avaliação de Impacto Ambienta/ no âmbito da CETESB: 

~ PROGRAMA DE RE_FLORESTAMENTO E ENRIQUECIMENTO FLORESTAL 

• PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA . 

• PROQRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

• PLANO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
· Apresentar proposta para o controle e prevenção de acidentes durante o . transporte dos 

resíduos e os possíveis impac~os e medidas de correção· em casos de virem a ocorrer. 

5 . 
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• CETESB 

, . 

PARECER TÉCNICO · 
J 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 .: São Paulo - SP 

C.N .P.J. nº 43 .776.491/0001-70 - Insi:. : Est . nº 109.091.375-118 - Insc. Munic .: nº 8.030.313-7 
Site: wv1w.cetesb.sp .gov.br 

- DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

Deverão ser incluídos os seguintes documentos: 

Nº 078/15/IPSR 

- Certidão de uso e ocupação do solo e exame técnico dos municípios de Mauá, Ribeirão . Pires e 
Santo André, ·uma vez que conforme informado, o empreendimento será implantado em 
propriedade inserida nesses os municípios. 

- Carta de Anuência a ser emitida pela concessionária responsável pela Estação de Tratamento de 
Esgotos - ETE, para o recebimento em ETE externa dos líquidos percolados e demais efluentes 
gerados no empreendimento, em .termos de volume e qualidade. 

- Carta de Anuência a ser emitida pela entidade receptora dos resíduos perigosos classe 1 para o 
recebimento das cinzas e demais resíduos gerados no sistema de controle .de emissão atmosférica, . 
em termos de vo'lume e qualidade. 

- Outorga de implantação do empreendimento a ser emitida pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, caso esteja prevista interferência em recursos hídricos, nos termos da Resolução 
Conjunta SMA/SERHS nº 01/2005, que "regula . o procedimento para o Licenciamento Ambienta/ 
Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos". 

- Manifestação do órgão gestor da Unidade de Conservação - UC Parque Natural Municipal do 
. Pedroso, caso a área de implantação do empreendimento esteja inserida no seu interior ou em sua 

zona de amortecimento. 

Salienta-se que com relaÇão aos ben.s culturais, incluin.do o Patrimônio Arqueológico, nos termos da 
Instrução · Normativa nº 001 publicada em 25.03.2015 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional -· IPHAN, que "estabelece procedimentós administrativos a serem observados 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Nacional nos processos de licenciamento ambiental 
dos . quais .participe", deverá ser apresentada Ficha de Caracterização da Atividade - FCA {cópia . 
anexa) devidamente preenchida . visando solicitação formal de manifestação ao IPHAN pela 
CETESB. . 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Informa-se que o projeto ·do. empreendimento proposto deverá ser ·elaborado em observância ao 
disposto na Lei nº 12.305/201 O que institui a Política Nacional de . Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 
9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências e n.a Lei n~ 12.300/2006 que institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 

Salienta-se que conforme Decisão de Diretoria nº 034/2015/1 de 10.02.2015, o EIA/RIMA deverá 
contemplar "Avaliaçao de· risco à saúde humana por exposição a emissões atmosféricas rJãO 
intencionais de dioxinas ·e furanos", cujo roteiro consta · no anexo da ·referida Decisão, também 
disponível no site da CETESB. 

Salienta-se, ainda, que na elaboração do diagnóstico do melo biótico, av·aliação de impactos .e 
respeçtivas medidas mitigadoras· e/ou com.pensatórias deverá ser considerada . a ·Decisão de 
Diretoria nº 167i201 S/C de 13.07.2015 que "Estabelece o Procedimento para a Elaboração dos 
Laudos de Fauna Silvestre para Fins de Licenciamento Ambien_ta/ e/ou Autorização para Supressão 
de Vegetação Nativa, e dá outras providências", disponível no site da CETESB. 
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CETESB 

PARECi=R TÉCNICO 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO · 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP 

C.N.P.J. nº 43 .776.491/0001-70 - Insc.: Est . nº 109.091.375-118 - lnsc. Munic .: nº 8.030.313-7 
Site : www.cetesb.sp.gov.br · 

Nº 078/15/IPSR 

Os estudos ambientais referentes ao licenciamento ambiental da atividade de tratamento térmico de 
resíduos sólidos deverão atender integralmente ao disposto nos seguintes diplomas legais: 

- Decreto Estadual nº 59.113/2013 que estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá 
providências correlatas; 

- Resolução SMA nº 79/09 que estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento 
da atividade de tratamento térmi·co de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia ·_ 
URE; . 

- Decisão de Diretoria nº 326/2014/1 de 05.11.2014, que dispõe sobre os critérios para a verificação 
do atendimento dos limites de emissão dos parâmetros estabelecidos . na Resolução SMA nº 
79/2009, para o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de 
Recuperação de Energia - UREs. 

Destaca-se que deverá ser contemplado, ainda, o atendimento ao disp9sto no Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólido.s do município de Mauá. · 

Informa-se ainda que para fins de cobrança da análise do documento, que o nível de compíexidade 
do EIA a ser apresentado foi considerado como Classe Ili. 

-~~-
Eng. Kátia Moreira de Souza Melo 
Reg. 6802 - CREA: 5062185877 

Ciente e de acordo, 

Eng. Pedro teado âe Castro Neto 
Gerente do Setor de Avaliação de 
Sistemas de Tratamento de Resíduos - IPSR 
Reg . 2095-5- CREA: 060074187 

/ 
' Eng. Paulo(Taka ri .Katayama 
· Gerente do Departamento de Avaliação Ambiental 

de Projetos e Processos, em exercício. 
Reg. 2073 CREA: 57738/D 

Gu_~QD-Q~~ 
Biol. Alexandra A. S. Papasidero 

, Reg. 6598 CRBio: 39884/01-0 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ATMOSPLAN foi contratada pela Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda. (LARA) para elaborar o estudo de dispersão atmosférica das emissões 

provenientes de uma Unidade de Recuperação de Energia (URE) a ser instalada no 

município de Mauá, SP.  

O objetivo do estudo foi determinar as máximas concentrações junto ao solo dos 

poluentes Material Particulado, Óxidos de Enxofre, Óxidos de Nitrogênio, Monóxido de 

Carbono, de modo a fornecer subsídios para a avaliação de impacto ambiental da URE. 

Esta avaliação irá compor o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para licenciamento da 

unidade, elaborado pela empresa Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais - 

CPEA. 

A simulação foi realizada empregando o modelo ISCST3 (Industrial Source 

Complex – Short Term) desenvolvido pela United Environmental Protection Agency 

(USEPA) e recomendado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

conforme Anexo I - Instruções para Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas 

do Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto 

Ambiental. 

Os dados de concentração de poluentes obtidos através da modelagem 

matemática foram comparados com o Padrão de Qualidade do Ar, estabelecidos pelo 

Decreto Estadual n° 59.113, de 23 de abril de 2013, que “Estabelece novos padrões de 

qualidade do ar e dá providências correlatas”. 

Este estudo contempla também uma avaliação de risco à saúde humana por 

exposição às emissões atmosféricas de Dioxinas e Furanos, realizado com base na 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I, de 10 de fevereiro de 2015, que “Dispõe sobre 

exigência técnica para Avaliação de Risco à Saúde Humana por Exposição a Emissões 

Atmosféricas não Intencionais de Dioxinas e Furanos que Condiciona a Emissão de 

Licença Ambiental Prévia de Unidades de Recuperação de Energia (UREs)”. 
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2. DESCRIÇÃO DA UNIDADE 

 

A URE a ser instalada no Município de Mauá foi projetada para processar 3.000 

toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) por dia. A unidade empregará a tecnologia 

de Mass Burning, que consiste na oxidação dos resíduos a elevadas temperaturas, o que 

permite o tratamento de grandes quantidades e redução significativa do material a ser 

disposto em aterros. Este tipo de tecnologia já é empregado em diversos países da Europa, 

Ásia e América. 

Para atendimento da referida capacidade de processamento, a empresa alemã 

JFE Engineering Group, Standardtkessel Baugarte e Eggermann, responsável pelo 

projeto da unidade, dimensionou a planta empregando dois módulos de queima. A 

configuração da URE está dividida nas seguintes etapas: 

 

• Recebimento de resíduos; 

• Trituração; 

• Secagem biológica; 

• Oxidação térmica (2 módulos); 

• Geração de vapor (2 módulos); 

• Geração de energia (2 módulos). 

 

As unidades de trituração e secagem, denominadas de sistema de Tratamento 

Mecânico Biológico (TMB), serão empregadas com o intuito de diminuir o teor de 

umidade do resíduo sólido a ser recebido pela planta. O material a ser tratado passará por 

um processo de trituração, para redução do tamanho dos resíduos, seguido de um processo 

biológico, no qual a ação dos micro-organismos provoca o aquecimento do material e a 

evaporação de parte do teor de água presente nos resíduos. Este processo pode acarretar 

redução de até 30% em massa do resíduo a ser tratado, gerando eficiência energética e 

redução do consumo de insumos na planta.  

Com este processo, a previsão é que a quantidade de RSU enviada para oxidação 

será de 2.100 toneladas por dia. A queima do resíduo ocorrerá em fornos dotados de 

grelhas móveis, em função da melhor operacionalidade deste tipo de sistema, que foi 

projetado para otimizar a combustão do material, bem como, reduzir a quantidade de 
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cinzas que caem nas tremonhas. O tempo de residência para a combustão no equipamento 

será de no mínimo 2 segundos, a uma temperatura de pelo menos 850 C, para garantir 

uma elevada taxa de destruição do material orgânico. A queima contará com o ar de 

combustão primário alimentado junto às grelhas, que será pré-aquecido pelo vapor gerado 

na caldeira, bem como, com o ar secundário, que garante zonas mais homogêneas e 

assegura a combustão completa dos gases não queimados. 

O calor gerado na câmara de combustão será utilizado para a produção de vapor 

na caldeira. A caldeira será um gerador de vapor de circulação natural com passagem de 

convecção natural que contará com um economizador, para aquecimento da água de 

entrada e um superaquecedor interno, para passagem de vapor saturado para vapor 

superaquecido. Além destes equipamentos, esta unidade ainda contará com um 

superaquecedor externo que empregará o biogás gerado no aterro e que atualmente é 

queimado em flare, sem aproveitamento de energia. Esta configuração, permite o 

aproveitamento de energia disponível no local e, também, o aumento de vida útil dos 

equipamentos e o maior controle da temperatura e pressão do sistema. 

O vapor gerado a 500 C e 85 bar será convertido em energia mecânica e, 

posteriormente, em energia elétrica, no conjunto turbina, gerador e condensador a ar. A 

unidade deverá gerar 77 MW de energia elétrica, sendo 38,5 MW bruto por módulo. O 

descritivo detalhado da unidade de recuperação está apresentado no item caracterização 

do referido EIA. 

A principal fonte de emissão atmosférica da unidade será a exaustão do processo 

térmico. Os módulos deverão ter seus gases de combustão exauridos por uma única 

chaminé. A especificação técnica do JFE Engineering Group está apresentada por linha 

e, desta forma, apresenta uma chaminé de 3 metros de diâmetro para uma única linha. 

Entretanto, no projeto desta unidade especificamente serão instaladas duas linhas que 

serão direcionadas para uma única chaminé. Esta medida diminui os custos de 

implantação, construção, operação e monitoramento das emissões atmosféricas. 

Para controle das emissões serão instalados em cada conjunto, um sistema 

DeNOx – RSCN (Reagente Seletivo Não Catalítico). Esta operação consiste na injeção 

de ureia na caldeira, de modo a propiciar a reação deste composto com o NO formado na 

combustão dos resíduos, gerando nitrogênio. Juntamente com o adequado controle do ar 

de combustão e temperaturas de operação, esta etapa permite uma redução considerável 

da geração do NOx formado no processo térmico. Originalmente, o projeto apresenta o 
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consumo de amônia, entretanto, por questões de risco, o empreendedor optou pelo uso de 

ureia, que também permite a redução das emissões. 

O controle do SOx e dos ácidos HF e HCl será realizado através da injeção de 

hidróxido de cálcio em excesso na corrente de exaustão (aproximadamente 510 kg/h, 

segundo especificação do JFE), que deve ser mantida a uma temperatura ideal, entre 140 

e 150C. Esta temperatura é atingida após resfriamento da corrente através da injeção 

nebulizada de água. Além de controlar a temperatura, esta operação aumenta a umidade 

do sistema, o que segundo a caracterização do empreendimento, auxilia na reação química 

de formação de partículas de sulfatos, fluoretos, cloretos e ainda carbonatos de cálcio. A 

água utilizada será a própria água residuária, reaproveitada do processo.  

A reação ocorre em uma câmara dividida em duas etapas, uma descendente e 

outra ascendente. Enquanto a corrente gasosa é injetada no todo da etapa descendente, o 

hidróxido é injetado na base. Neste ponto, o gás e o reagente se misturam, auxiliados pela 

presença de esferas de cerâmica, que aumentam o contato, melhoram a distribuição das 

partículas no gás e diminuem eventuais aglomerados, aumentando a eficiência do 

processo. A Figura 1 apresenta um fluxograma do sistema de tratamento. 

 

 

FIGURA 1 – Sistema de Tratamento dos Gases de Combustão (Fonte: DDMA, 

2012 e Baumgarte, 2012) 
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No reator é inserido ainda, através de rosca sem fim, o carvão ativado em pó, a 

uma vazão mássica de 22 kg/h. O carvão, através da adsorção, promove a remoção dos 

metais pesados, das Dioxinas e Furanos, como também dos Compostos Orgânicos, 

principalmente aqueles, com maior peso molecular. 

O Material Particulado presente na corrente gasosa, bem como, aquele formado 

nas reações apresentadas, é removido com o emprego de um filtro de mangas. O filtro 

empregado possuirá mangas compostas por fibra e teflon. A limpeza dos filtros será feita 

com emprego de pulsos de ar no sentido contrário ao da filtração. 

A remoção do Material Particulado ocorre pela obstrução imposta pelas mangas 

e também pela torta que se forma durante o processo. A formação da torta auxilia ainda 

no aumento da eficiência dos processos de reação e adsorção, que ocorrem nas etapas 

anteriores.  

Para evitar colmatação do sistema, principalmente em função da característica 

higroscópica do cloreto de cálcio, a temperatura é mantida sempre acima de 130 C. 

As partículas removidas do filtro de mangas são recolhidas e enviadas para 

disposição em aterro classe I. Ainda, para elevar a eficiência do processo e minimizar o 

consumo de insumos, parte destas partículas são separadas e reinjetadas na câmara de 

reação descrita anteriormente. 

O gás filtrado é então exaurido pela chaminé do sistema, atendendo segundo o 

fabricante, aos limites impostos pela Resolução SMA n 79 de 2009, conforme garantia 

apresentada no Anexo 1.  

O TMB pode ser uma fonte de odor. Neste sentido, o ar presente no galpão de 

secagem será exaurido para um sistema de tratamento e controle, segundo o projeto, para 

o abatimento de amônia e hidrocarbonetos. Este sistema previne eventuais emissões de 

odor para fora dos limites da unidade. O ar do galpão do TMB não será enviado como 

gás de combustão para a unidade de oxidação térmica, em função, segundo o 

empreendedor, do elevado teor de umidade da corrente e maior probabilidade de corrosão 

nas linhas. 

O efluente gasoso do mecânico-biológico é então direcionado para um lavador 

de gases com solução de ácido sulfúrico para remoção de amônia. Em seguida, os gases 

são direcionados para um filtro biológico, composto por um leito de aparas de madeira 

que funcionam como substrato para os micro-organismo. O leito é mantido sempre 

úmido, a uma temperatura máxima de 45 C, para propiciar as condições ideais para 
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degradação aeróbia das substâncias orgânicas. Após o filtro, os gases são liberados 

diretamente para a atmosfera. 

Segundo a caracterização do empreendimento, este sistema atende à norma 

alemã “§6 n. 1 to 5 of the 30th BImSchV Emission Limit Values”, para carbono total. 

Os limites adotados estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Concentrações de saída após tratamento no biofiltro  

Médias Parâmetro Concentração* 

Média diária Carbono total 20 mg/Nm³ 

Média 30 min Carbono total 40 mg/Nm³ 

Média mensal Carbono total 55 g/mg 

*Segundo caracterização do empreendimento a unidade de volume é na T 273,15 K e pressão de 101,3 

kPa. 

 

As escórias geradas no processo de combustão do resíduo são removidas pela 

parte inferior da região de queima, através de extratores apropriados. Este processo é 

realizado em via úmida, de modo a evitar a geração de Material Particulado. 

A Figura 2 apresenta a localização do futuro empreendimento no interior da área 

que pertence aos empreendimentos que compõe a LARA. A linha em vermelho 

corresponde à área do empreendimento a ser instalado e a linha em amarelo corresponde 

à área de todo o complexo de instalações do local. No Anexo 2 é apresentada a planta 

baixa das instalações. 

Nos próximos capítulos serão apresentados os dados e premissas utilizadas no 

modelo, para a estimativa das concentrações de poluentes junto ao solo em função da 

instalação da URE. Cabe ressaltar que estas informações estão em consonância com o 

Estudo de Dispersão do Relatório Ambiental Preliminar (RAP) – Ampliação do Aterro 

Sanitário de Mauá, Processo n  004322/2018-33. Dessa forma, foi respeitada a 

recomendação do órgão ambiental, feita através da Gerencia de Avaliação de Ar, Ruído 

e Vibrações, de modo que as bases de comparação sejam as mesmas e o estudo em questão 

possa ser considerado como cenário atual deste documento, permitindo uma avaliação 

comparativa do impacto dos empreendimentos a serem instalados no local. 
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FIGURA 2 – Local de Instalação da Futura URE: Lina Vermelha - Limite da ADA e Linha Amarela – Limite do Terreno do Grupo. (Fonte: 

Informação empreendedor inserida no GoogleEarth) 
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3. METODOLOGIA EMPREGADA NA MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A modelagem matemática é empregada para estimar a concentração de poluentes que 

irá atingir os receptores na região de um empreendimento, a partir de um ou mais pontos de 

emissão conhecidos. Vários fenômenos, por assim dizer, ocorrem no trajeto estabelecido entre 

a fonte de emissão e os receptores. Esses fenômenos podem ser resumidos em: transformação, 

remoção, advecção e difusão do poluente. Neste percurso, a pluma de poluente tende a se 

misturar com o ar ambiente, o que provoca a diminuição da concentração dos poluentes 

emitidos. 

A transformação ocorre graças à reação química dos compostos na atmosfera, devido 

à presença de umidade (água), energia solar e outros reagentes químicos reativos. A remoção 

dos poluentes se refere aos processos de deposição, que podem ser secos, através de contato 

com edificações, com o solo e plantas, ou úmidos, pela lavagem dos poluentes durantes as 

precipitações naturais. 

A dispersão e advecção são fenômenos proporcionados pela ação do vento. O vento, 

ao passar por uma fonte, desloca a massa de poluente para longe do seu ponto de lançamento, 

fenômeno chamado de advecção. A turbulência natural do vento gera vórtices que irão misturar 

a massa de poluente lançada para a atmosfera com o ar ambiente, caracterizando a dispersão. A 

dispersão também é afetada não só pelos efeitos mecânicos, como também por aqueles 

relacionados a diferença de temperatura da atmosfera. 

Os modelos matemáticos são desenvolvidos com o intuito de simular esses fenômenos, 

de forma a estimar a concentração dos poluentes nos locais de interesse após a sua emissão, 

considerando as particularidades da fonte emissora, da topografia e das condições 

meteorológicas do local. 

Esta ferramenta permite que fontes de emissão ainda não instaladas possam ser 

estudadas e avaliadas quanto ao atendimento aos requisitos ambientais vigentes; auxilia no 

projeto das alturas das chaminés, bem como na determinação de locais mais propícios para o 

posicionamento de monitores de avaliação da qualidade do na região impactada. 

Existem diversas técnicas para o desenvolvimento de modelos capazes de realizar 

essas estimativas. A mais comum é a modelagem a partir da concepção gaussiana da pluma de 

dispersão dos poluentes. Apesar de mais simples, esta técnica apresenta resultados satisfatórios 

para diferentes situações. 
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Os modelos gaussianos em estado estacionário representam a pluma como uma 

distribuição normal nas direções vertical e horizontal, que sofre atenuações, conforme a pluma 

se distancia do ponto de emissão. Esta concepção permite a elaboração de equações 

matemáticas para determinação da concentração em diferentes pontos do terreno. A grande 

limitação deste modelo é que não são consideradas alterações na direção do vento, que ocorrem 

regularmente na atmosfera. 

Neste estudo foi utilizado o modelo gaussiano ISC, parte do programa AERMOD 

View, comercializado pela Lakes Environmental e desenvolvido pela United States 

Environmental Protection Agency (USEPA). Este modelo é recomendado e aceito atualmente 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão do governo do estado 

responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 

de poluição. 

O modelo foi empregado sem considerar os efeitos de transformação e remoção, 

produzindo desta forma resultados conservadores, de acordo com diretrizes do órgão ambiental. 

O coeficiente de dispersão nas simulações foi determinado considerando as 

particularidades da área avaliada. A cidade de Mauá, onde se pretende instalar o 

empreendimento avaliado neste estudo possui densidade populacional igual a 6.741 

habitantes/km2, com base nas estimativas do IBGE para o ano de 2010. Este número é maior 

que o valor de 750 habitantes/km2, adotado pela USEPA com base no trabalho de Irwin, 1978, 

que define o limite entre área urbana e rural. Desta forma, por este critério a área deve ser 

definida como urbana. 

Outro método para determinação do coeficiente urbano ou rural, baseia-se em uma 

área delimitada por uma circunferência com 3 km de raio a partir do empreendimento. Caso 

mais de 50% da ocupação neste limite compreenda áreas residenciais, urbanas ou comerciais, 

a região é caracterizada como urbana. Para o empreendimento em questão, a região ao sul do 

empreendimento é caracterizada predominantemente como rural, enquanto o norte possui 

características urbanas, como pode ser observado na Figura 3. Dado que pelo primeiro método 

a área é urbana e que pelo segundo método, parte desta região pode também ser considerada 

urbana, e ainda, considerando que há sempre uma tendência de aumento da população já 

instalada, a simulação foi realizada considerando urbana. 
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Os cálculos das concentrações dos parâmetros MP, SOx, CO e NOx avaliados foram 

estimados de modo a permitir a comparação com os padrões de qualidade do ar do Decreto 

Estadual n° 59.113/2013. Os períodos simulados foram: 

 

• MP – 24 horas e média anual; 

• NOx – 1 hora e média anual; 

• SOx – 24 horas e média anual; 

• CO – 8 horas, além de 1 hora para comparação com o CONAMA. 

 

Os Óxidos de Nitrogênio foram reportados como NO2, conforme o padrão de 

qualidade do ar vigente, os Óxidos de Enxofre foram reportados como SO2 e o Material 

Particulado foi todo considerado como Partículas Inaláveis (MP10). 

 

 

Figura 3 - Caracterização da Região do Entorno da Futura URE (Fonte: Informação empreendedor 

inserida no GoogleEarth)  
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4. DADOS DE ENTRADA PARA O ESTUDO DE DISPERSÃO 

 

No sentido de desenvolver uma adequada simulação matemática para a estimativa da 

concentração de poluentes junto ao solo é necessário alimentar o programa com vários dados 

para caracterização das condições locais. São estes: as características das fontes de emissão de 

poluentes, os prédios existentes e próximos às fontes de emissão, a topografia do local, as 

condições meteorológicas da região e os receptores ou pontos de interesse para os quais serão 

estimadas as concentrações. 

A seguir serão apresentados os dados utilizados para cada um dos itens listados para o 

estudo em questão. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE EMISSÃO 

4.1.1  Emissões da URE 

As características das fontes de emissão da URE foram obtidas a partir do documento 

já apresentado, Tecnhical Data and Specifications, fornecido pela empresa alemã JFE 

Engeneering Group – Standardkessel Baumgarte, que está desenvolvendo o projeto da unidade.  

Segundo o documento, as emissões da URE irão atender à Resolução SMA n  079 de 

04 de novembro de 2009. Dentre os poluentes regulamentados, estão aqui estimadas as 

emissões referentes aos poluentes que possuem padrão de qualidade do ar, segundo Decreto 

Estadual n  59.113/2013, a saber: Material Particulado (MP), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 

Óxidos de Enxofre (SOx) e Monóxido de Carbono (CO). 

A especificação técnica da unidade foi apresentada para duas situações: ponto de 

operação e ponto de máxima capacidade. A operação deverá ocorrer para a situação projetada, 

ou seja, ponto de operação. Entretanto, as estimativas de emissão e determinação da 

concentração de poluentes junto ao solo foram realizadas para o ponto de máxima, com o 

objetivo de avaliar o pior cenário. 

A vazão dos gases de exaustão para cada linha na condição mencionada, segundo o 

documento de especificação, será igual a 297.000 Nm³/h, base úmida (18,16%) e 7,65% de O2 

ou 243.064,8 Nm³/h, base seca, a 9,35% de O2.  
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Para a estimativa das emissões da unidade foram consideradas a vazão, a concentração 

e as horas de operação da URE. Segundo informado na caracterização do empreendimento, a 

unidade irá operar 24 horas por dia, durante 340 dias por ano. 

A concentração de Material Particulado (MP), segundo a especificação técnica, será 

igual a 10 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da 

chaminé tem-se: 

 

- Concentração MP = 10 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 11,65 mg/Nm³ 

- Emissão de MP por Linha = 11,65 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

0,79 g/s 

- Emissão de MP Total = 2 * 0,79 g/s = 1,57 g/s 

- Emissão Anual Total = 1,57 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 46,2 toneladas/ano 

 

A concentração de Óxidos de Enxofre (SOx) expresso como SO2, segundo a 

especificação técnica, será igual a 50 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração SO2 = 50 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 58,25 mg/Nm³ 

- Emissão de SO2 por Linha = 58,25 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

3,93 g/s 

- Emissão de SO2 Total = 2 * 3,93 g/s = 7,87 g/s 

- Emissão Anual Total = 7,87 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 231,1 toneladas/ano 

 

A concentração de Óxidos de Nitrogênio (NOx) expressa como NO2, segundo a 

especificação técnica, será igual a 200 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração NO2 = 200 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 233,0 mg/Nm³ 

- Emissão de NO2 por Linha = 233,0 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

15,73 g/s 

- Emissão de NO2 Total = 2 * 15,73 g/s = 31,46 g/s 
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- Emissão Anual Total = 31,46g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1t/106g = 924,3 toneladas/ano 

 

A concentração de Monóxido de Carbono (CO), segundo a especificação técnica, será 

igual a 50 mg/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da 

chaminé tem-se: 

 

- Concentração CO = 50 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 58,25 mg/Nm³ 

- Emissão de CO por Linha = 58,25 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

3,93 g/s 

- Emissão de CO Total = 2 * 3,93 g/s = 7,87 g/s 

- Emissão Anual Total = 7,87 g/s * 3.600s/1h*8.160h/ano * 1 t/106 g = 231,1 toneladas/ano 

 

A concentração de HCT, segundo a especificação técnica, será igual a 10 mg/Nm³, a 

11% de O2. Uma vez que não foi definido teor de metano na corrente de saída, o HCT foi 

considerado de maneira conservadora, como Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) menos 

metano. Corrigindo a concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração HCT = 10 mg/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 11,65 mg/Nm³ 

- Emissão de HCT por Linha = 11,65 mg/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 

0,79 g/s 

- Emissão de HCT Total = 2 * 0,79 g/s = 1,57 g/s 

- Emissão Anual Total = 1,57 g/s * 3.600s/1h * 8.160h/ano * 1 t/106 g = 46,2 toneladas/ano 

 

Foi determinada também a concentração de Dioxinas e Furanos, que, segundo a 

especificação técnica, será igual a 0,1 ng/Nm³, base seca, a 11% de O2. Corrigindo a 

concentração para o teor de O2 da chaminé tem-se: 

 

- Concentração Dioxinas = 0,1 ng/Nm³ *(21-9,35) / (21-11) = 0,12 ng/Nm³ 

- Emissão de Dioxinas por Linha = 0,12 ng/Nm³ * 243.064,8 Nm³/h * 1g/ 10-9 ng * 1h/3.600s 

= 7,9.10-9 g/s 

- Emissão de Dioxinas Total = 2 * 7,9.10-9 = 15,8.10-9 g/s = 15,8 ng/s 
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- Emissão Anual Total = 15,8.10-9 g/s * 3.600s/1h * 8160h/ano * 1 t/106 g = 0,46.10-6 t/ano 

 

 A unidade ainda terá as emissões do sistema de controle do TMB (preparação mecânico 

e secagem biológica dos resíduos). Para estimativa das emissões destas fontes foram utilizadas 

a Tabela 1, que fornece as concentrações de saída após o tratamento e a vazão de projeto, 

apresentada na caracterização do empreendimento e reproduzida na Tabela 2.  

 
Tabela 2 – Parâmetros da Saída do Ar de Exaustão do TMB  

Parâmetro Primavera Verão Inverno 

Temperatura (ºC) 50 52 48 

Umidade relativa (%) 100 100 100 

Umidade absoluta 

(g/m³ar) 
82,71 90,72 75,31 

Quantidade de água 

(g/kg ar) 
86,16 96,47 76,95 

Vazão do ar de exaustão 

úmido (m³/h) 
660.986 623.994 699.738 

Fonte: Item Caracterização do EIA 

 

Para as estimativas foi adotada a maior vazão obtida durante o inverno, corrigida para 

as condições normais de temperatura e pressão. Não foi considerada base seca, uma vez que a 

concentração de saída não está especificada nesta base, conforme caracterização do 

empreendimento. De qualquer forma, o uso da vazão total, considerando o teor de umidade, 

acarreta maiores taxas de emissão. No sentido de corrigir para as condições normais da vazão 

foi utilizada a diferença de temperatura, uma vez que a corrente de saída já se encontra na 

pressão atmosférica. Então: 

 

Vazão de Ar = 699.738 m³/h * 273,15K / (48 + 273,15K) = 595.153 Nm³/h 

 

Considerando a vazão total do sistema, foram determinadas as emissões de Compostos 

Orgânicos Voláteis (COVs). Estes, por sua vez, foram estimados conservadoramente 
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empregando o teor de carbono total, dado que, segundo estimado a partir da caracterização do 

empreendimento, os COVs podem chegar a até 96% do carbono total na entrada do sistema. 

A concentração de Carbono Total, segundo a especificação, será igual a 20 mg/Nm³, 

desta forma: 

- Emissão de Ctotal = 20 mg/Nm³ * 595.153 Nm³/h * 1g/ 1000mg * 1h/3.600s = 3,31 g/s 

- Emissão Anual Total = 3,31 g/s * 3600s/1h * 8160h/ano * 1 t/106 g = 97,1 toneladas/ano 

 

A Tabela 3 resume as emissões anuais estimadas para o novo empreendimento a ser 

instalado. 

Tabela 3 – Emissões Anuais da URE 

Poluente 
Emissão 

(toneladas/ano) 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 924,3 

Óxidos de Enxofre (SOx) 231,1 

Material Particulado (MP) 46,2 

Monóxido de Carbono (CO) 231,1 

Dioxinas e Furanos 0,46.10-6 

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) 143,3* 

* Calculado conservadoramente com base na informação de carbono total e hidrocarbonetos totais. 

 

Segundo o Decreto Estadual n  59.113/2013, no seu Artigo 11, as fontes novas de 

poluição, quando localizarem-se em regiões classificadas como Maior que M1 e cujo valor das 

emissões adicionais ultrapassar o limite imposto pelo referido decreto, são obrigadas a 

compensar em 110%, do total das emissões atmosféricas a serem adicionadas referente ao 

poluente que causou tal classificação. Devem ainda implantar a tecnologia mais eficiente no 

controle das emissões, a qual deverá proporcionar os menores níveis de emissão atingíveis para 

o poluente que causou a classificação. 

Para determinar esta classificação, a CETESB elaborou o documento “Classificação 

de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade do Ar Observada – Efetiva de 

26/08/2016 até 2019”. O Município de Mauá, onde se pretende instalar o empreendimento, está 
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classificado, para o parâmetro Material Particulado, como MI2 (Meta Intermediária 2), para o 

NOx, como MF (Meta Final) e, para Ozônio, como >MI1 (> que a Meta Intermediária 1). Os 

demais poluentes não foram classificados para este município.  

Com base nas disposições do decreto e na classificação, o presente Município possui 

classificação > MI1 para o poluente Ozônio, de forma que os limites utilizados para avaliação 

da compensação das emissões são aqueles referentes aos seus precursores, os Óxidos de 

Nitrogênio (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), excluindo o metano. De acordo 

com o Artigo 12 do referido Decreto Estadual n  59.113/2013, os acréscimos de emissão iguais 

ou acima dos valores apresentados a seguir estão sujeitos a compensação: 

 

- Emissões de NOx = 40 toneladas/ano; 

- Emissões de COVs = 40 toneladas/ano. 

 

O futuro empreendimento, como apresentado anteriormente, ultrapassa o total de 

emissões tanto para NOx, quanto para COVs, uma vez que as estimativas foram 924 

toneladas/ano de NOx e 143 toneladas/ano de COVs. 

Contudo, segundo o Artigo 11 do decreto em questão, empreendimentos de tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos urbanos e de serviços públicos de saneamento, que 

adotarem a melhor tecnologia prática disponível no controle de suas emissões, serão 

dispensados da compensação. 

A CETESB disponibilizou o “Guia de Melhor Tecnologia Prática Disponível (MTPD)”, 

documento de referência técnica, que apresenta alternativas de melhor tecnologia para diversos 

setores e combustíveis. Este guia não abrange o setor de resíduos sólidos, de forma a apresentar 

uma relação direta entre a tecnologia aqui proposta e sua adoção como melhor tecnologia 

prática e disponível. Entretanto, a Resolução SMA n  079/2009 estabelece condições para que 

a URE possa atender aos critérios de melhor tecnologia prática disponível. 

Cabe ressaltar que a melhor tecnologia prática e disponível deve ser avaliada no sentido 

de apresentar uma tecnologia avançada, visando à redução das emissões geradas no processo, 

levando em consideração a sustentabilidade, a eficiência do processo, a viabilidade econômica 

e a sua exequibilidade no país.  
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Neste sentido, são apresentados pontos para justificar a adoção da tecnologia empregada 

no projeto da URE, apresentada sucintamente no item 2 deste documento como melhor 

tecnologia prática disponível. 

- A URE pretende receber como matéria-prima apenas os rejeitos dos resíduos sólidos 

urbanos, após estes terem sido submetidos aos processos de reuso e reciclagem; 

- A URE ocupará para o tratamento anual da mesma capacidade de RSU uma área de 

72.025 m², bem menor que a área a ser utilizada pelo aterro da LARA, a saber: 494.046 m², 

segundo RAP de ampliação do aterro. Esta área de aterro fica ainda por muitos anos 

impossibilitada de ter outro destino, em função do longo tempo de decomposição dos resíduos 

aterrados; 

- A região metropolitana possui uma quantidade extremamente limitada de áreas a serem 

destinadas para aterro, ou ampliação daqueles existentes. Essas áreas disponíveis concorrem 

ainda com a crescente expansão demográfica na região, que geralmente possui comunidades 

em suas imediações, e com as áreas de cobertura vegetal, muitas vezes importantes para a 

conservação ambiental ou proteção de mananciais; 

- Na ausência de áreas locais, a disposição do RSU em aterros instalados em outras 

regiões transfere o impacto destes resíduos para outros munícipios, além de ocasionar inúmeros 

outros inconvenientes, tais como: elevação no custo do transporte, maior tráfico de veículos nas 

vias, aumento da emissão de poluentes por fontes móveis, entre outros; 

- O processo de combustão proposto na URE reduz o volume dos resíduos, diminuindo 

consideravelmente a quantidade de rejeitos dispostos em aterro, ação em consonância com o 

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos do país; 

- A geração de resíduos líquidos diminui, se comparada à operação de um aterro, de 927 

para 120 m³/dia; 

- A tecnologia adotada na URE foi considerada como Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, pelo Comitê Executivo da Convenção, Quadro da Organização das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas; 

- A tecnologia da URE permitirá a recuperação energética dos resíduos, atuando como 

uma fonte de energia renovável, em detrimento da queima de biogás em flares para controle de 

gases de efeito estufa nos aterros; 
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- A fornalha foi projetada de modo a que os resíduos tenham um tempo de residência de 

no mínimo 2 segundos no seu interior, a uma temperatura controlada acima de 850 C. A unidade 

contará com queimadores auxiliares para controle da temperatura, se necessário, que serão 

acionados automaticamente de modo a manter as condições de projeto. Esta medida contribui 

para uma combustão mais efetiva e diminui a formação de vários compostos indesejáveis, 

como, por exemplo, as Dioxinas e Furanos; 

- Todos os gases gerados no processo de oxidação da URE passam por um sistema de 

tratamento, enquanto, no aterro existe uma quantidade de biogás que se perde para a atmosfera 

em função da dificuldade de captação integral do gás gerado no processo; 

- O projeto da URE possui um grande investimento em redução e controle das emissões 

atmosféricas. Para controle do NOx, a combustão contará com um sistema de queima que 

controla a quantidade de ar inserida no sistema, de modo a manter a temperatura necessária para 

a adequada oxidação dos resíduos, minimizando a quantidade de nitrogênio disponível para a 

formação do NOx térmico. A tecnologia de controle de ar de combustão, no documento da 

CETESB, é listada como MTPD. Ademais, a unidade ainda empregará um controle adicional 

com a adição de ureia, que atua como Reagente Seletivo Não Catalítico, convertendo NOx em 

nitrogênio, também considerada como MTDP para fontes de combustão; 

- Para redução das emissões de SOx, CO2, HCl e HF, o sistema irá injetar hidróxido de 

cálcio, que reage com os poluentes listados. O produto gerado é posteriormente removido em 

um filtro de mangas. A remoção através de reação em meio alcalino é considerada uma MTDP 

para fontes de combustão pelo guia mencionado. A emissão de Compostos Orgânicos será 

reduzida com a adsorção em carvão ativado, que controla, também, segundo a caracterização 

do empreendimento, metais pesados, Dioxinas e Furanos. O emprego de carvão ativado para 

adsorção de COVs é considerado uma MTPD. O filtro de mangas que será instalado irá 

controlar também a emissão de Material Particulado, tecnologia também considerada MTPD 

para fontes de combustão no controle de Material Particulado;  

- A corrente de exaustão atmosférica da URE contará com monitoramento contínuo para 

verificação do atendimento aos padrões de emissão para os poluentes MP, NOx, SOx, CO, 

HCT, HCl e HF; 

- A unidade empregará um sistema de intertravamento que deverá interromper 

automaticamente a alimentação de resíduos, caso algum parâmetro de controle esteja fora do 

especificado; 
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- A comparação entre as emissões de Dioxinas e Furanos, produzidos pelo tratamento 

da mesma capacidade de resíduos processados na URE e em um aterro que emprega flare para 

a oxidação térmica do biogás, demonstra que a geração deste poluente orgânico persistente 

(POP) é inferior quando empregada a tecnologia adotada na URE. Estas estimativas foram feitas 

com base na geração de biogás apresentada no Estudo de Dispersão do RAP de ampliação do 

aterro da LARA. Segundo as estimativas, a emissão da URE representará metade das emissões 

de Dioxinas e Furanos estimada para a queima em flare, considerando os fatores de emissão do 

Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP42, Fifth Edition, Volume I, 2.4 Municipal 

Solid Waste Landfills, conforme memória de cálculo apresentada no Anexo 3. 

- A emissão de NOx na URE, para processar a mesma capacidade que um aterro, apesar 

de todo o controle instalado, será maior que a emissão de NOx gerado na queima do biogás em 

flare, considerando toda a geração de biogás ao longo dos anos. Este valor será da ordem de 

5,7 vezes maior no caso específico da LARA. Entretanto, a URE irá gerar energia elétrica 

através de uma fonte renovável, enquanto no flare, há um desperdício desta energia, numa 

sociedade que depende e possui elevado consumo deste insumo; 

- Considerando que todo o biogás a ser gerado no aterro LARA para tratamento da 

mesma capacidade de RSU fosse queimado em motores com geradores de energia, empregando 

os fatores de emissão do Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP42, Fifth Edition, 

Volume I, 2.4 Municipal Solid Waste Landfills, estas emissões, se comparadas à emissão de 

NOx da URE, mostram que esta última emitirá 60% das emissões do aterro, gerando energia 

elétrica; 

Com base no exposto, o projeto da URE pode ser considerado como a melhor tecnologia 

prática disponível, segundo os preceitos adotados pelo órgão estadual de controle ambiental. 

 

4.1.2  Caraterísticas das Fontes para Entrada no Modelo 

As características das fontes como localização, temperatura de saída, diâmetro, altura, 

velocidade e taxa de emissão estão apresentadas neste item.  

As simulações foram realizadas para dois cenários distintos: 

 

Cenário 1 – foram consideradas apenas as emissões da URE; 
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Cenário 2 – foram consideradas as emissões da URE, acrescidas às demais fontes da 

unidade, sejam em licenciamento ou já licenciadas, que irão operar 

conjuntamente com a URE. 

 

A velocidade da chaminé da URE foi determinada a partir da vazão em Nm³/h, corrigida 

para as condições de pressão e temperatura da chaminé e a área da fonte de emissão. A vazão a 

ser exaurida pela chaminé corresponde à vazão das duas linhas. O diâmetro da fonte única foi 

considerado como 4 metros, maior que os 3 metros do projeto original de cada linha, em função 

do aumento da vazão a ser escoada em uma única fonte. 

 

Vazão por Linha = 297.000 Nm³/h * 418 K/273K *1013,25 mbar/ 989 mbar = 465.897,5 m³/h 

Velocidade na Chaminé = 2 * 465.897,5 m³/h / (42 * 3,1416/4) * 1h/3600s = 20,6 m/s 

 

A emissão da URE será simulada individualmente para avaliação do futuro 

empreendimento e, também, considerando as demais fontes que estarão em operação na área 

do Lara em função da operação do aterro, a saber: flares para queima do biogás residual e a 

caldeira da unidade de tratamento de serviços de saúde (chamado popularmente de lixo 

hospitalar). O empreendedor optou por manter licenciada e em funcionamento a unidade de 

tratamento de serviços de saúde, de modo a facilitar o gerenciamento deste tratamento e garantir 

o controle de qualidade na eliminação dos riscos de contaminação destes resíduos. Após este 

processo, este material é enviado para a URE para posterior tratamento, sendo este valor 

contabilizado no total processado na unidade de recuperação. Esta medida é permitida pela 

SMA n  079/2013. 

Em função da futura instalação da URE no local onde hoje se encontram os edifícios do 

aterro, houve a necessidade de alteração do local no qual está instalado o tratamento de resíduos 

de serviço de saúde e respectiva chaminé da caldeira. Essa unidade será reposicionada próxima 

às lagoas de chorume existentes. Cabe ressaltar, que as emissões são as mesmas já licenciadas 

anteriormente, não havendo aumento de capacidade. 

As emissões desta fonte foram estimadas através do Compilation of Air Pollutant 

Emissions Factors AP42, Fifth Edition, Volume I Chapter 1: External Combustion Source, 1.5 

Liquefied Petroleum Gas Combustion. A memória de cálculo está apresentada no Anexo 4, com 

as respectivas fontes empregadas. O AP42 não apresenta fator de emissão para Dioxinas e 
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Furanos neste tipo de fonte. Lembrando que o combustível utilizado nesta caldeira, o GLP, é 

um insumo de uso residencial, comumente empregado na preparação de alimentos.  

Segundo o empreendedor, a fonte em questão possui temperatura de exaustão igual a 

264 C, conta com chapéu chinês e altura de 8 metros, superando em altura o prédio da unidade 

de tratamento de resíduo de serviço de saúde. 

A previsão, segundo o empreendedor, é que a URE entre em funcionamento no início 

do ano de 2023. Desta forma, haverá emissão concomitante deste empreendimento e dos flares 

da unidade por alguns anos. Com a operação da URE, o aterro receberá somente o resíduo da 

URE já processado, que não gerará biogás. Os resíduos sólidos urbanos só serão dispostos no 

aterro nas manutenções da unidade. Desta forma, a maior vazão de biogás que será queimada 

nos flares concomitante com a URE será a que ocorrerá no próprio ano de 2023, em função dos 

resíduos depositados até o ano de 2022. Segundo o RAP de ampliação do aterro, em 2023 a 

produção de biogás será igual a 26.128 m³/h (a 1 atm e 20 C) ou 24.345 Nm³/h.  

A URE deverá utilizar 4.000 Nm³/h de biogás, de modo que a vazão residual de biogás 

a ser queimada nos flares será igual a 20.345 Nm³/h. A emissão dos flares com base nesta vazão 

de biogás foi estimada considerando os parâmetros apresentados no RAP de ampliação da 

unidade, mantendo, conforme recomendação do órgão ambiental, a mesma base de comparação 

entre os estudos de ampliação do aterro e operação da URE. No Anexo 5 está apresentada a 

memória de cálculo das estimativas de emissão dos flares. 

As demais características dos flares foram obtidas do estudo de dispersão do RAP, sendo 

a vazão determinada seguindo o mesmo procedimento do estudo do referido documento, através 

de correlação com a quantidade de metano a ser queimada. 

Cabe ressaltar que, com o passar dos anos, a tendência é que a geração de biogás no 

aterro diminua e que os flares sejam gradualmente desativados, até que apenas a URE esteja 

operando, de modo que o impacto na qualidade do ar será mais próximo ao apresentado no 

Cenário 1. 
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Tabela 4 - Características das Fontes de Emissão – Cenário 1 

Fontes 

Localização das Fontes Caracterização das Fontes Taxa de Emissão 

Coordenadas – UTM Elevação 

(m) 

Altura da 

Chaminé 

(m) 

Temperatura 

dos Gases (K) 

Velocidade 

dos Gases 

(m/s) 

Diâmetro 

Chaminé 

(m) 

MP 

(g/s) 

NOx 

(g/s) 

SOx 

(g/s) 

CO 

(g/s) 

D&F(1) 

(ng/s) 

X Y 

CH1 349.553 7.377.612 807 80 418 20,6 4,0 1,57 31,46 7,87 7,87 15,8 

 

 

Tabela 5 - Características das Fontes de Emissão – Cenário 2 

Fontes 

Localização das Fontes Caracterização das Fontes Taxa de Emissão 

Coordenadas – UTM Elevação 

(m) 

Altura da 

Chaminé 

(m) 

Temperatura 

dos Gases (K) 

Velocidade 

dos Gases 

(m/s) 

Diâmetro 

Chaminé 

(m) 

MP 

(g/s) 

NOx 

(g/s) 

SOx 

(g/s) 

CO 

(g/s) 

D&F(1) 

(ng/s) 

X Y 

CH1 349.553 7.377.612 807 80 418 20,6 4,0 1,57 31,46 7,87 7,87 15,8 

LH1 349.300 7.377.597 790 8 537 0,001(2) 0,3 0,002 0,045 0,0002 0,026 - 

F1 349.442 7.377.551 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

F2 349.452 7.377.548 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

F3 349.462 7.377.544 798 16 1.183 8,0 4,0 0,22 1,06 0,18 0,69 6,31 

(1) D&F = Dioxinas e Furanos; 

(2) Devido a fonte possuir chapéu chinês foi simulada com velocidade igual a 0,001 m/s, conforme recomendação da Lakes Environmental, fornecedor do software. 
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4.2 DADOS METEOROLÓGICOS 

O arquivo meteorológico empregado no modelo ISC necessita, para a realização 

dos cálculos matemáticos, de dados de velocidade e direção do vento, temperatura 

atmosférica, classe de estabilidade (associada à variação do perfil de temperatura com a 

altitude, representa quão turbulenta está a atmosfera) e a altura da camada de mistura 

(espaço próximo ao solo no qual ocorrem as dispersões dos poluentes).  

Em função do processo de licenciamento da ampliação do aterro, local pleiteado 

para a instalação da URE, através de um Relatório Ambiental Preliminar (RAP) de 2018 

e deste documento possuir um estudo de dispersão em análise no órgão ambiental, a 

CETESB recomendou, através da Gerência de Avaliação de Ar, Ruído e Vibrações, que 

o mesmo arquivo meteorológico utilizado no RAP fosse empregado neste estudo de 

dispersão da URE, de modo a manter uma coerência entre eles, bem como a mesma base 

meteorológica para comparação. 

Desta forma, foi empregado, na simulação matemática, o arquivo meteorológico 

SBC1417.met, fornecido pelo empreendedor e que compreende dados obtidos junto à 

Estação Meteorológica da CETESB, denominada São Bernardo do Campo – Centro. Esta 

estação está localizada Rua dos Vianas, n  625, Vila Baeta Neves, São Bernardo do 

Campo (coordenadas UTM: 342.354, 7.378.279), a aproximadamente 7,4 km do futuro 

empreendimento. 

A referida estação monitora dados de temperatura, direção e velocidade do 

vento, umidade relativa, pressão atmosférica e radiação solar. O arquivo meteorológico 

apresentado anteriormente empregou dados para o período de 2014 a 2017, disponíveis 

naquele momento para a elaboração do referido estudo. 

Uma vez que o modelo precisa, para realizar a modelagem, de dados de altura 

de camada de mistura e classe de estabilidade, estes foram determinados empregando, 

segundo o estudo de dispersão parte do RAP, a metodologia determinada pela USEPA, 

EPA 454/R-99-005 Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modeling 

Aplications e EPA 450/4-88-002, para obtenção da classe de estabilidade e EPA-454/R-

92-019 SCREEN3 Model User’s Guide para obtenção da classe de estabilidade. Estes 

arquivos são recomentados pelo órgão ambiental do Estado de São Paulo para estimativa 

dos dados, quando valores monitorados não estão disponíveis. 

A Figura 4 apresenta a Rosa de Ventos construída a partir do arquivo 

meteorológico empregado e a Figura 5 apresenta a variação da temperatura.  
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FIGURA 4 - Rosa de Ventos – Arquivo Meteorológico da Estação CETESB São 

Bernardo do Campo – Centro para os anos de 2014 a 2017. (Fonte: WRPlot) 

 

 

FIGURA 5 – Temperatura Média – Arquivo Meteorológico da Estação CETESB São Bernardo do 

Campo – Centro para os anos de 2014 a 2017. (Fonte: Parecer Meteorológico) 
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O parecer sobre o arquivo meteorológico detalhando os dados utilizados está 

apresentado no Anexo 6 e o arquivo meteorológico compilado está apresentado no Anexo 

7, em meio digital.  

Segundo reportado no parecer, os dados da estação de São Bernardo do Campo 

– Centro iniciam-se em 09/04/2017, para preencher os dados faltantes, de modo a 

construir um arquivo que abrange um ano completo, viabilizando seu emprego no modelo 

ISC, as horas faltantes foram assumidas como zero, o que aumentou a porcentagem de 

calmaria e classes de estabilidades consideradas estáveis. Se desconsiderado este período 

de dados faltantes, a média das horas de calmaria representam 6,9%, segundo parecer. 

Neste arquivo não são empregados dados de precipitação. A simulação foi 

realizada de forma conservadora sem considerar os efeitos das chuvas no período, que 

podem diminuir a concentração de poluentes na atmosfera.  

De acordo com a avaliação, o arquivo pode ser utilizado no estudo de dispersão 

dos poluentes do empreendimento em questão. 

 

4.3 TOPOGRAFIA 

A topografia influencia na dispersão dos poluentes, uma vez que as elevações do 

terreno podem funcionar como obstáculos a passagem dos ventos, criando condições para 

aumento da concentração de poluentes. 

Considerou-se, como área de influência das emissões dos poluentes avaliados, a 

área equivalente a um quadrado de 50 quilômetros de lado. A topografia foi obtida a partir 

do banco de dados digital obtido por interferometria de radar (utilizando iluminação por 

micro-ondas) pela Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), projeto internacional 

coordenado pela NASA – National Aeronautics and Space Administration e NGA - 

National Geospatial-Intelligence Agency, com o apoio das agências espaciais: italiana e 

alemã.  

A topografia foi determinada para 94,6% dos pontos através de imagens obtidas 

em pelo menos dois ângulos de modo a evitar áreas de sombra no radar devido às 

elevações da região. A área mapeada corresponde a 80% da área emersa do planeta 

(Latitude: Sul – 56º e Norte – 60º) com uma resolução de aproximadamente 30 metros. 

As regiões nas quais houve falha na determinação da elevação do terreno compreendem 

0,15% dos dados e estão localizadas principalmente na região do Himalaia e Norte da 

África. 
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A Figura 6 mostra o perfil topográfico da área de influência e o local onde será 

instalada a URE em Mauá. 

 

FIGURA 6 - Perfil Topográfico da Área de Influência (Fonte: ISC)

URE 

metrosElevação

-4 57 118 179 241 302 363 424 485 546 608 669 730 791 852 914 975 1036 1097 1158

Página: 1089



27 
 

 

4.4 ÁREA DO ENTORNO - RECEPTORES AUTOMÁTICOS E DISCRETOS 

 

Para a realização da simulação é necessário a definição da área do entorno do 

empreendimento que será avaliada. Para tanto, foi definida uma grade para cálculo das 

concentrações ao nível do solo que contempla 40.401 receptores (pontos de interesse) 

distribuídos em um sistema cartesiano, cujas coordenadas estão referenciadas no Sistema 

UTM – Sistema Universal Transversa de Mercator.  

A referida grade corresponde a um quadrado de 50 x 50 km de lado com 

resolução de 250 metros, conforme recomendado pelo Anexo I - Instruções para 

Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas, sendo que cada junção desta malha 

representa um receptor, em cujo local a concentração dos poluentes é determinada. 

Além dos receptores automáticos definidos pela grade anteriormente descrita, as 

simulações foram realizadas considerando pontos discretos Estes pontos de interesse 

foram localizados considerando a abrangência da pluma de dispersão dos poluentes, o uso 

do solo no local, através da avaliação dos locais onde se encontram a população mais 

suscetível aos efeitos da poluição e sobretudo, os locais de maior concentração dos 

poluentes considerados mais críticos para cada região. 

As fontes estão instaladas próximas às coordenadas 349.553, 7.377.612. Foram 

definidos 11 pontos discretos, dispostos no limite da área do grupo, proprietários da área 

onde será instalada a URE. Foram considerados também 11 pontos dispostos nas 

comunidades do entorno (Figura 7) e 07 pontos representando as estações de 

monitoramento da CETESB na região dispostas a jusante do empreendimento com 

siderando o sentido predominante dos ventos (Figura 8). Os pontos discretos foram 

posicionados nas comunidades do entorno e localizados preferencialmente em escolas, 

creches e unidade de saúde. Entretanto, na ausência destes locais nas áreas de interesse, 

os pontos foram posicionados em ruas residenciais ou próximos a edificações. 

É importante salientar que todos os receptores, tanto os automáticos quanto os 

discretos, tiveram suas respectivas elevações obtidas através do pré-processador 

topográfico do modelo empregado. As coordenadas dos pontos discretos são apresentadas 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Coordenadas UTM dos receptores discretos 

Ponto 

Discreto 
Referência 

Coordenadas 

Norte – Leste (metros) 

1 Limite do Aterro 350.819, 7.377.458 

2 Limite do Aterro 350.601, 7.376.694 

3 Limite do Aterro 350.349, 7.376.001 

4 Limite do Aterro 349.973, 7.375.472 

5 Limite do Aterro 349.478, 7.376.098 

6 Limite do Aterro 349.674, 7.376.874 

7 Limite do Aterro 349.130, 7.376.656 

8 Limite do Aterro 349.089, 7.377.227 

9 Limite do Aterro 349.156, 7.377.729 

10 Limite do Aterro 349.733, 7.377.683 

11 Limite do Aterro 350.192, 7.377.957 

12 Morro da Kibon, Santo André 348.512, 7.378.880 

13 Local próximo à Trav. Eucaliptos, Santo André 348.008, 7.378.299 

14 E.E. Profa. Maria Elena Colonia, Mauá 352.794, 7.379.376 

15 E.E. Prof. A. M. Szymanski, Mauá 352.094, 7.378.230 

16 E.E. Dom José Gaspar, Ribeirão Pires 355.698, 7.375.965 

17 Templo na R. Bretanha, Ribeirão Pires 353.389, 7.374.527 

18 E.M. Chico Mendes, Santo André 349.300, 7.374.654 

19 Rua Leão Marinho, Santo André 348.499, 7.376.140 

20 Rua Renascer, Santo André 347.938, 7.376.630 

21 Rua São José, Santo André 348.041, 7.377.374 

22 Rua Freire Andrade, Santo André 346.528, 7.376.387 

23 Estação Mauá 350.501, 7.381.701 

24 Estação Santo André - Capuava 347.853, 7.384.857 

25 Estação Santo André - Centro 343.300, 7.384.165 
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Tabela 6 - Coordenadas UTM dos receptores discretos  

 

 

Ponto 

Discreto 

Referência 
Coordenadas 

Norte – Leste (metros) 

26 Estação Santo André – Paço Municipal 343.866, 7.382.911 

27 Estação São Bernardo do Campo - Centro 342.354, 7.378.279 

28 Estação São Bernardo do Campo - Paulicéia 338.401, 7.381.261 

29 Estação São Caetano do Sul 341.225, 7.387.152 
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Figura 7 - Pontos Discretos Dispostos nas Imediações do Empreendimento. (Fonte: ISC)  
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Figura 8 - Pontos Discretos Dispostos nas Estações da CETESB na Região do Empreendimento. (Fonte: Google Earth) 
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4.5 EDIFICAÇÕES CONTEMPLADAS NO EMPREENDIMENTO 

(EFEITO DOWNWASH) 

Nas simulações efetuadas, através de modelagem matemática, considerou-se o 

efeito Downwash, provocado pelas edificações da empresa próximas às fontes avaliadas, 

que podem acarretar, através de vórtices formados junto às paredes, em uma rápida 

mistura dos poluentes, aumentando a sua concentração junto ao solo.  

Na Figura 9, estão apresentados os principais prédios contemplados neste estudo, 

que representam a área construída próxima às fontes de emissão. As Tabelas 7 e 8 

mostram as alturas das edificações. As coordenadas e identificações desses prédios são 

apresentadas no arquivo de entrada de dados do ISC no Anexo 7. 

 

Tabela 7 – Edificações da URE 

Prédio 
Altura  

(m) 
Prédio 

Altura 

(m) 

UYA (Administração) 10,0 UHN (ACC) 21,1 

UEA_1 (Classificação) 20,5 UMA (Casa Turbina) 20,0 

UEA_2 (Classificação) 10,0 TQ Água Inc. e Processo 10,0 

USR (TMB) 20,2 Apoio 10,0 

UEB (Fosso) 37,5 Filtro_1 a 10 (Biológico) 4,0 

UHA (Casa Caldeira) 48,2 UMA_1 (equipamento) 3,0 

UHQ (Tratamento) 28,3 Unidade Condensação 5,0 

UHQ 1 a 6 38,1 Controle 10,0 

 

Tabela 8 – Edificações do Aterro 

Prédio 
Altura  

(m) 
Prédio 

Altura 

(m) 

Sopradores Biogás 5,5 Lixo Hospitalar 7,2 

CCM Biogás 4,6 Cabine ETE 4,6 

TQ 1 8,7 Cabine 5,2 

TQ 2 7,7 Sala Sopradores  5,8 

TQ 3 6,7 ADM ETE 6,6 

Espaço Filtro 8,4  
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Figura 9 - Edificações Consideradas no Efeito Downwash. (Fonte: ISC)
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5. REFERENCIAIS ADOTADOS 

 

Os padrões de Qualidade do Ar dados pela Resolução CONAMA no 491 de 

19/11/2018 foram estabelecidos recentemente visando atender às recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Os parâmetros contemplados e respectivos 

valores são apresentados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 - Padrões de Qualidade do Ar - CONAMA n° 491/2018 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

PI1 

(g/m
3
) 

PI2 

(g/m
3
) 

PI3 

(g/m
3
) 

PF 

(g/m
3
) 

Partículas Totais 

em Suspensão 

24 horas  240 240 240 240 

MGA (1) 80 80 80 80 

Partículas 

Inaláveis (MP10) 

24 horas  120 100 75 50 

MAA (2) 40 35 30 20 

Dióxido de 

Enxofre 

24 horas  125 50 30 20 

MAA (2) 40 30 20 - 

Monóxido de 

Carbono 
8 horas 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 hora  260 240 220 200 

MAA (2) 60 50 45 40 

Chumbo MAA (2) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ozônio  8 horas 140 130 120 100 

Fonte: Resolução CONAMA n° 491/2018 

(1) média geométrica anual; 

(2) média aritmética. 

 

O Estado de São Paulo adotou os padrões mais restritivos apresentados pela nova 

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente desde 2013, através do Decreto 

Estadual n° 59.113/2013 (Tabela 10).  

Em atendimento ao referido decreto, e agora também à resolução apresentada, a 

CETESB estabeleceu a classificação da qualidade do ar por município conforme 

documento “Classificação de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade do 

Ar Observada – Efetiva de 26/08/2016 até 2019”. O município de Mauá está classificado 

para o parâmetro Material Particulado como MI2 (Meta Intermediária 2), para os Óxidos 

de Nitrogênio como MF (Meta Final) e para Ozônio como >MI1 (Meta Intermediária 1). 

Para os demais poluentes avaliados não há monitoramento e, portanto, é assumido a 
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categoria de “sem classificação” e o padrão de qualidade do ar é comparado com os 

valores estabelecidos na Meta Intermediaria 2, segundo decreto estadual vigente.  

O Material Particulado apresentado como PTS (Partículas Totais em Suspensão) 

é conservadoramente simulado e comparado como MP10 ou Partículas Inaláveis. 

O órgão ambiental não solicita a modelagem de Ozônio, uma vez que não é 

emitido pelo empreendimento, trata-se de um poluente secundário, comumente formado 

a partir de reações na atmosfera. 

 

Tabela 10 - Padrões de Qualidade do Ar Decreto Estadual n° 59.113/2013 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

MI1 

(g/m
3
) 

MI2 

(g/m
3
) 

MI3 

(g/m
3
) 

PF 

(g/m
3
) 

Partículas Totais 

em Suspensão 

24 horas  240 240 240 240 

MGA (1) 80 80 80 80 

Partículas 

Inaláveis (MP10) 

24 horas  120 100 75 50 

MAA (2) 40 35 30 20 

Dióxido de 

Enxofre 

24 horas  60 40 30 20 

MAA (2) 40 30 20 20 

Monóxido de 

Carbono 
8 horas 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 hora  260 240 220 200 

MAA (2) 60 50 45 40 

Fonte: Decreto Estadual n° 59.113/2013 

(1) média geométrica anual; 

(2) média aritmética. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS PARA POLUENTES REGULAMENTADOS 

 

Os resultados das concentrações máximas junto ao solo para os parâmetros 

avaliados estão apresentados nas Tabelas 11 a 14. Os valores estão distribuídos por 

poluente e cenário.  

Os poluentes cujas concentrações possuem padrões de qualidade do ar foram 

apresentados para o Cenário 1, que representa a avaliação da URE como novo 

empreendimento a ser instalado no local e Cenário 2, que contempla o novo processo 

juntamente com as fontes do aterro LARA. 

A ordem de apresentação dos compostos modelados foram: MP, NOx, SOx e 

CO. Nas tabelas foram apresentados os períodos de exposição empregados nas 

simulações, de acordo com os padrões vigentes. Os resultados foram comparados com o 

padrão de qualidade do ar dado pelo Decreto Estadual n° 59.113/2013. 

O conjunto completo dos dados de entrada e saída das simulações está 

apresentado no Anexo 7, na forma digital. 

Para visualização da variação das concentrações dos parâmetros avaliados ao 

nível do solo, são apresentadas no Anexo 8 as isopletas (curvas de isoconcentração) 

obtidas para cada parâmetro e período de exposição simulado. Essas curvas foram 

sobrepostas a imagens do local para facilitar a avaliação dos pontos de máxima 

concentração com relação à ocupação territorial na região. 

Além dos resultados de máxima concentração também foram apresentados os 

resultados por poluente para os receptores discretos. Para tanto foram reportados os 

valores para período de exposição de curta duração, que apresentam valores mais críticos. 

Estes valores estão disponibilizados nas Tabelas 15 a 18. 

Cabe ressaltar que para classificação da qualidade do ar é empregado, de acordo 

com o Decreto Estadual n° 59.113/2013, para o período de curta exposição, o quarto 

maior valor diário obtido para cada poluente avaliado. 

Os resultados obtidos para Dioxinas e Furanos serão apresentados no item 

seguinte, que irá compor avaliação de risco à saúde humana por exposição às emissões 

atmosféricas. 
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Tabela 11 - Concentração de MP – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de MP (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 24 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

3,20 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

7,02 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

3,04 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,72 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

3,00 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,68 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

2,99 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

6,57 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 100 100 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

0,90 

(348.053,19; 7.378.358,00) 

1,94 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 35 35 

Fonte: Simulação ISC 

Tabela 12 - Concentração de NOx – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de NOx (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 1 hora 

1a máxima 

(Coordenadas) 

136,99 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

189,00 

(348.041,00; 7.377.374,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

136,63 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

188,78 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

136,26 

(348.053,19; 7.376.608,00) 

188,48 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

135,85 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

187,60 

(348.053,19; 7.376.858,00) 

Padrão MF 200 200 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

18,07 

(348.053,19; 7.376.358,00) 

23,16 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MF 40 40 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 13 - Concentração de SOx – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de SOx (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 24 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

15,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

18,37 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

14,64 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,48 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

14,52 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,29 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

14,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

17,28 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 40 40 

Período de Exposição de Anual  

1a máxima 

(Coordenadas) 

4,39 

(348.053,19; 7.378.358,00) 

5,19 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MI2 30 30 

Fonte: Simulação ISC 

 

Tabela 14 - Concentração de CO – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de CO (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 8 horas 

1a máxima 

(Coordenadas) 

26,84 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

47,68 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

25,17 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

43,39 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

24,44 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

41,74 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

24,38 

(348.303,19; 7.377.358,00) 

41,11 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

Padrão MF 
10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 15 - Concentração de MP – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração MP – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 0,29 1,05 

2 1,13 3,09 

3 0,21 0,82 

4 0,12 0,46 

5 0,13 0,44 

6 0,06 0,57 

7 0,10 0,20 

8 0,03 1,54 

9 0,24 0,50 

10 0,01 0,14 

11 0,12 0,23 

12 2,29 4,57 

13 3,20 7,02 

14 0,41 0,73 

15 0,28 0,74 

16 0,41 0,83 

17 0,44 0,88 

18 0,08 0,23 

19 0,30 1,01 

20 1,41 2,98 

21 1,81 5,17 

22 0,74 1,68 

23 0,17 0,43 
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Tabela 15 - Concentração de MP – Receptores Discretos (Continuação) 

Ponto Discreto 
Concentração MP – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

24 0,25 0,48 

25 0,32 0,60 

26 0,33 0,64 

27 0,27 0,57 

28 0,32 0,63 

29 0,22 0,38 

Padrão MI2 100 100 

Fonte: Simulação ISC 

 
Tabela 16 - Concentração de NOx – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração NOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 23,57 34,86 

2 49,40 67,36 

3 25,43 38,53 

4 25,90 37,61 

5 30,67 44,06 

6 13,21 19,48 

7 19,58 19,58 

8 7,20 48,19 

9 28,00 37,09 

10 4,35 9,10 

11 16,30 18,41 

12 136,99 168,27 
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Tabela 16 - Concentração de NOx – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração NOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

13 136,83 169,77 

14 72,82 86,25 

15 39,21 54,53 

16 43,12 52,54 

17 29,92 37,97 

18 21,09 29,85 

19 54,28 70,18 

20 134,76 182,13 

21 131,04 189,00 

22 102,56 129,46 

23 24,00 31,79 

24 37,83 46,09 

25 25,74 31,25 

26 26,03 32,17 

27 29,04 36,77 

28 23,01 32,17 

29 20,78 25,15 

Padrão MF 200 200 

Fonte: Simulação ISC 
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Tabela 17 - Concentração de SOx – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração SOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 1,41 1.91 

2 5,55 7.09 

3 1,02 1.44 

4 0,56 0.82 

5 0,63 0.87 

6 0,28 0.56 

7 0,50 0.51 

8 0,16 1.24 

9 1,22 1.26 

10 0,05 0.06 

11 0,61 0.69 

12 11,14 12.90 

13 15,44 18.37 

14 1,89 2.11 

15 1,31 1.63 

16 1,76 2.03 

17 1,97 2.23 

18 0,38 0.48 

19 1,41 1.96 

20 6,76 7.95 

21 8,74 11.33 

22 3,44 4.11 
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Tabela 17 - Concentração de SOx – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração SOx – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

23 0,76 0.94 

24 1,09 1.23 

25 1,38 1.55 

26 1,49 1.70 

27 1,15 1.31 

28 1,23 1.40 

29 0,89 0.98 

Padrão MI2 40 40 

Fonte: Simulação ISC 

 

Tabela 18 - Concentração de CO – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração CO – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 2,79 8,99 

2 9,61 18,72 

3 2,64 8,50 

4 1,79 5,08 

5 1,96 4,93 

6 0,78 5,09 

7 1,28 1,40 

8 0,35 14,27 

9 3,20 9,20 

10 0,14 2,67 
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Tabela 18 - Concentração de CO – Receptores Discretos (Continuação...) 

Ponto Discreto 
Concentração CO – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

11 1,59 2,18 

12 26,23 43,16 

13 25,92 46,29 

14 5,98 8,90 

15 3,73 7,65 

16 5,03 8,47 

17 4,31 7,92 

18 1,23 2,63 

19 3,96 9,21 

20 15,05 29,10 

21 19,89 45,17 

22 9,73 16,42 

23 2,49 5,02 

24 2,34 3,48 

25 3,28 5,16 

26 3,14 4,98 

27 3,36 5,89 

28 3,45 5,61 

29 2,43 3,76 

Padrão MF 10.000 10.000 

Fonte: Simulação ISC 
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7. RESULTADOS OBTIDOS PARA DIOXINAS E FURANOS  

 

As emissões de Dioxinas, Furanos e compostos semelhantes emitidas pela URE 

atendem a Resolução SMA n  079/2009 e foram estimadas no item 4 deste estudo. A 

emissão foi utilizada através de modelagem matemática para a determinação das máximas 

concentrações de Dioxinas e Furanos junto ao solo. Para tanto foi utilizado, conforme 

apresentado ao longo do texto, o modelo ISC-ST3 (Industrial Source Complex – Short 

Term), recomendado pelo órgão ambiental estadual, conforme Anexo 1 – Instruções para 

Estimativa e Modelagem de Emissões Atmosféricas do Manual para Elaboração de 

Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental.  

A simulação foi realizada considerando a modelagem da concentração sem 

efeito de deposição úmida ou seca e para o período de 1 hora, menor tempo avaliado neste 

modelo. Este cenário, para este tipo de modelo, é o que apresenta as maiores 

concentrações junto ao solo, pois não considera as atenuações na concentração das 

remoções por via seca e úmida, e não realiza a média das concentrações, ou seja, apresenta 

todas as concentrações simuladas considerando os episódios meteorológicos mais críticos 

do arquivo de dados de entrada para este tipo de programa. 

O resultado das máximas concentrações obtidas está apresentado na Tabela 19. 

As simulações ocorreram para os dois cenários, sendo o Cenário 1 apenas o impacto das 

emissões da URE, novo empreendimento a ser instalado no local e Cenário 2, emissões 

da URE acrescidas das emissões dos flares queimando o biogás gerado em função da 

decomposição dos resíduos no aterro já instalado na área da LARA. 

Os resultados foram apresentados também para os receptores discretos na Tabela 

20. Cabe ressaltar que, para a avaliação de risco será utilizada a maior concentração 

calculada através da modelagem, independentemente do local onde esteja localizado o 

ponto de máxima, de modo a analisar o caso mais extremo. 

Os dados de entrada e saída do modelo matemático e as isopletas, curvas de 

isoconcentração, que apresentam os máximos valores obtidos e sobrepostos a imagens da 

área de interesse estão nos Anexos 7 e 8. 

  

Página: 1108



46 
 

 

Tabela 19 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Automáticos 

Ponto de Máxima 

Concentração 

Concentração de Dioxinas e Furanos (pg/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

Período de Exposição de 1 hora 

1a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

0,59 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

2a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.008,00; 7.378.299,00) 

0,59 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

3a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.053,19; 7.377.608,00) 

0,57 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

4a máxima 

(Coordenadas) 

0,07 

(348.512,00; 7.378.880,00) 

0,57 

(348.803,19; 7.377.358,00) 

 

Tabela 20 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração D & F – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

1 0,01 0,10 

2 0,02 0,14 

3 0,01 0,10 

4 0,01 0,09 

5 0,02 0,10 

6 0,01 0,09 

7 0,01 0,04 

8 0,00 0,29 

9 0,01 0,06 

10 0,00 0,01 

11 0,01 0,04 

12 0,07 0,25 

13 0,07 0,26 
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Tabela 20 - Concentração de Dioxinas e Furanos – Receptores Discretos 

Ponto Discreto 
Concentração D & F – 1a Máxima (g/m3) 

Cenário 1 Cenário 2 

14 0,04 0,12 

15 0,02 0,11 

16 0,02 0,08 

17 0,02 0,07 

18 0,01 0,06 

19 0,03 0,12 

20 0,07 0,35 

21 0,07 0,41 

22 0,05 0,21 

23 0,01 0,06 

24 0,02 0,07 

25 0,01 0,05 

26 0,01 0,05 

27 0,01 0,06 

28 0,01 0,04 

29 0,01 0,04 

 

Os valores obtidos para as concentrações de Dioxinas e Furanos junto ao solo 

foram utilizados para as avaliações de risco seguindo a recomendação da Decisão de 

Diretoria n  034/2015/I. As estimativas das doses de entrada foram divididas em dois 

cenários, somente o novo empreendimento, a URE (Cenário 1) e URE + Flares (Cenário 

2). 
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7.1 ESTIMATIVA DA DOSE DE ENTRADA  

7.1.1 - Cenário 1 

A maior concentração modelada a partir das emissões da URE, igual a 0,07 

pg/m³, deve ser acrescida às concentrações ambientais existente no local ocupado pela 

população da região. Como não existem estudos identificando essa concentração de 

fundo, conhecida também como background, a Decisão de Diretoria n  034/2015/I 

recomenda o uso da concentração de 1,14 10-2 pg/m³, obtida pela National Dioxin Air 

Monitoring Network (NDAMN) nos Estados Unidos da América, a partir do 

monitoramento de 34 locais rurais e remotos no país. Tem-se que: 

 

Concentração Atmosférica = 0,07 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,08 pg/m³ 

 

A concentração obtida é transformada em dose mensal. Para tanto, foi utilizado 

o volume de ar inalado por um adolescente entre 12 a 14 anos, considerado como receptor 

mais sensível, segundo a Decisão de Diretoria n  034/2015/I. O volume médio de ar 

inalado é igual a 14 m³/dia para um receptor com peso médio de 50 kg. Sendo assim, tem-

se: 

 

Dose Mensal Inalada = 0,08 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 0,68 pg/kg/mês 

 

A dose inalada é acrescida à dose mensal a que o receptor está exposto por 

ingestão. No Brasil não estão disponíveis dados nacionais. Desta forma o documento 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I recomenda o uso do valor de 9,9 pg/kg/mês, obtido 

pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América. Assim: 

 

Dose Mensal Total = 0,68 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 10,58 pg/kg/mês 

 

7.1.2 - Cenário 2 

A maior concentração modelada a partir das emissões da URE, igual a 0,59 

pg/m³, deve ser acrescida às concentrações ambientais existente no local ocupado pela 
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população da região. Como não existem estudos identificando essa concentração de 

fundo, conhecida também como background, a Decisão de Diretoria n  034/2015/I 

recomenda o uso da concentração de 1,14 10-2 pg/m³, obtida pela National Dioxin Air 

Monitoring Network (NDAMN) nos Estados Unidos da América, a partir do 

monitoramento de 34 locais rurais e remotos no país. Então: 

 

Concentração Atmosférica = 0,59 pg/m³ + 1,14 10-2 pg/m³ = 0,60 pg/m³ 

 

A concentração obtida é transformada em dose mensal. Para tanto foi utilizado 

o volume de ar inalado por um adolescente entre 12 a 14 anos, considerado como receptor 

mais sensível, segundo a Diretoria n  034/2015/I. O volume médio de ar inalado é igual a 

14 m³/dia para um receptor com peso médio de 50 kg. Sendo assim, tem-se: 

 

Dose Mensal Inalada = 0,60 pg/m³ * 14 m³/dia * 30 dia/mês / 50 kg = 5,05 pg/kg/mês 

 

A dose inalada é acrescida à dose mensal a que o receptor está exposto por 

ingestão. No Brasil não estão disponíveis dados nacionais, desta forma o documento 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I recomenda o uso do valor de 9,9 pg/kg/mês, obtido 

pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América. Então: 

 

Dose Mensal Total = 5,05 pg/kg/mês + 9,9 pg/kg/mês = 14,95 pg/kg/mês 

 

A dose mensal tolerável estabelecida pela OMS, e adotada pelo órgão ambiental 

estadual é igual a 70 pg/kg/mês, de modo que os valores estimados atendem ao referido 

limite, sendo considerado um risco aceitável. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo de dispersão tem como objetivo determinar as máximas 

concentrações de poluentes regulamentadas junto ao solo, provenientes da emissão da 

futura unidade de tratamento de resíduos sólidos com Recuperação de Energia (URE), 

para determinação do impacto deste empreendimento na qualidade do ar na região. As 

estimativas destas concentrações foram realizadas considerando dois pontos: apenas a 

emissão do futuro empreendimento e também sua emissão conjunta com as fontes de 

combustão do biogás a ser gerada no Aterro Lara Central de Tratamento de Resíduos, 

instalado no Município de Mauá, SP. 

Os resultados das concentrações máximas, obtidos com o emprego do modelo 

matemático ISC, fornecido pela Lakes Environmental, foram comparados com os padrões 

de qualidade do ar vigentes, definidos dados pelo Decreto Estadual n° 59.113/2013, iguais 

ao determinado na Resolução CONAMA n° 491/2018. Foram ainda comparados com o 

cenário que ocorre atualmente no Lara, que consiste na oxidação do biogás gerado no 

aterro com o emprego de flares, usando para tanto os resultados apresentados no Relatório 

Ambiental Preliminar para licenciamento da ampliação da unidade. O quadro 

comparativo está apresentado na Tabela 21. 

 
Tabela 21 – Quadro Comparativo - Concentração de Poluentes Regulamentados 

Parâmetro 

Concentração Máxima (g/m3) 

Cenário Atual 

(Flare)(1) 

Cenário 

Intermediário 

(Flare + URE) 

Cenário Futuro 

(URE) 

Padrão  

Vigente 

Óxidos de 

Nitrogênio 
53,9 189,00 136,99 200 

Material 

Particulado 
5,4 7,02 3,20 100 

Óxidos de 

Enxofre 
- 18,37 15,44 40 

Monóxido de 

Carbono 
- 47,68 26,84 10.000 

1- Valores obtidos do RAP de ampliação da unidade que apresentou simulação para os poluentes NOx e MP. 

 

Esta análise teve como intuito apresentar a viabilidade do futuro 

empreendimento no local. Complementarmente, foi avaliado ainda o impacto do 

empreendimento acrescido das emissões residuais do biogás sendo queimado em flare, 
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dado que, mesmo sem receber RSU regularmente, o aterro ainda possuirá o passivo do 

tratamento do biogás gerado por um determinado período. Pode ser verificado que:  

• Óxidos de Nitrogênio: as máximas concentrações para este poluente em função 

da futura instalação da URE na região são de aproximadamente 136 µg/m³, valor 

abaixo do padrão de qualidade do ar vigente para períodos de curta exposição.  

A concentração de NOx tende a ser maior se comparada apenas às emissões dos 

flares. Contudo, a URE apresenta uma alternativa ao tratamento de resíduos 

considerando a limitação de áreas disponíveis nos grandes centros e a geração 

de energia elétrica adicional. 

As concentrações acarretadas pelas emissões da URE representam 72% das 

máximas concentrações obtidas com a avaliação conjunta das fontes da Lara. 

Porém, as localizações das máximas tendem a variar de local em função da 

contribuição dos flares. 

A 4a   máxima concentração de NOx, ao nível do solo para o período de exposição 

de 1 hora para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

187,6 µg/m³, valor igual a 94% do padrão vigente. Para o período de longa 

exposição (média anual), a máxima concentração foi igual a 23,2 µg/m³, que 

equivale a 58% do padrão. 

A região que abrange os máximos valores atende ao mais restritivo limite dado 

pela legislação, que consiste na Meta Final, prevista no Decreto Estadual n° 

59.113/2013, baseada nas recomendações da OMS. Está localizada 

predominantemente, de acordo com a isopleta para este cenário, em uma área a 

oeste do empreendimento, no topo do morro, onde predomina a cobertura 

vegetal. Após essa região, a máxima concentração sofre redução gradativa nos 

próximos 500 metros, caindo de 189 µg/m³, para 105 µg/m³, que representa 53% 

do padrão. 

Cabe ressaltar que esta situação ocorrerá por um determinado tempo, sendo 

reduzida para um cenário de menor impacto com a diminuição da geração de 

biogás no aterro, uma vez que este deixará de receber resíduos urbanos com a 

entrada em operação da URE, sendo disposto na área apenas as cinzas de rejeito 

da URE. O resíduo urbano deve ser enviado para o aterro apenas em períodos de 

manutenção da unidade. Desta forma, com o passar dos anos, os flares serão 

desligados gradualmente, até que o impacto na região tenda a ser aquele referente 

Página: 1114



52 
 

 

à operação da URE, cuja máxima concentração é igual a 136,99 µg/m³ e 

representa 68% do padrão de qualidade do ar. 

É importante mencionar que essa concentração foi determinada para a 

capacidade limite permitida pelo sistema da URE, sendo prevista a operação em 

condições de menor vazão, conforme projeto da unidade. E ainda que o modelo 

matemático é conservador e não considera os efeitos de deposição úmida e seca. 

De acordo com as estimativas do RAP de ampliação do aterro, utilizadas para a 

determinação da avaliação conjunta das fontes, a queda na geração de biogás é 

em média de 4,88% a cada ano, em relação ao ano anterior. De modo que, após 

4 anos de operação conjunta, um dos flares já seria desligado, diminuindo as 

concentrações de NOx no entorno. Estas estimativas estão considerando, assim 

como no RAP, que todo o biogás gerado no aterro seja queimado nos flares, 

porém há uma limitação quanto à coleta de gás, devido a perdas para o ambiente, 

que não geram NOx. 

Tal qual para a análise conjunta das fontes, para a operação exclusiva da URE, 

as máximas concentrações ocorrem nas faixas superiores do morro localizado a 

oeste do empreendimento, diminuindo para valores da ordem de 50 µg/m³ ou 

menos, nas regiões mais baixas, que apresentam maior concentração de 

população e atividades potencialmente geradoras de poluentes; 

• Material Particulado: a máxima concentração para este poluente em função 

das emissões da URE representa 46% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 

A 4a máxima concentração de MP ao nível do solo para o período de exposição 

de 24 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

6,57 µg/m³, valor igual a 7% do padrão vigente para partículas inaláveis. Para o 

período de longa exposição (média anual) a máxima concentração igual a 1,94 

µg/m³, igual a 5,5% do padrão. 

Cabe ressaltar que, a máxima concentração obtida atende à Meta Final do decreto 

vigente, que teve como base as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde; 

• Óxidos de Enxofre: a máxima concentração para este poluente em função das 

emissões da URE representa 84% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 
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A 4a máxima concentração de SOx ao nível do solo para o período de exposição 

de 24 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

17,28 µg/m³, valor igual a 43% do padrão vigente. Para o período de longa 

exposição (média anual) a máxima concentração foi igual a 5,19 µg/m³, o que 

equivale a 17% do padrão. 

Cabe ressaltar que a máxima concentração obtida atende à Meta Final do decreto 

vigente, que teve como base as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde; 

• Monóxido de Carbono: a máxima concentração para este poluente em função 

das emissões da URE representa 56% da máxima concentração obtida com a 

avaliação conjunta das fontes da Lara. 

A 4a máxima concentração de CO ao nível do solo para o período de exposição 

de 8 horas para todas as fontes avaliadas, ou seja, caso mais crítico, foi igual a 

41,11 µg/m³, valor igual a 0,4% do padrão vigente.  

 

Os pontos discretos, aqueles que apresentaram as concentrações mais elevadas 

são os localizados nos topos dos morros, com elevações acima de 885 metros. Estes 

pontos estão nas partes altas dos locais descritos a seguir e foram identificados como 12 

(Morro do Kibon), 13 (próximo a travessa dos Eucaliptos), 20 (Rua Renascer) e 21 (Rua 

São José). O ponto 13 representa a máxima concentração para os poluentes MP e SOx e 

o ponto 21, a máxima para NOx. Para todas as situações avaliadas, as máximas 

concentrações atendem aos padrões Meta Final, dados pelo Decreto Estadual n° 

59.113/2013 e Resolução CONAMA n° 491/2018, baseada na recomendação da OMS.  

Os pontos discretos que representam as Estação Meteorológica da CETESB, a 

saber pontos 23 a 29, foram inseridos de modo a avaliar o impacto da nova fonte no 

monitoramento da qualidade do ar das estações. Foram empregados para tanto o quarto 

maior valor obtido nas simulações para ambos os cenários.  

Foram considerados como valores base, as concentrações médias apresentadas 

no documento “Classificação de Municípios do Estado de São Paulo relativa à Qualidade 

do Ar observada – Efetiva de 26/08/2016 até 2019” para os poluentes monitorados em 

cada estação e contemplados neste estudo. Cabe ressaltar, que a classificação é 

determinada em função da pior condição avaliada entre os períodos de curta e longa 

exposição. 
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Observou-se que as estações não terão uma alteração da qualidade do ar dada, 

com base na concentração monitorada. A Estação de São Caetano do Sul, para o poluente 

NOx, possui concentração média igual a 177 µg/m³; com o acréscimo de 25 µg/m³, esse 

valor passa a 202 µg/m³, porém a classificação desta estação para este parâmetro é M3, 

sendo o limite igual a 220 µg/m³, ou seja, não haverá alteração da classificação do 

município. É importante ressaltar que parte da emissão acrescida já é monitorada hoje na 

estação, dado que já ocorre o monitoramento da emissão de queima do biogás gerado 

atualmente no aterro. Sendo assim, considerando apenas a emissão da URE, o valor 

deverá ser igual a 198 µg/m³, atendendo também à Meta Final. 

Dioxinas e Furano: no que tange à análise de risco à saúde humana por 

exposição às emissões atmosféricas de Dioxinas e Furanos, determinada como base na 

Decisão de Diretoria n  034/2015/I de 10 de fevereiro de 2015, para avaliação de 

Unidades de Recuperação de Energia (UREs), o maior valor obtido, seguindo a orientação 

do documento em questão, foi de 10,58 pg/kg/mês, que representa 15% da dose mensal 

tolerável e igual a 70 pg/kg/mês. 

Além do valor da URE, foram avaliadas também a análise conjunta da URE mais 

os flares da unidade e o valor obtido foi de 14,95 pg/kg/mês, também abaixo do valor 

tolerável, segundo a OMS. 

Cabe ressaltar que, referente à dose inalada, sem contabilizar a dose por ingestão, 

a URE contribui com um valor de 0,68 pg/kg/mês, frente a 5,05 pg/kg/mês obtido através 

da análise conjunta, de modo que os flares da unidade teoricamente apresentam um 

impacto maior que a URE quando avaliadas as Dioxinas e os Furanos. 

Dado o exposto, ressalta-se que o maior impacto da unidade ocorrerá no que 

tange ao poluente Óxidos de Nitrogênio. Entretanto, parte deste aumento de concentração 

ao redor do ambiente está localizado nas porções mais altas e ocorrerá por um período 

curto de tempo, até que o biogás gerado no aterro existente seja consumido. De qualquer 

modo, todas as concentrações ao nível do solo estimadas para este poluente atendem aos 

padrões de qualidade do ar vigentes, que são, por sua vez, aqueles recomendados pela 

OMS. 

 O empreendimento apresentará, como impacto positivo, a diminuição do risco à 

exposição a Dioxinas e a Furanos, dado que a geração destes compostos é menor na URE 

quando comparada às estimativas dos flares do aterro, que serão gradualmente 

desativados com o passar do tempo. 
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1 General 

This document is a compilation of different technical data of the mechanical/biological 
and thermal processes generating electrical energy from the combustion of Municipal 
Solid Waste (MSW). Indicated are two Load Points of the Firing-Capacity-Diagram: LP 
DP which is the Design Point of the plant and LP A’ which is the Load Point for 
describing mechanical as well as thermal overload. 

Unless otherwise stated, all data are related to one boiler line at Design Point of the 
plant. 

Partially, the figures were rounded. 

2 Design conditions 

The table below compiles the main technical and ambient data, the design of the plant is 
based on. 

Air humidity [%] 57 

Dry bulb temperature [°C] 15 

Air pressure [mbar] 989 

Height above sea level [m] 820 

Average ambient air 
temperature 

[°C] 22,1 

Average ambient air 
temperature in boiler hall 

[°C] 22,1 

Flue gas temperature boiler 
exit (start of operation) 

[°C] 145 

Flue gas temperature boiler 
exit (end of operation) 

[°C] 150 

Feed water temperature [°C] 130 
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3 Waste Specification 

The table below shows the composition of waste to be processed within the plant. 

 

Unit
Design

Average
Range Remark

100 FUEL

200 Capacity, Heating value -

201 Firing capacity - nominal load (100%) MW

202 Heating value - Design kJ/kg 7.500 - 13.000

300 Fuel quality feature -

301 Lumpiness, grain - normal mm LxWxH
302 overlenght - max. 10 Ma% mm LxWxH, *
303 overlenght - max. 5 Ma% mm Lxd, *
304 Foils mm LxW
305 Ribbons mm L
306 Fines  < 10 mm ma% dry

307 Fines  < 1 mm ma% dry

308 Contraries - total (glas, ceramics, stones ...) ma% dry

309 Ferrous metals ma% dry

310 Non-ferrous metals incl. aluminum (foils, …) ma% dry

311 Specific weight kg/m3 125 - 400
312 Sum ash and inerts ma% gr. 15 - 30
313 Water ma% gr. 15 - 50

400 Composition

401 C - Carbon ma% gr. 29 - 45
402 H - Hydrogen ma% gr. 3 - 6
403 O - Oxygen ma% gr. 15 - 27
404 N - Nitrogen ma% gr. 0,3 - 1,0
405 S - Sulfur ma% gr. 0,1 - 0,8
406 Cl - Chlorine ma% gr. 0,5 - 1,0
407 F - Fluorine ma% gr. 0,0 - 0,05

500 Heavy metals   (dry = dry mass) Pollutant value at 80. 

percentile

Maximum

value

Remarks

501 Th - Thulium mg/kg dry <1 max. 1

502 Hg - Mercury mg/kg dry <1,2 max. 3

503 Pb - Lead mg/kg dry <350 max. 600

504 Co - Cobalt mg/kg dry <12 max. 30

505 Sb - Antimony mg/kg dry <60 max. 150

506 Cr - Chromium mg/kg dry <250 max. 300

507 Cu - Copper mg/kg dry <500 max. 1000

508 Mn - Manganese mg/kg dry <500 max. 800

509 V - Vanadium mg/kg dry <25 max. 50

510 Sn - Tin mg/kg dry <80 max. 200

511 As - Arsenic mg/kg dry <10 max. 20

512 Cd - Cadmium mg/kg dry <5 max. 10

513 Ni - Nickel mg/kg dry <150 max. 200

514 Se - Selenium mg/kg dry <5 max. 10

515 Te - Tellurium mg/kg dry <5 max. 10

516 Fe - Iron mg/kg dry 700 max. 3.000

517 Zn - Zinc mg/kg dry 200 max. 300

< 15

< 5

< 1

< 10

< 5

< 500 x 400 x 400

< 1.000 x 800 x 800

< 1.000 x 70

< 500 x 500

< 3000

Household and Industrial waste 

in accordance to European Waste Catalogue - Chapter 20 of the 

list exclusive hazardous waste with more than 1% of 

halogenated organic substances, expressed as chlorine

Composition

MSW
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4 Firing Capacity Diagram (FCD) 

The FCD below shows the operating range of the firing system in relation to the Net 
Calorific Value (NCV) of the waste and in relation to the hourly waste throughput. 

 

5 Composition of the Design Waste 

The table below shows the composition of the Design Waste, all figures related to “as 
received”. 

Name  Waste LP DP Waste LP A’ Biogas Natural gas 

NCV MJ/kg 10,9 9,5 13,397 43,445 

Ash kg/kg 0,2000 0,1608 0,00 0,00 

Moisture kg/kg 0,3450 0,3568 0,00 0,00 

Carbon kg/kg 0,2832 0,2531 0,8523  

Hydrogen kg/kg 0,0340 0,0361 0,1186  

Oxygen kg/kg 0,1264 0,1767 0,0118  

Nitrogen kg/kg 0,0046 0,0083 0,0017  

Sulphur kg/kg 0,0025 0,0019 0,0155  

Chlorine kg/kg 0,0043 0,0063 0,00 0,00 

Fluorine kg/kg 0,0001 0,0000 0,00 0,00 
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6 Diversion of the annual waste stream 

The table below shows the diversion of the annual amount of waste which will be 
delivered to the plant up to the remaining amount of waste which will be used as fuel in 
the incineration part of the plant. The plant design is based on these figures. 

Waste Annual amount [t/a] Average NCV [MJ/kg] 

MSW delivered to the 
tipping hall 

1.000.000 7,6 

Separation of metals 12.000 / 

Shredded waste to 
the waste bunker 

280.000 13,1 

Shredded waste to 
the MBT 

708.000 7,6 

Water discharge in 
the MBT 

336.000 / 

Dried MSW to the 
waste bunker 

372.000 9,2 

Total waste from the 
waste bunker 

652.000 10,9 

 

7 Steam conditions 

The table below shows the superheated steam conditions upstream and downstream 
the external superheater at 100% boiler load and at start of operating hours at Design 
Point of the plant and at LP A’ (figures for one boiler line) and the steam condition 
upstream the air-cooled condenser (ACC). 

Steam condition  Upstream external 
superheater 

Downstream 
external 
superheater 

Upstream ACC 

Temperature [°C] 420 500 48,5 

Pressure [bars] 90 84 0,12 

Mass flow LP DP [kg/h] 151.000 151.000 116.000 

Mass flow LP DP [kg/h] 162.000 162.000 124.500 
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8 Electricity 

Each boiler line can be operated separately. The generation and consumption of 
electricity is: 

  LP DP LP A’ 

Electricity, gross [kWh] 38.500 40.500 

Electricity, net [kWh] 35.000 36.550 

Parasitic load  [kWh] 3.500 3.950 

Parasitic load only for thermal process part, MBT and Civil Works not included. 

9 Consumption of Consumables 

•  The table below shows the expected consumption of consumables processing Design 
Waste at the Design Point of the plant and for Load Point A’. The specification of 
additives etc. are attached as Annexes. 

Consumable  LP DP LP A’ 

Hydrated lime [kg/h] 510 720 

Powdered activated Carbon [kg/h] 22 25 

Ammonia [kg/h] 90 95 

Water [kg/h] 3.900 5.400 

Biogas [kg/h] 2.310 2.450 

(alternative natural gas) [kg/h] 850 900 

Boiler start-up fuel [MWh] 1.750 1.750 

 

10 Residues 

Residues  LP DP LP A’ 

Incinerator bottom ash 
(25% moisture) 

[kg/h] 8.840 8.580 

Boiler ash [kg/h] 832 700 

Fly ash [kg/h] 404 400 

Residues from FGT [kg/h] 791 1.200 

Total residues [kg/h] 2.027 2.300 
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11 Flue gas data at stack 

The figures in the table below are related to the Design Point DP and to Load Point A’ 
(upper right corner) of the firing capacity diagram in section 4. 

  LP DP LP A’ 

Volume flow (wet) [Nm³/h] 248.000 297.000 

Flue gas temperature [°C] 145 145 

Air pressure (ambient) [mbar] 989 989 

Oxygen, dry [Vol.-%] 7,25 9,35 

Oxygen, wet [Vol.-%] 6,00 7,65 

Humidity [Vol.-%] 17,24 18,16 

Diameter stack [mm] 3.000 3.000 

 

The flue gas volume flow is related to standard conditions (1.013,25 mbar and 273,15K), 
the operating condition need to be calculated by the client. 
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12 Flue gas emissions 

The flue gas emissions are in accordance with “Resolucao SMA No 79 de 04 de 
Novembro de 2009”. 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Poluentes a serem Monitorados Continuamente, 
valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Substancias Inorganicas Especificas, valores medios 
obtidos durante o periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, 
expressos em mg/Nm³ (miligrama por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 
11% de O2 

 

Nota: Sem prejuizo do dispoto na Resolucao CONAMA n° 316  
de 29.10.02 ou em outro document legal concemente. 

  

Parametro Valor medio

diario 97% do tempo 100% do tempo

Material Particulado (MP) 10 10 30

Oxido de Enxofre (SOx),

expressos em SO2

50 50 200

Oxido de Nitrogenio (NOx),

expressos em NO2

200 200 400

Acido Cloridrico (HCl) 10 10 60

Acido Fluoridico (HF) 1 2 4

Hidrocarbonetos Totais - HCT

(expresso como metano e

nao metano)

10 10 20

Valores medios de 30 min

Limite de Emissao

Parametro Limites de Emissao

Cd + Tl e seus compostos 0,05

Hg e seus compostos 0,05

Pb + A + Co + Ni + Cr + 

Mn + Sb + Cu + V

e seus compostos

0,5
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Tabela: Limites de Emissao de Dioxinas e Furanos, valores medios obtidos durante o 
periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, expressos em 
ng/Nm³ (nanograma por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 11% de O2 

referente a concentracao total de dioxinas e furanos calculadas com base no conceito 
de equivalencia toxica de acordo com o Anexo I desta Resolucao. 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Monoxido de Carbono (CO) a serem Monitorados 
Continuamente, valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

Parametro Limites de Emissao

Dioxinas e Furanos 0,1

Limite de Emissao

Valor médio diário para o monitoramento continuo de um

periodo de um ano
50

Valores médios de intervalos de 10 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
150

Valores médios de intervalos de 30 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
100

Valor médio por hora para o monitoramento continuo de

URE's que utilizam tecnologia de leito fluidizado
100
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Hydrated lime2015 www.luehr-filter.comMDS_0003_00_101019_EN

Hydrated lime quality for use in FGT plant

Parameter Dim. Min. requirement
Ca(OH)2  content, water soluble weight % > 90

Material humidity weight % < 1

Bulk density g/ccm 0.35 – 0.5

Grain size > 32 µm weight % < 15

Grain size > 90 µm weight % < 5

BET-surface m²/g > 18
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WATER QUALITY FOR USE  
IN THE CRUDE GAS CLEANING 

2018 MDS_0002_00_110224_EN   Water 

Near     
Evaporative cooling and 

particle wetting 
Lime hydrator 

Parameter   Dim. 

Project-related max. 

values 
Potable water 

Conductivity   uS/cm 1500 750 

pH-value     6.5 – 9.5 6.5 – 9.5 

Carbonate hardness   °dH 25 20 

Total hardness   °dH 25 20 

Calcium Ca mg/l 150 100 

Magnesium Mg mg/l 50 25 

Iron Fe mg/l 0.5 0.1 

          

Chloride Cl mg/l 150 50 

Sulphate SO4 mg/l 150 50 

          

Salts   g/l 1.00 0.50 

          

Turbidity     without without 

Particles in total   mg/l 10 1 

not filterable 0.1 mm mg/l without without 

Página: 1130



Activated carbon2015 www.luehr-filter.comMDS_0007_00_150415_EN

Activated carbon quality 

for use in the FGT plant

Parameter Dim. Min. requirements
Solid carbon weight % > 85

Ash content weight % < 12

Water content Weight% <  5

Bulk density g/ccm 0.45 – 0.55

Grain size > 90 µm weight % < 5

Grain size d50 µm < 25

Specific surface of grains (BET) m²/g > 650
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ANEXO 2 

Planta Baixa 
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ANEXO 3 

Comparação das Emissões: URE e Flare 
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Ano
Resíduos 
Recebido 

(t/ano)

Biogás  
(m³/ano)

Metano 
(m³/ano)

Metano 
(Nm³/ano)

Emissão 
Dioxinas 

Flare 
(g/ano)

Emissão NOx 
Flare (t/ano)

Emissão 
NOx 

Motogerador 
(t/ano)

1987 34.287 0 0 0,00E+00 0,0 0,0 0,0

1988 102.440 5,70E+05 2,85E+05 2,66E+05 0,0 0,3 3,1

1989 117.279 2,25E+06 1,12E+06 1,05E+06 0,0 1,2 12,2

1990 161.580 4,09E+06 2,04E+06 1,90E+06 0,0 2,1 22,1

1991 201.282 6,57E+06 3,29E+06 3,06E+06 0,0 3,4 35,6

1992 220.034 9,60E+06 4,80E+06 4,47E+06 0,0 5,0 52,0

1993 263.853 1,28E+07 6,39E+06 5,96E+06 0,0 6,7 69,2

1994 263.582 1,66E+07 8,28E+06 7,71E+06 0,1 8,7 89,6

1995 334.037 2,01E+07 1,01E+07 9,37E+06 0,1 10,6 108,9

1996 448.978 2,47E+07 1,24E+07 1,15E+07 0,1 13,0 133,7

1997 457.361 3,10E+07 1,55E+07 1,44E+07 0,1 16,2 167,6

1998 460.910 3,71E+07 1,85E+07 1,73E+07 0,1 19,4 200,5

1999 468.405 4,29E+07 2,15E+07 2,00E+07 0,1 22,5 232,2

2000 473.610 4,86E+07 2,43E+07 2,26E+07 0,2 25,5 263,1

2001 489.484 5,41E+07 2,71E+07 2,52E+07 0,2 28,4 292,9

2002 545.091 5,96E+07 2,98E+07 2,78E+07 0,2 31,3 322,6

2003 536.158 6,58E+07 3,29E+07 3,06E+07 0,2 34,5 356,0

2004 615.327 7,15E+07 3,57E+07 3,33E+07 0,2 37,5 386,8

2005 641.362 7,82E+07 3,91E+07 3,64E+07 0,2 41,0 423,3

2006 672.777 8,51E+07 4,25E+07 3,96E+07 0,3 44,6 460,5

2007 688.201 9,21E+07 4,60E+07 4,29E+07 0,3 48,3 498,5

2008 873.638 9,90E+07 4,95E+07 4,61E+07 0,3 52,0 536,1

2009 853.185 1,09E+08 5,44E+07 5,06E+07 0,3 57,0 588,5

2010 1.068.760 1,18E+08 5,88E+07 5,48E+07 0,4 61,7 636,6

2011 1.241.627 1,30E+08 6,48E+07 6,04E+07 0,4 68,0 701,8

2012 1.193.232 1,44E+08 7,20E+07 6,71E+07 0,4 75,5 779,3

2013 1.186.458 1,57E+08 7,84E+07 7,30E+07 0,5 82,2 848,7

2014 836.690 1,69E+08 8,44E+07 7,87E+07 0,5 88,6 914,0

2015 814.742 1,75E+08 8,73E+07 8,13E+07 0,5 91,6 944,7

  Dispersão do RAP, página 10, igual a 1.126,1 kg por milhão de Nm³ de metano 

* A estimativa de emissão de NOx em motogeradores foi realizada empregando o fator de emissão dado pelo  
AP42 - 2.4 Municipal solid waste  landfills, Tabela 2.4-4 e igual a 11.620 kg por milhão de Nm³ de metano 

Estimativa de Emissão do Aterro Considerando Todo o Biogás Gerado na Degradação dos Resíduos

 * A vazão de metano foi convertida para Nm³/h, considerando que o biogás reportado está a 20oC, conforme
  Estudo de Dispersão (ED) do RAP da ampliação do aterro do LARA.

* A estimativa de emissão de Dioxinas e Furanos no flare foi realizada empregando o fator de emissão dado pelo 
  AP42 - 2.4 Municipal solid waste  landfills, Tabela 2.4-4 e igual a 6,7.10-6 kg por milhão de Nm³ de metano 

* A estimativa de emissão de NOx no flare foi realizada empregando o fator de emissão adotado no Estudo de
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2016 872.176 1,80E+08 8,98E+07 8,37E+07 0,6 94,2 972,0

2017 890.914 1,85E+08 9,27E+07 8,63E+07 0,6 97,2 1003,1

2018 912.500 1,91E+08 9,55E+07 8,90E+07 0,6 100,2 1034,3

2019 1.095.000 1,97E+08 9,85E+07 9,17E+07 0,6 103,3 1066,0

2020 1.095.000 2,06E+08 1,03E+08 9,58E+07 0,6 107,9 1113,0

2021 1.095.000 2,14E+08 1,07E+08 9,95E+07 0,7 112,1 1156,3

2022 1.095.000 2,22E+08 1,11E+08 1,03E+08 0,7 116,2 1198,5

2023 1.095.000 2,29E+08 1,14E+08 1,07E+08 0,7 120,0 1238,6

2024 1.095.000 2,36E+08 1,18E+08 1,10E+08 0,7 123,8 1277,6

2025 1.095.000 2,43E+08 1,21E+08 1,13E+08 0,8 127,3 1313,3

2026 1.095.000 2,49E+08 1,25E+08 1,16E+08 0,8 130,6 1347,9

2027 1.095.000 2,55E+08 1,28E+08 1,19E+08 0,8 133,8 1380,4

2028 1.095.000 2,61E+08 1,30E+08 1,21E+08 0,8 136,8 1411,8

2029 1.095.000 2,66E+08 1,33E+08 1,24E+08 0,8 139,7 1441,1

2030 0 2,72E+08 1,36E+08 1,27E+08 0,8 142,5 1470,3

2031 0 2,58E+08 1,29E+08 1,20E+08 0,8 135,5 1397,7

2032 0 2,46E+08 1,23E+08 1,14E+08 0,8 128,8 1329,5

2033 0 2,34E+08 1,17E+08 1,09E+08 0,7 122,6 1264,6

2034 0 2,22E+08 1,11E+08 1,04E+08 0,7 116,6 1202,9

2035 0 2,12E+08 1,06E+08 9,85E+07 0,7 110,9 1144,4

2036 0 2,01E+08 1,01E+08 9,37E+07 0,6 105,6 1089,2

2037 0 1,91E+08 9,57E+07 8,91E+07 0,6 100,4 1035,7

2038 0 1,82E+08 9,10E+07 8,48E+07 0,6 95,5 985,2

2039 0 1,73E+08 8,66E+07 8,07E+07 0,5 90,8 937,2

2040 0 1,65E+08 8,23E+07 7,67E+07 0,5 86,4 891,5

2041 0 1,57E+08 7,83E+07 7,30E+07 0,5 82,2 848,0

2042 0 1,49E+08 7,45E+07 6,94E+07 0,5 78,2 806,6

2043 0 1,42E+08 7,09E+07 6,60E+07 0,4 74,4 767,3

2044 0 1,35E+08 6,74E+07 6,28E+07 0,4 70,7 729,8

2045 0 1,28E+08 6,41E+07 5,98E+07 0,4 67,3 694,3

2046 0 1,22E+08 6,10E+07 5,68E+07 0,4 64,0 660,4

2047 0 1,16E+08 5,80E+07 5,41E+07 0,4 60,9 628,2

2048 0 1,10E+08 5,52E+07 5,14E+07 0,3 57,9 597,5

2049 0 1,05E+08 5,25E+07 4,89E+07 0,3 55,1 568,4

2050 0 9,99E+07 4,99E+07 4,65E+07 0,3 52,4 540,7

2051 0 9,50E+07 4,75E+07 4,43E+07 0,3 49,8 514,4

2052 0 9,04E+07 4,52E+07 4,21E+07 0,3 47,4 489,3

2053 0 8,60E+07 4,30E+07 4,00E+07 0,3 45,1 465,3

2054 0 8,18E+07 4,09E+07 3,81E+07 0,3 42,9 442,7

2055 0 7,78E+07 3,89E+07 3,62E+07 0,2 40,8 421,1

2056 0 7,40E+07 3,70E+07 3,45E+07 0,2 38,8 400,6

2057 0 7,04E+07 3,52E+07 3,28E+07 0,2 36,9 381,0

2058 0 6,70E+07 3,35E+07 3,12E+07 0,2 35,1 362,5

2059 0 6,37E+07 3,18E+07 2,97E+07 0,2 33,4 344,7

2060 0 6,06E+07 3,03E+07 2,82E+07 0,2 31,8 327,9

TOTAL 30.984.960 29,28 4.920,45 50.773,10
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Capacidade Anual da URE = 1.020.000 t/ano (considerando 340 dias de operação/ano)

Anos de Operação URE = 30 anos (processar capacidade total do aterro acima)

Emissão Dioxinas Total URE = 13,97 g (considerando 0,46 g/ano conforme ED/EIA)

URE/Flare = 0,5 (comparação emissão total de Dioxinas e Furanos)

Emissão NOx Total URE = 28.077,84 t (considerando 924,3 t/ano conforme ED/EIA)

URE/Flare = 5,7 (comparação emissão total de NOx )

URE/Motogerador = 0,6 (comparação emissão total de NOx )

Comparação com a emissão da URE para processamento da mesma quantidade de RSU
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Quadro 2.1: Estimativa de Geração de Biogás do Aterro Sanitário - LandGEM 

Ano 
Resíduos Biogás Metano HCNM 

Recebido 
(t/ano) 

Disposto no 
Aterro (t) 

m³/ano m³/h m³/ano m³/h m³/ano m³/h 

1987 34.287 0 0 0 0 0 0 0,0 

1988 102.440 34.287 5,700E+05 65 2,850E+05 33 2,280E+03 0,3 

1989 117.279 136.727 2,245E+06 256 1,123E+06 128 8,980E+03 1,0 

1990 161.580 254.006 4,085E+06 466 2,043E+06 233 1,634E+04 1,9 

1991 201.282 415.586 6,572E+06 750 3,286E+06 375 2,629E+04 3,0 

1992 220.034 616.868 9,597E+06 1,096 4,799E+06 548 3,839E+04 4,4 

1993 263.853 836.902 1,279E+07 1,460 6,394E+06 730 5,115E+04 5,8 

1994 263.582 1.100.755 1,655E+07 1,889 8,275E+06 945 6,620E+04 7,6 

1995 334.037 1.364.338 2,012E+07 2,297 1,006E+07 1,149 8,050E+04 9,2 

1996 448.978 1.698.374 2,470E+07 2,819 1,235E+07 1,410 9,878E+04 11,3 

1997 457.361 2.147.353 3,095E+07 3,534 1,548E+07 1,767 1,238E+05 14,1 

1998 460.910 2.604.714 3,705E+07 4,229 1,852E+07 2,115 1,482E+05 16,9 

1999 468.405 3.065.624 4,290E+07 4,898 2,145E+07 2,449 1,716E+05 19,6 

2000 473.610 3.534.028 4,860E+07 5,548 2,430E+07 2,774 1,944E+05 22,2 

2001 489.484 4.007.638 5,410E+07 6,176 2,705E+07 3,088 2,164E+05 24,7 

2002 545.091 4.497.122 5,960E+07 6,803 2,980E+07 3,402 2,384E+05 27,2 

2003 536.158 5.042.213 6,575E+07 7,506 3,288E+07 3,753 2,630E+05 30,0 

2004 615.327 5.578.370 7,146E+07 8,157 3,573E+07 4,079 2,858E+05 32,6 

2005 641.362 6.193.697 7,820E+07 8,927 3,910E+07 4,464 3,128E+05 35,7 

2006 672.777 6.835.059 8,505E+07 9,709 4,253E+07 4,854 3,402E+05 38,8 

2007 688.201 7.507.837 9,209E+07 10,512 4,604E+07 5,256 3,683E+05 42,0 

2008 873.638 8.196.038 9,904E+07 11,305 4,952E+07 5,653 3,961E+05 45,2 

2009 853.185 9.069.676 1,087E+08 12,412 5,436E+07 6,206 4,349E+05 49,6 

2010 1.068.760 9.922.861 1,176E+08 13,426 5,880E+07 6,713 4,704E+05 53,7 

2011 1.241.627 10.991.621 1,296E+08 14,799 6,482E+07 7,400 5,186E+05 59,2 

2012 1.193.232 12.233.248 1,440E+08 16,433 7,198E+07 8,217 5,758E+05 65,7 

2013 1.186.458 13.426.479 1,568E+08 17,896 7,839E+07 8,948 6,271E+05 71,6 

2014 836.690 14.612.937 1,688E+08 19,275 8,442E+07 9,638 6,754E+05 77,1 

2015 814.742 15.449.627 1,745E+08 19,923 8,726E+07 9,961 6,981E+05 79,7 

2016 872.176 16.264.369 1,796E+08 20,497 8,978E+07 10,249 7,182E+05 82,0 

2017 890.914 17.136.545 1,853E+08 21,153 9,265E+07 10,576 7,412E+05 84,6 

2018 912.500 18.027.459 1,911E+08 21,812 9,553E+07 10,906 7,643E+05 87,2 

2019 1.095.000 18.939.959 1,969E+08 22,479 9,846E+07 11,240 7,877E+05 89,9 

2020 1.095.000 20.034.959 2,055E+08 23,461 1,028E+08 11,731 8,221E+05 93,8 

2021 1.095.000 21.129.959 2,137E+08 24,395 1,068E+08 12,197 8,548E+05 97,6 

2022 1.095.000 22.224.959 2,215E+08 25,283 1,107E+08 12,641 8,859E+05 101,1 

2023 1.095.000 23.319.959 2,289E+08 26,128 1,144E+08 13,064 9,155E+05 104,5 

2024 1.095.000 24.414.959 2,359E+08 26,932 1,180E+08 13,466 9,437E+05 107,7 

2025 1.095.000 25.509.959 2,426E+08 27,696 1,213E+08 13,848 9,705E+05 110,8 

2026 1.095.000 26.604.959 2,490E+08 28,423 1,245E+08 14,212 9,959E+05 113,7 

Vazão dos gases na condição “standard” (760 mmHg e 20°C) 

Aterro Atual: encerramento em 2018. 
Aterro Área 01: inicio em 2019 e encerramento em 2026 
Aterro Área 02: inicio em 2027 e encerramento em 2029 
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Quadro 2.1: Estimativa de Geração de Biogás do Aterro Sanitário - LandGEM 

Ano 
Resíduos Biogás Metano HCNM 

Recebido 
(t/ano) 

Disposto no 
Aterro (t) 

m³/ano m³/h m³/ano m³/h m³/ano m³/h 

2027 1.095.000 27.699.959 2,550E+08 29,115 1,275E+08 14,557 1,020E+06 116,5 

2028 1.095.000 28.794.959 2,608E+08 29,773 1,304E+08 14,886 1,043E+06 119,1 

2029 1.095.000 29.889.959 2,663E+08 30,399 1,331E+08 15,199 1,065E+06 121,6 

2030 0 30.984.959 2,715E+08 30,994 1,358E+08 15,497 1,086E+06 124,0 

2031 0 30.984.959 2,583E+08 29,483 1,291E+08 14,741 1,033E+06 117,9 

2032 0 30.984.959 2,457E+08 28,045 1,228E+08 14,022 9,827E+05 112,2 

2033 0 30.984.959 2,337E+08 26,677 1,168E+08 13,338 9,348E+05 106,7 

2034 0 30.984.959 2,223E+08 25,376 1,111E+08 12,688 8,892E+05 101,5 

2035 0 30.984.959 2,115E+08 24,138 1,057E+08 12,069 8,458E+05 96,6 

2036 0 30.984.959 2,011E+08 22,961 1,006E+08 11,481 8,046E+05 91,8 

2037 0 30.984.959 1,913E+08 21,841 9,566E+07 10,921 7,653E+05 87,4 

2038 0 30.984.959 1,820E+08 20,776 9,100E+07 10,388 7,280E+05 83,1 

2039 0 30.984.959 1,731E+08 19,763 8,656E+07 9,881 6,925E+05 79,1 

2040 0 30.984.959 1,647E+08 18,799 8,234E+07 9,399 6,587E+05 75,2 

2041 0 30.984.959 1,566E+08 17,882 7,832E+07 8,941 6,266E+05 71,5 

2042 0 30.984.959 1,490E+08 17,010 7,450E+07 8,505 5,960E+05 68,0 

2043 0 30.984.959 1,417E+08 16,180 7,087E+07 8,090 5,670E+05 64,7 

2044 0 30.984.959 1,348E+08 15,391 6,741E+07 7,696 5,393E+05 61,6 

2045 0 30.984.959 1,283E+08 14,641 6,413E+07 7,320 5,130E+05 58,6 

2046 0 30.984.959 1,220E+08 13,927 6,100E+07 6,963 4,880E+05 55,7 

2047 0 30.984.959 1,160E+08 13,247 5,802E+07 6,624 4,642E+05 53,0 

2048 0 30.984.959 1,104E+08 12,601 5,519E+07 6,301 4,415E+05 50,4 

2049 0 30.984.959 1,050E+08 11,987 5,250E+07 5,993 4,200E+05 47,9 

2050 0 30.984.959 9,988E+07 11,402 4,994E+07 5,701 3,995E+05 45,6 

2051 0 30.984.959 9,501E+07 10,846 4,751E+07 5,423 3,800E+05 43,4 

2052 0 30.984.959 9,038E+07 10,317 4,519E+07 5,159 3,615E+05 41,3 

2053 0 30.984.959 8,597E+07 9,814 4,298E+07 4,907 3,439E+05 39,3 

2054 0 30.984.959 8,178E+07 9,335 4,089E+07 4,668 3,271E+05 37,3 

2055 0 30.984.959 7,779E+07 8,880 3,889E+07 4,440 3,112E+05 35,5 

2056 0 30.984.959 7,399E+07 8,447 3,700E+07 4,223 2,960E+05 33,8 

2057 0 30.984.959 7,039E+07 8,035 3,519E+07 4,017 2,815E+05 32,1 

2058 0 30.984.959 6,695E+07 7,643 3,348E+07 3,822 2,678E+05 30,6 

2059 0 30.984.959 6,369E+07 7,270 3,184E+07 3,635 2,548E+05 29,1 

2060 0 30.984.959 6,058E+07 6,916 3,029E+07 3,458 2,423E+05 27,7 

Vazão dos gases na condição “standard” (760 mmHg e 20°C) 

Aterro Atual: encerramento em 2018. 
Aterro Área 01: inicio em 2019 e encerramento em 2026 
Aterro Área 02: inicio em 2027 e encerramento em 2029 
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As estimativas de geração de biogás para os três cenários de operação do aterro sanitário 
estão apresentadas no Quadro 2.2. 
 

Quadro 2.2: Estimativas de Geração de Biogás - LandGEM 

Cenários Biogás (m³/h) Metano (m³/h) HCNM (m³/h) 

01 (Aterro Atual 2017) 21.153 10.576 84,6 

02 (aterro Atual 2019) 22.479 11.240 89,9 

03 (Aterro Ampliado 2030) 30.994 15.497 124,0 

 

Cenários Biogás (Nm³/h) Metano (Nm³/h) HCNM (Nm³/h) 

01 (Aterro Atual 2017) 19.709 9.854 78,8 

02 (aterro Atual 2019) 20.945 10.473 83,8 

03 (Aterro Ampliado 2030) 28.879 14.439 115,5 

 
 
3. Estimativas de Emissões dos Queimadores Centrais 
 
As emissões de material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânico 
voláteis não metanos (NMHC) dos queimadores centrais de biogás foram determinadas 
utilizando os seguintes critérios: 

 As emissões de MP foram estimadas utilizando os fatores de emissão de 238 kg/milhão 
dscm de metano da referência “2.4 Municipal Solid Waste Landfills – 10/08, Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors, AP-42” da USEPA. 

- As emissões de NMHC foram estimadas utilizando os resultados do software “Landfill Gas 
Emissions Model (LandGEM) Version 3.02” da USEPA e parâmetros da referência “2.4 
Municipal Solid Waste Landfills –10/08, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-
42” da USEPA. 

(i) HCNM expresso como Hexano, massa molecular 86,18. 

(ii) Eficiência de Controle de Biogás (HCNM) no Flare: 97,7% 

(iii) HCNM (kg/h) = HCNM m³/h x (86,18 / 24,04) x (1 – 97,7% / 100) 

 As emissões de NOx foram estimadas utilizando fator de emissão de 1126,1 kg/milhão de 
Nm³ de metano determinado nas campanhas de amostragem em chaminé no queimador 
central (F01) atual. 

 As características dos efluentes gasosos dos queimadores centrais foram estimadas 
utilizando a média dos resultados de amostragem em chaminé correlacionados com o fluxo 
de metano alimentado. 

As estimativas de emissões para os três cenários, resumos de campanha de amostragem em 
chaminé estão apresentadas nos quadros: 

 Quadros 3.1 a 3.4: Emissão dos Queimadores de Biogás para Cenários 01, 02 e 03 

 Quadros 3.5 e 3.6: Resumo de Campanha de Amostragem em Chaminé (2010 a 2012). 
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Table 2.4-3.  CONTROL EFFICIENCIES FOR LFG NMOC and VOCa 

 
Control Efficiency (%)b 

Control Device Typical Range Rating 

Boiler/Steam Turbine 

(50100423) 
98.6 96-99+ D 

Flarec 

(50100410) 

(50300601) 

97.7 86-99+ A 

Gas Turbine 

(50100420) 
94.4 92-97 E 

IC Engine 

(50100421) 
97.2 95-99+ D 

 a  References 16-148.  Source Classification Codes in parentheses. 
b Control efficiency may also be applied to LFG constituents in Tables 2-4.1 and 2.4-2, except 

for mercury.  For any combustion equipment, the control efficiency for mercury should be 

assumed to be 0.   
c Where information on equipment was given in the reference, test data were taken from enclosed 

flares.  Control efficiencies are assumed to be equally representative of open flares. 

 
Table 2.4-4. EMISSION FACTORS FOR SECONDARY COMPOUNDS 

EXITING CONTROL DEVICESa 
 

 
Control Device 

 
Pollutantb 

Typical Rate, 
kg/106 dscm 

CH4 
Typical Rate, 

lb/106 dscf CH4 
Emission Factor 

Rating 

Flarec 

(50100410) 

(50300601) 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide 

Particulate matter 

Dioxin/Furan 

631 

737 

238 

6.7x10-6 

39 

46 

15 

4.2x10-7 

A 

A 

A 

E 

IC Engine 

(50100421) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide  

Particulate matter 

11,620 

8,462 

232 

725 

528 

15 

C 

C 

D 

Boiler/Steam Turbined 

(50100423) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide  

Particulate matter 

Dioxin/Furan 

677 

116 

41 

5.1x10-6 

42 

7 

3 

3.2x10-7 

D 

D 

D 

D 

Gas Turbine 

(50100420) 

 

Nitrogen dioxide 

Carbon monoxide 

Particulate matter 

1,400 

3,600 

350 

87 

230 

22 

D 

E 

E 

a Source Classification Codes in parentheses. 
b No data on PM size distributions were available, however for other gas-fired combustion sources, most of 
the particulate matter is less than 2.5 microns in diameter.  Hence, this emission factor can be used to 
provide estimates of PM-10 or PM-2.5 emissions.  See section 2.4.4.2 for methods to estimate CO2, SO2, 
and HCl. 
c Where information on equipment was given in the reference, test data were taken from enclosed flares.  
Control efficiencies are assumed to be equally representative of open flares. 
d All source tests were conducted on boilers, however emission factors should also be representative of 
steam turbines.  Emission factors are representative of boilers equipped with low-NOx burners and flue gas 
recirculation.  No data were available for uncontrolled NOx emissions. 
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ANEXO 4 

Emissões da Caldeira - Serviço de Saúde 
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Consumo de GLP = 51,9 kg/h (dados da caldeira fornecido pelo empreendedor)

Densidade GLP = 536 kg/m³ (densidade fornecida pela Ultragaz para uma análise
realizada em 24/04/2019)

Vazão de GLP = 0,097 m³/h

Table 1.5-1. EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTION

Potência Térmica = 513.000 kcal/h 1kcal = 3,96567 BTU

Potência Térmica = 2,03 milhões BTU/h ( considerada caldeira comercial )

Poluente
Fator 

Butano 
(lb/10³ gal)

Fator 
Butano 

(lb/10³ gal)

Fator 
Médio 

(lb/10³ gal)

Fator 
Médio 

(kg/m³)

Vazão 
GLP 

(m³/h)

Emissão 
(kg/h)

Emissão 
(g/s)

NOx 15 13 14 1,68 0,16 0,045
MP 0,8 0,7 0,75 0,09 0,01 0,002
CO 8,4 7,5 7,95 0,954 0,09 0,026
SOx 0,071 0,079 0,075 0,009 0,0009 0,0002

*Foi empregado uma média entre os fatores de emissão do butano e propano em função da 
composição variável do GLP que possui ambos os compostos

** Fator SOx = (0,09S + 0,10S)/2 S =teor de enxofre em g/100 ft³ fase vapor

Segundo documento Gás Liquefeito de Petróleo-Informações Técnicas, Assistência Técnica Petrobras

Enxofre Total Máximo (S) = 162,5 mg/kg

Densidade Vapor = 1,45 a 2,0 kg/m³ (FISPQ GLP Petrobras)
1,725 kg/m³

Enxofre Total Máximo (S) = 0,79 g/100 ft³ 1 m³ = 35,3147 ft³

Fator SOx = 0,075 lb/10³ gal

Caldeira da Unidade de Lixo Hospitalar

Fatores de Emissão 

0,097

As emissões foram estimadas considerando o AP42, Chap. 1, 1.5 Liquefied Petroleum Gas Combistion

(média do teor propano e butano) 
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Identificação Conta
Cliente: Companhia Ultragaz S/A

Endereço: Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio, 1098 - Capuava - Mauá - São Paulo - CEP: 09380-000 - Brazil

Nº Amostra: GLP30-1/2019.0 - Bombeio GLP
Data Recebimento: 24/04/2019 08:22

Resultados Analíticos (Gases Liquefeitos de Petróleo)

Determinação de Hidrocarbonetos
Análise Resultado Referência

Metano 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Etano 0,63 % Molar ASTM D2163 14

Eteno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Propano 53,33 % Molar ASTM D2163 14

Propeno 0,48 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Butano 14,44 % Molar ASTM D2163 14

N-Butano 12,37 % Molar ASTM D2163 14

Acetileno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Trans-2-Buteno 4,73 % Molar ASTM D2163 14

1-Buteno 4,81 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Buteno 0,00 % Molar ASTM D2163 14

Cis-2-Buteno 3,20 % Molar ASTM D2163 14

Dimetilpropano 5,28 % Molar ASTM D2163 14

Iso-Pentano 0,27 % Molar ASTM D2163 14

N-Pentano 0,03 % Molar ASTM D2163 14

1,3-Butadieno 0,26 % Molar ASTM D2163 14

Trans-2-Penteno 0,07 % Molar ASTM D2163 14

2-Metil-2-Buteno 0,02 % Molar ASTM D2163 14

1-Penteno 0,01 % Molar ASTM D2163 14

2-Metil-1-Buteno 0,04 % Molar ASTM D2163 14

Cis-2-Penteno 0,05 % Molar ASTM D2163 14

N-Hexano 0,01 % Molar ASTM D2163 14

Densidade
Análise Resultado Referência

Densidade 0,536 IT-GSP.63.0002 01

Hidrocarbonetos Somatória
Análise Resultado Referência

Iso + N-Butano 26,81 % Molar ASTM D2163 14

Propano + Iso/N-Butano 80,14 % Molar ASTM D2163 14

Total de Olefinas 13,67 % Molar ASTM D2163 14

Insaturados (C4=) 12,74 % Molar ASTM D2163 14

Pentanos (C5) 6,03 % Molar ASTM D2163 14

Determinação da Densidade Relativa
Análise Resultado Referência

Densidade Relativa 0,536 IT-GSP.42.0031 01
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Notas
Legendas

LQ: Limite de Quantificação.

Data de Validade: Tempo Indeterminado

Mistura = Propano + Butano, conforme proporção informada.

Os resultados deste relatório de análise referem-se à amostra acima especificada. Este certificado só pode ser reproduzido integralmente com a autorização do responsável pelo seu conteúdo.

A IT-GSP.63.0002 foi baseada no método ASTM D 1298, que é utilizado para determinação da densidade. As leituras inicias obtidas do Termodensimetro são leituras não corrigidas e não medidas
de densidade. As leituras são medidas em temperaturas de referência e são corrigidas por meio de tabelas de medidas.

O método de ensaio ASTM D2163 abrange a determinação quantitativa de hidrocarbonetos individuais em gases liquefeito de petróleo (GLP). A cromatografia da amostra é interpretada através da
comparação da frequência de picos de retenção e as áreas obtidas pela norma de referência de mistura ou hidrocarbonetos puros.

A IT-GSP.42.0031 é baseada no método de ensaio ASTM D2598 e ASTD2421, utilizado para determinação da densidade relativa teórica, através da análise composicional obtido pelo método de
ensaio ASTM D2163 e convertido pela resolução CNP 06/70, para obtenção do resultado a 20/4°C. A densidade relativa é necessária para a determinação das densidades de enchimento e
transferência de custódia do produto.

Rodrigo Mattiazo Rosolen
Responsável pela publicação da amostra

Chave de Validação: f40f55bde01b44c3946c9972fa0da941
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07/08 External Combustion Sources 1.5-3

Table 1.5-1.  EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTIONa

EMISSION FACTOR RATING:  E

Pollutant

Butane Emission Factor
(lb/103 gal)

Propane Emission Factor
(lb/103 gal)

Industrial Boilersb

(SCC 1-02-010-01)

Commercial
Boilersc

(SCC 1-03-010-01)
Industrial  Boilersb

(SCC 1-02-010-02)

Commercial
Boilersc

(SCC 1-03-010-02)

PM, Filterable d 0.2 0.2 0.2 0.2

PM, Condensable 0.6 0.6 0.5 0.5

PM, Total 0.8 0.8 0.7 0.7

SO2
e 0.09S 0.09S 0.10S 0.10S

NOx
f 15 15 13 13

N2Og 0.9 0.9 0.9 0.9

CO2
h,j 14,300 14,300 12,500 12,500

CO 8.4 8.4 7.5 7.5

TOC 1.1 1.1 1.0 1.0

CH4
k 0.2 0.2 0.2 0.2

a Assumes PM, CO, and TOC emissions are the same, on a heat input basis, as for natural gas 
combustion.  Use heat contents of 91.5 x 106 Btu/103 gallon for propane, 102 x 106 Btu/103 gallon for
butane, 1020 x 106 Btu/106 scf for methane when calculating an equivalent heat input basis.  For
example, the equation for converting from methane’s emissions factors to propane’s emissions
factors is as follows: lb pollutant/103 gallons of propane = (lb pollutant /106 ft3 methane) * (91.5 x
106 Btu/103 gallons of  propane) / (1020 x 106 Btu/106 scf of methane). The NOx emission factors
have been multiplied by a correction factor of 1.5, which is the approximate ratio of propane/butane
NOx emissions to natural gas NOx emissions.  To convert from lb/103 gal to kg/103 L, multiply by
0.12.  SCC = Source Classification Code.

b Heat input capacities generally between 10 and 100 million Btu/hour.
c Heat input capacities generally between 0.3 and 10 million Btu/hour.
d Filterable particulate matter (PM) is that PM collected on or prior to the filter of an EPA Method 5 (or

equivalent) sampling train.  For natural gas, a fuel with similar combustion characteristics, all PM is
less than 10 m in aerodynamic equivalent diameter (PM-10).

e S equals the sulfur content expressed in gr/100 ft3 gas vapor.  For example, if the butane sulfur
content is 0.18 gr/100 ft3, the emission factor would be (0.09 x 0.18) = 0.016 lb of SO2/103 gal butane
burned.

f Expressed as NO2.g Reference 12.
h Assuming 99.5% conversion of fuel carbon to CO2.j EMISSION FACTOR RATING = C.
k Reference 13.

Página: 1149



Página: 1150



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: G.L.P. Página 6 de 9 

Data: 04/06/2019 Nº FISPQ: BR0401 Versão: 09 Anula e substitui versão: todas anteriores 

 

 

peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.   
Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR),  
3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.    

Precauções especiais: Não apresenta perigos térmicos. 
 
 
 
9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Aspecto: 
 

Gasoso e incolor. 

Odor: 
 

Característico. 

Ph: 
 

Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

-42,2ºC 

Ponto de fulgor: 
 

Não disponível. 

Taxa de evaporação: 
 

Não disponível. 

Inflamabilidade: 
 

Inflamável. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

Superior: 8,5  9,5% 
Inferior: 1,9  2,1% 
 

Pressão de vapor: 
 

>1 atm. 

Densidade de vapor: 
 

1,45  2,00 (ar = 1) 

Densidade: 
 

0,5  0,6. 

Solubilidade: 
 

Na água: insolúvel. 
Em solventes orgânicos: bastante solúvel. 

Coeficiente de partição  n-
octanol/água: 

Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: 
 

Não disponível. 
 

Temperatura de decomposição: 
 

Não disponível. 

Viscosidade: 
 

Não disponível. 

Outras informações: Parte volátil: 100% (v/v) 
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ANEXO 5 

Emissões do Flare 
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Geração de Biogás = 26.128 m³/h (para 2023 - Quadro 2.1 -Estudo de Dispersão RAP)

Geração de Biogás = 24.345 Nm³/h (corrigido de 1 atm e 20oC para Nm³/h)

Consumo na URE = 4.000 Nm³/h (segundo caracterização da URE, para duas linhas )

Biogás Residual = 20.345 Nm³/h (valor a ser consumido nos 3 flares)

Vazão de Metano = 10.172 Nm³/h (adotando teor de 50%, conforme pag 7 do ED RAP)

Fator Emissão NOx = 1126,1 kg/milhão Nm³ metano (pag 10 do ED do RAP)

Emissão NOx = 11,45 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão NOx por Flare= 1,06 g/s (valor para cada flare)

Fator Emissão MP = 238 kg/milhão Nm³ metano (pag 10 do ED do RAP)

Emissão MP = 2,42 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão MP por Flare= 0,22 g/s (valor para cada flare)

No RAP foram consideradas as emissões apresentadas acima, como o EIA contempla mais parâmetros
estas estimativas foram complementadas empregando os fatores de emissão do AP42 - 2.4 Municipal
Solid Waste Landfills

Fator Emissão CO = 737 kg/milhão Nm³ metano (Tabela 2.4-4 item 2.4 AP42)

Emissão CO = 7,50 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão CO por Flare= 0,69 g/s (valor para cada flare)

Fator Emissão DF = 6,70E-06 kg/milhão Nm³ metano (Tabela 2.4-4 item 2.4 AP42)
DF -  dioxinas e furanos

Emissão DF = 6,82E-08 kg/h (valor para os 3 flares)

Emissão DF por Flare= 6,31E-09 g/s (valor para cada flare)
6,31 ng/s

As emissões de SOx foram estimadas considerando o teor de enxofre S no biogás convertido em SO2
Na ausência de dados especificos para o teor de S local, foi empregado o valor dado no AP42

Concentração  S = 33 ppmv (valor para aterros que recebem resíduos após 1992)

Concentração  S = 47,14 mg/Nm³ (total de enxofre no biogás)

Consumo de biogás = 20.345 Nm³/h (valor a ser consumido nos 3 flares)

Emissão dos Flares em 2023
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Massa de Enxofre = 0,96 kg/h

Emissão SOx = 1,92 kg/h (considerando que todo S será convertido a SO2)
(razão baseada na massa molar do SO2 para S)

Emissão SO2 por Flare= 0,18 g/s (valor para cada flare)
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Parecer Meteorológico 
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Resumo 

 

Esse documento apresenta uma análise do arquivo de dados meteorológicos que será utilizado para 

avalizar empreendimento localizado no município de Mauá (SP). Devido à ausência de dados 

meteorológicos no local do empreendimento, os dados apresentados basearam-se em dados da estação da 

CETESB São Bernardo do Campo - Centro (SP). O período de dados apresentado compreende os anos de 

2014 a 2017. 

 

A análise desse arquivo de dados meteorológicos servirá para subsidiar a sua utilização como parte dos 

dados necessários para inicializar a versão computacional do modelo ISC/AERMOD, que será utilizado para 

estimar os padrões da dispersão atmosférica dos efluentes liberados na atmosfera. 
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1. Introdução 

 

A área de estudo em que se encontra inserido o empreendimento do aterro, está localizada no município 

de Mauá (SP), junto à região urbana do município. As coordenadas geográficas do empreendimento são 

latitude 7377600.00 m S, longitude 349657.00 m E e altitude de 826 m. 

 

A Figura 1 apresenta a localização do empreendimento e as características topográficas e de uso do solo 

em torno da área de estudo. A localização da estação da CETESB São Bernardo do Campo está a 7,4 Km a 

NW do empreendimento. Essa estação foi utilizada para preparar o arquivo de dados meteorológicos. 

 

As características gerais da topografia em torno do empreendimento são de terreno pouco plano com a 

presença de suaves ondulações na faixa de transição entre a Serra do Mar e a região metropolitana de São 

Paulo. O uso do solo é predominantemente urbano nos setores Oeste, Norte e Nordeste, e com a presença 

da vegetação natural da Serra do Mar nos setores Leste, Sudeste e Sul. No aspecto topográfico, a região 

ainda apresenta estruturas orográficas que podem modificar a circulação local como, por exemplo, a 

entrada da brisa marítima durante o dia. Desse modo a circulação local é definida pelo sistema de 

circulação que estiver predominante sobre a região. 

 

 

Figura 1. Localização do empreendimento e da Estação da CETESB São Bernardo do Campo. 
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1.1 Características climáticas da região 

 

A região do empreendimento encontra-se na faixa de transição entre a região metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e a Serra do Mar. Esta região apresenta caracterísitcas de circulação bastante característica dos 

principais fenômenos meteorológicos que cruzam a região Sudeste do Brasil, como por exemplo, as frentes 

frias e a atuação do sistema de alta pressão existente no Oceano Atlântico. Diariamente, a região também 

está sujeita à circulação do tipo brisa marítima, que no decorrer do período diurno, proveniente do oceano, 

sobe a Serra do Mar e adentra o continente trazendo uma grande quantidade de umidade e elevados 

índices de precipitação pluviométrica. 

 

O inverno tem caracterísitcas de temperaturas mais amenas do que no verão, com a definição de um 

período de pouca precipitação entre os meses de Junho a Setembro. O índice de calmaria é mais acentuado 

entre os meses de Inverno devido a maior estabilização da atmosfera pela presença do sistema de alta 

pressão que atua após a passagem das frentes frias sobre a região. A Figura 2 apresenta a distribuição 

climatológica da direção do vento sobre o Estado de São Paulo, onde percebe-se que sobre a região de 

estudo as direções predominantes são de Sudeste (SE) e Este (E), e outras direções com menor frequência 

são observadas para ventos de Nordeste (NE) e Noroeste (NW) /1/. 

 

 

Figura 2. Distribuição climatológica da direção do vento no Estado de São Paulo, e a localização 

aproximada da região de estudo. Fonte: IGC /1/. 
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1.2 Descrição do Arquivo de Dados 

 

O período com disponibilidade de dados compreende o período de 01/Jan/2014 a 31/Dez/2017. O arquivo 

de dados meteorológicos está baseado na composição dos dados meteorológicos da estação da CETESB em 

São Bernardo do Campo. 

 

Em função da localização do empreendimento no município de Mauá (SP), foram utilizados os dados 

horários de direção e velocidade do vento da estação CETESB São Bernardo do Campo- Centro. Assume-se, 

que a localização dessa estação possui características semelhantes à área de estudo. Essa premissa pode 

ser justificada pela proximidade entre o local do empreendimento e a estação da CETESB ter as mesmas 

características da circulação local, assegurando a representatividade horizontal das medidas da estação 

meteorológica. Os dados de temperatura, classe de estabilidade de Pasquill e estimativa da altura da 

camada de mistura também são assumidos representativos para a área de estudo. 

 

Observações Gerais: 

 

(a) Não foi fornecido a taxa de falha anual para cada ano analisado para a estação da CETESB São Bernardo 

do Campo - Centro. 

(b) Uma análise global do arquivo mostra que não existem dados oficiais de velocidade e direção do vento e 

de temperatura no período de 01/01 a 09/04 de 2017 na estação CETESB São Bernardo do Campo - Centro 

pois a mesma passou a operar apenas após essa data. 

(c) Não foram apresentados pelo empreendedor os dados de velocidade e direção do vento e temperatura 

no período de 14/11 a 31/12 de 2017. 

(d) Foi identificado que o arquivo de dados meteorológico fornecido pelo empreendedor apresenta os 

dados de direção do vento acrescidos de 180 graus. Os valores de direção do vento que são apresentados 

nesse documento de validação retroagiram os valores em 180 graus para indicar o valor da direção do 

vento no conceito meteorológico (“vento proveniente de”). 

(e) Foi informado pelo empreendedor que foi assumido o valor de calmaria (direção nula e velocidade do 

vento nula) nos períodos em que não existem dados meteorológicos conforme indicados em (b) e (c). A 

temperatura nos períodos de ausência de dados também foi informada como valores nulos. Esse 

procedimento foi adotado de maneira proposital pelo empreendedor para fornecer um arquivo de dados 

meteorológicos sequencial completo para o período de 4 anos de modo a poder rodar o programa de 

dispersão atmosférica. 
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Para fins de estatística da classificação da direção do vento foi adotada a condição de calmaria para 

velocidades do vento inferiores ou iguais a 0,5 m/s. 

 

O arquivo fornecido para análise está no formato de pré-processamento para utilização no código ISC e/ou 

AERMOD, ou seja, foi fornecido em arquivo sequencial, com intervalo de dados horários. Os arquivos 

possuem a seguinte estrutura de campos. 

 

 Ano  Temperatura do Ar (K) 

 Mês  Índice de Estabilidade Atmosférica de Pasquill (A-1,., F-6) 

 Dia  Altura da Camada de Mistura Urbana (m) 

 Direção do vento a 10 m (graus)  Altura de Camada de Mistura Rural (m) 

 Velocidade do vento a 10 m (m/s)  
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2. Avaliação dos Dados Meteorológicos no Período Analisado 

 

A análise dos dados meteorológicos fornecidos pelo solicitante corresponde a um período de 48 meses de 

dados coletados a cada intervalo de 1 hora entre os anos de 2014 a 2017. O aplicativo de análise de dados 

utilizado é o Windographer da Mistaya Inc.  

 

Na Figura 3 verifica-se que o índice de disponibilidade de dados horários é de 100 % no período, uma vez 

que se trata de arquivo pré-processado. No entanto, como informado anteriormente, uma primeira 

validação dos dados, segundo critérios de máximos e mínimos esperados para cada variável meteorológica, 

mostra que existem diversos períodos em que os dados devem ser considerados inexistentes, 

inconsistentes e/ou não meteorologicamente esperados (principalmente velocidade, direção do vento e 

temperatura nos meses de verão do ano de 2014 e meses finais de 2017). 

 

2014 2015 2016 2017

DV-impact

DV-meteorological

VV

T

Temperatura

Stability Class

Urban Mixing Height

Rural Mixing Height

 

Figura 3. Disponibilidade dos dados meteorológicos para o estudo da dispersão atmosférica após aplicar 

filtro de mínimos e máximos valores para o arquivo meteorológico na localidade de Mauá (SP). 

 

 
Observação: As informações de todos os dados horários desse arquivo podem ser visualizadas nos Anexos 1 

a 6, e apresentam, respectivamente, a evolução temporal da temperatura, da velocidade do vento, da 

direção do vento, do índice de estabilidade atmosférica de Pasquill e da estimativa da altura de camada de 

mistura urbana. 

 

2.1 Temperatura 

 

Os dados médios mensais de temperatura indicam que as maiores temperaturas ocorrem durante os meses 

de Verão e com as menores temperaturas ocorrendo durante os meses de Inverno. Essa característica é a 

esperada para as áreas que compõe a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A Figura 4 apresenta os 

valores da temperatura média mensal para o período analisado, com as temperaturas médias mensais 

oscilando principalmente na faixa de 20 oC e 22 oC.  
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Figura 4. Evolução da temperatura média mensal no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). As áreas em 

vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

A Figura 5 apresenta a curva média da temperatura do ar em função da hora do dia para o ano como um 

todo. Conforme esperado, observa-se o decréscimo da temperatura durante a noite, até um valor mínimo 

em torno das 6/7 horas da manhã, alcançando um valor máximo da temperatura em torno das 15 horas 

local quando é observado a maior intensidade da radiação solar sobre a região, resultando em um maior 

aquecimento da atmosfera próxima a superfície. A amplitude térmica média diária é de aproximadamente 

8,5 oC. 

 

 

Figura 5. Evolução da temperatura média horária no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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A Figura 6 apresenta a evolução da temperatura em função da hora do dia considerando-se cada um dos 

meses do ano. Pode-se observar a coerência de temperatura mais elevadas para os meses de verão e de 

temperaturas mais baixas considerando-se, por exemplo, os horários das 6 e das 15 horas local. Outra 

característica é a ocorrência de um maior gradiente de temperatura no decorrer do dia durante os meses 

de Inverno, enquanto que, esse mesmo gradiente é de menor intensidade durante os meses de verão no 

decorrer do dia. 

 

 

Figura 6. Evolução da temperatura média horária em função do mês do ano no período 

de 2014 a 2017. Mauá(SP). 

 

 

2.2 Velocidade do Vento 

 

A Figura 7 apresenta os valores da velocidade média mensal para o período analisado. Os valores mostram 

que a velocidade do vento média mensal na região metropolitana de São Paulo é baixa, oscilando entre 1,4 

e 1,8 m/s na maior parte do ano, o que indica que o processo de transporte dos poluentes na região 

metropolitana de São Paulo tende a ser pouco efetivo através das trocas puramente mecânicas. As baixas 

velocidades médias são explicadas em parte à forte subsidência vertical provocada pelos sistemas de alta 

pressão que cruzam frequentemente o Estado de Paulo no decorrer do ano. 

 

A Figura 8 apresenta a curva da evolução média da velocidade do vento em função da hora do dia. É 

possível identificar o padrão diário da velocidade do vento com maiores valores durante o decorrer do 

período diurno e menores valores durante o período noturno. Os valores mais elevados correspondem, 
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normalmente, ao processo convectivo mais intenso durante o período diurno, associado à intensificação da 

entrada da brisa marítima, enquanto que, as velocidades mais baixas nos períodos de transição e período 

noturno estão associados a uma maior estabilidade da atmosfera e a uma baixa altura da camada de 

mistura (altura da camada de inversão térmica) próxima à superfície. 

 

 

Figura 7. Evolução da velocidade do vento média mensal no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). As áreas 

em vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

 

 

Figura 8. Evolução da velocidade do vento média horária no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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A Figura 9 apresenta a evolução horária da velocidade do vento para cada mês do ano. Nessa figura é 

possível identificar o mesmo padrão médio diário. Verifica-se que devido a maior estabilização da 

atmosfera durante os meses de inverno, causa uma consequente redução da velocidade média. Enquanto 

que durante o verão, devido a maior turbulência da atmosfera, as velocidades médias horárias tendem a 

ser ligeiramente superiores às velocidades médias do inverno. 

 

 

Figura 9. Evolução da velocidade do vento média horária em função do mês do ano 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

As Figuras 10 e 11 apresentam respectivamente a distribuição da velocidade média horária anual e por mês 

do ano por intervalos de classe de velocidade. Conforme visualizado na Figura 10, o valor da calmaria é da 

ordem de 16 % e o intervalo de 1,0 m/s a 1,5 m/s engloba outros 32 % dos valores de velocidade do vento. 

Isso mostra que a região é submetida a um regime de baixa ventilação no decorrer do ano. Na Figura 11 

está evidenciada a maior estabilização da atmosfera durante os meses de inverno através da diminuição 

das faixas de maiores velocidades do vento. 

 

Observações:  

 

(a) Se não forem considerados os 2 maiores períodos em que não estão disponíveis os dados de velocidade 

e direção do vento, o valor da calmaria na estação CETESB – São Bernardo do Campo – Centro será da 

ordem de 6,9% Dessa maneira os efeitos mecanismos de transporte mecânico da pluma são diminuídos e 

os máximos de concentração são esperados para distâncias mais próximas ao local em torno do 

empreendimento; 
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(b) Apesar de ser informado que a definição de calmaria envolve velocidades do vento inferiores a 0,5 m/s, 

não são observados valores maiores que 0,5 m/s e inferiores a 1,0 m/s na base de dados meteorológicos da 

estação CETESB – São Bernardo do Campo - Centro. 

 

 

Figura 10. Distribuição anual da velocidade do vento em intervalos de classe no 

período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 
 

 

Figura 11. Distribuição anual da velocidade do vento em intervalos de classe 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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2.3 Classe de Estabilidade de Pasquill 

 

A Figura 12 apresenta uma “curva de evolução diária da classe de estabilidade de Pasquill”. Essa curva 

baseada nos respectivos índices de estabilidade horários disponíveis no arquivo de dados meteorológicos 

foi obtida buscando caracterizar um indicador “médio” da estabilidade da atmosfera na região em torno do 

empreendimento. 

 

Nessa figura é possível verificar que no período noturno a classe de estabilidade predominante é a classe F 

(Pasquill 6 - estável). Na transição do período noturno para o período diurno a atmosfera começa a se 

aquecer rapidamente propiciando a quebra da estabilidade atmosférica próxima à superfície e passa a 

apresentar predominantemente a classe C (Pasquill 3 - ligeiramente instável). Na transição do período 

diurno para o noturno a atmosfera começa a se estabilizar novamente, passando pela classe D (Pasquill 4 - 

neutra). 

 

 

Figura 12. Evolução do índice da classe de estabilidade de Pasquill horária 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

A Figura 13 apresenta a distribuição da classe de estabilidade atmosférica de Pasquill para todos os dados 

horários no período analisado. É possível correlacionar a maior frequência das classes de estabilidade D 

(neutra) e E e F (condições estáveis), em relação às classes A, B e C (condições instáveis), aos baixos valores 

da velocidade média do vento e ao índice de calmaria conforme mencionado anteriormente. 
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As classes de estabilidade estão distribuídas da seguinte maneira no período analisado: Classe A tem 2,33%, 

a Classe B tem 11,67%, a Classe C tem 10,75%, a Classe D tem 22,00%, a Classe E tem 7,09%, a Classe F tem 

46,16% dos eventos informados. 
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Figura 13. Distribuição percentual das classes de estabilidade atmosférica de Pasquil 

 no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

A elevada taxa de eventos da classe de estabilidade de Pasquill entre as classes estáveis E e F (estáveis), 

seguida pela classe de estabilidade D (neutra) propicia uma menor mistura vertical da pluma em função da 

distância, nesse sentido, deve-se esperar que os pontos de máxima concentração deverão se situar em 

maiores distâncias em relação ao local do empreendimento. 

 

2.4 Altura da camada de mistura 

 

A altura da camada de mistura se constitui em importante parâmetro para tornar mais ou menos efetiva o 

processo de dispersão dos poluentes na atmosfera, de modo que, menores alturas da camada de mistura, 

principalmente à noite, não permitem uma mistura atmosférica eficiente e fazem com que as 

concentrações próximas à superfície sejam maiores. Durante o dia, com o crescimento vertical da camada 

de mistura, por causa do aquecimento na superfície, a dispersão vertical dos poluentes torna-se mais 

efetiva e permite uma menor concentração dos poluentes em função da distância. 

A 

B 
C 

D 

E 

F 
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A Figura 14 apresenta a distribuição da altura média mensal da camada de mistura atmosférica estimada 

para a região do empreendimento no município de Mauá (SP). A altura da camada de mistura média 

mensal oscila predominantemente entre 1.100 e 1.400m.  

 

 

Figura 14. Estimativa da altura da camada de mistura urbana/rural média mensal no período de 2014 a 

2017. Mauá (SP). As áreas em vermelho indicam ausência de dados no período. 

 

A Figura 15 apresenta a evolução horária da altura média da camada de mistura urbana no decorrer do dia. 

Valores máximos ocorrem em torno das 14 e 15 horas, alcançando valores em torno de 1600 metros e os 

valores mínimos ocorrem durante o período noturno, próximo da transição para o período diurno, e são da 

ordem de 800 m. 

 

A Figura 16 e a Tabela 1 apresentam a distribuição da altura da camada de mistura por intervalos de classe 

de 100 m. A maior frequência de alturas de camada de mistura superiores a 1.000 m ocorrem durante o 

período diurno, e que estão associadas ao aquecimento da superfície e geração de calor sensível para a 

atmosfera. As alturas das camadas de mistura inferiores a 300 m ocorrem no período noturno. 

 

A Figura 17 apresenta a distribuição mensal da altura da camada de mistura urbana. Durante o inverno, a 

participação das alturas de camada de mistura mais próximas fica evidenciado pelo aumento das alturas 

inferiores a 300 m e aumento significativo de alturas inferiores a 100 m. Essa característica é observada em 
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toda a região metropolitana de São Paulo, principalmente no período noturno e primeiras horas da manhã, 

quando são observados eventos de neblina na região da Serra do Mar e do Aeroporto de Congonhas. 

 

 

Figura 15. Evolução da altura da camada de mistura urbana média horária 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 16. Distribuição dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Tabela 1. Distribuição percentual dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana no 

período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 

 

 

 

 
 

 

Figura 17. Distribuição dos intervalos de classe da altura da camada de mistura urbana em função do 

mês do ano no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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2.5 Direção do vento 

 

A Figura 18 apresenta a distribuição da velocidade média do vento e da direção do vento em função do 

setor radial de 22,5 graus (16 setores) para cada um dos anos compreendido entre no período de 2014 a 

2017. O índice de calmaria anual oscila em torno 8 a 15 %, e as direções predominantes são, 

respectivamente, os ventos de Este-Sudeste (ESE) e Sudeste (SE). Menores participações estão distribuídas 

para as direções provenientes de Oeste-Noroeste(WNW) e Noroeste (NW). Este padrão é próximo ao 

apresentado na Figura 2 para a climatologia do Estado de São Paulo. As velocidades médias setoriais variam 

em torno de 1,4 a 2,2 m/s nas direções predominantes do vento. 

 

Observação: O ano de 2014 apresenta um índice de calmaria de 41 % devido à ausência de dados de 

velocidade e direção do vento em diversos meses, e que nessa situação foram assumidas condições de 

calmaria para complementar o arquivo anual de 2014. 

 

Do ponto de vista da capacidade de circulação, esta região apresenta um baixo potencial de dispersão dos 

processos de transporte horizontal de poluentes a grandes distâncias do ponto de liberação, pois o índice 

de calmaria é alto e as velocidades médias são baixas, mas dentro do padrão sinótico de média e grande 

escala que climatologicamente atua sobre a região. 

 

A Figura 19 apresenta a consolidação de todos os valores de velocidade e direção do vento para o período 

analisado. O índice de calmaria é de 16 %, com a direção predominante de ESE apresentando uma 

frequência de ocorrência de 23,5 % e velocidade média do vento de 1,8 m/s. A segunda direção 

predominante é de SE com frequência de ocorrência de 20 % e velocidade média do vento de 2,1 m/s. 

 

As Figuras 20 e 21 apresentam, respectivamente, a distribuição da direção do vento setorial quando 

considerado a distribuição em função do mês do ano e em função da hora do dia para o período analisado. 

 

A predominância dos ventos distribuídos entre os setores WNW /NW e ESE/SE estão sempre bem 

caracterizados sobre as demais direções, o que mostra que o sistema sinótico de grande escala tem 

predominância sobre a circulação local da região no decorrer do ano.  
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Figura 18. Distribuição anual e setorial da freqüência da direção do vento e velocidade média do vento 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 18 (continuação). Distribuição anual e setorial da freqüência da direção do vento e velocidade 

média do vento no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 19. Distribuição setorial da frequência da direção do vento e velocidade média do vento 

no período de 2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 20. Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função do mês do ano 

no período de  2014 a 2017. Mauá (SP). 
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Figura 21. Distribuição setorial da frequência da direção do vento em função da hora do dia 

no período de  2014 a 2017. Mauá (SP). 
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3. Conclusão / Parecer 

 

Baseado nas informações apresentadas no arquivo de dados meteorológicos da estação da CETESB – São 

Bernardo do Campo – Centro para a região de Mauá, no período de 2014 a 2017, verifica-se que as 

medidas médias estão em conformidade com as condições climatológicas observadas em regiões 

circunvizinhas. 

 

A predominância da classe de estabilidade atmosférica de Pasquill F (estável), seguida por um grande 

número de horas com as classes de estabilidade entre D (neutra) e E (ligeiramente estável) significa que o 

potencial de diluição em torno do empreendimento fica comprometido se os níveis de liberação forem 

muito baixos ou próximos ao nível da superfície, e nesse casso a pluma tende a se deslocar mais para fora 

da área do empreendimento, potencializando o impacto em pontos mais distantes do ponto de liberação. 

 

Deve ser observado que o elevado índice de dados ausentes na base de dados da estação da CETESB – São 

Bernardo do Campo - Centro, principalmente, para os dados de velocidade e direção do vento que podem 

deixar de caracterizar setores importantes da ventilação na região, assim como, a ausência de dados de 

temperatura que podem deixar de estimar de maneira mais precisa os indicadores de estabilidade 

atmosférica, o que impacta de maneira muito conservativa a dispersão dos poluentes em torno da região. 

 

Conclusão: O arquivo de dados meteorológicos pode ser utilizado para o estudo de dispersão de poluentes 

no empreendimento localizado em Mauá atentando-se que a elevada taxa de calmaria (induzida de 

maneira artificial) para o ano de 2014 poderá, eventualmente, inferir em uma distribuição mais 

conservativa das concentrações de poluentes em torno do empreendimento avaliado. 

 

 
Leslie de Molnary 

Meteorologista 

CREA 060.157.152-9 – São Paulo 
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Anexo 5.1. Evolução Horária da Temperatura do Ar 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A1. Evolução dos valores horários de temperatura do ar. Arquivo Mauá (SP) 
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Figura A1. Evolução dos valores horários de temperatura do ar. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.2. Evolução Horária da Velocidade do Vento 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A2. Evolução dos valores horários de velocidade do vento. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A2. Evolução dos valores horários de velocidade do vento. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.3. Evolução Horária da Direção do Vento 

 

 

 
 

 

 
 

Figura A3. Evolução dos valores horários de direção do vento. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A3. Evolução dos valores horários de direção do vento. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.4. Evolução Horária da Classe de Estabilidade de Pasquill 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A4. Evolução dos valores horários da classe de estabilidade de Pasquill. Arquivo Mauá (SP) 
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Figura A4. Evolução dos valores horários da classe de estabilidade de Pasquill. Arquivo Mauá (SP) (cont.) 
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Anexo 5.5. Evolução Horária da Altura da Camada de Mistura Urbana 

 
 

 
 
 

 
 

Figura A5. Evolução dos valores horários da altura da camada de mistura urbana. Arquivo Mauá (SP). 
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Figura A5. Evolução dos valores horários da altura da camada de mistura urbana. Arquivo Mauá (SP). 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.785

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 35 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,902 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.822

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

2,99 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.822

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3,20 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 35 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1,94 ug/m^3

Página: 1196



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,57 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.550

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 100 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Material Particulado - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA - Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

7,02 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.590

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

18,1 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.643

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

136 ug/m^3

Página: 1200



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:53.643

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

137 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.321

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

23,2 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.368

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

188 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:47.368

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 200 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Nitrogênio - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

189 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 30 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

4,39 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

14,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

15,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 30 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - Máxima Concentração - Período de Exposição Média Anual
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

5,19 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

17,3 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:45.548

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 40 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Óxidos de Enxofre - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 24 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

18,4 ug/m^3

Página: 1210



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de Carbono - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

24,4 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de Carbono - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

26,8 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:38.947

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de CArbono - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

41,1 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:39.150

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:

Padrão = 10.000 ug/m³

PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Monóxido de CArbono - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 8 Horas
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

5

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

47,68 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.456

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 1 (URE) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,8E-02 PICOGRAMS/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.456

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 1 (URE) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

1

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

6,9E-02 PICOGRAMS/M**3

Página: 1216



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.078

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 2 (URE+Flare) - 4a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

4

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,572 PICOGRAMS/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 1 km

1:33.078

PROJECT NO.:

EIA - URE

COMMENTS:PROJECT TITLE:

Estudo de Dispersão de Dioxinas e Furanos - Cenário 2 (URE+Flare) - 1a Máxima Concentração - Período de Exposição 1 Hora
LARA – Mauá/SP

SOURCES:

4

RECEPTORS:

40430

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

0,590 PICOGRAMS/M**3
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CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.7-1 – PROTOCOLO DA FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE 
ATIVIDADE – FCA - IPHAN 
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CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.8-1 – CERTIDÃO DE USO DO SOLO 
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36453]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36453 1/1

CIUS nº: 36453 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.001.001 Endereço : CM EXISTENTE C (SETOR 28), 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 697.738,00 Área Construída : 284,26 Coordenadas : -46.467247, -23.708661

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Sim

APP 30 m : Sim

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36447]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36447 1/1

CIUS nº: 36447 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.005.001 Endereço : CM EXISTENTE B (SETOR 28), 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 48.400,00 Área Construída : 265,29 Coordenadas : -46.473458, -23.707117

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36446]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36446 1/1

CIUS nº: 36446 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.001 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 430 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 19.000,00 Área Construída : 4.871,08 Coordenadas : -46.474383, -23.705463

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36448]
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CIUS nº: 36448 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.005 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 340 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 6.204,10 Área Construída : 3.792,02 Coordenadas : -46.475550, -23.705394

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36444]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36444 1/1

CIUS nº: 36444 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.015 Endereço : VL TRANSVERSAL, 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 1-Vago Área Lote Cad. : 31.178,00 Área Construída : 0,00 Coordenadas : -46.474963, -23.706618

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36451]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36451 1/1

CIUS nº: 36451 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.007.004 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 268 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 8.876,50 Área Construída : 3.649,11 Coordenadas : -46.476022, -23.705575

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36452]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36452 1/1

CIUS nº: 36452 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.022.001 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 634 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 35.657,00 Área Construída : 3.722,52 Coordenadas : 

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM :  

APP 50 m : 

APP 30 m : 

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Zoneamento :  - Zoneamento Especial : 

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo : Taxa Ocup. : Coef. Aproveitamento : Outorga : Taxa Permeab. :

Lote Máximo : Recuo Frontal : Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Atividade : 

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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ANEXO 7.2.2-1 – PLANTAS DO LAYOUT – URE MAUÁ 
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ANEXO 7.3.2-1 – RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÁFEGO (RIT) 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Relatório de Impacto de Tráfego – RIT destina-se à análise de impactos no sistema viário 

devido à implantação da Unidade de Recuperação de Energética de Mauá (URE Mauá), a ser 

implantada em área de 72.025 m², junto ao aterro sanitário atualmente em operação, de 

propriedade da Lara – Central de Tratamento de Resíduos, localizado no município de Mauá, no 

estado de São Paulo. A área reservada à implantação da URE Mauá é atualmente ocupada por 

instalações de apoio à operação do aterro sanitário, compreendendo áreas administrativas, 

galpões e estacionamento de máquinas, de modo que para viabilizar a implantação da URE Mauá 

as estruturas existentes no local serão demolidas e seus equipamentos desmobilizados, 

anteriormente à implantação do empreendimento em questão. 

O presente RIT tem, portanto, a finalidade de subsidiar o processo de obtenção das licenças 

ambientais necessárias, bem como o atendimento ao preconizado pelo parágrafo único do Artigo 

12 da Lei nº 4.968, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do 

solo no município de Mauá. 

 

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. recebe em média 3.000 toneladas/dia de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) provenientes de geradores particulares e de nove municípios, 

que encaminham os RSU provenientes da coleta regular para o aterro sanitário, sendo eles: Mauá, 

Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itanhaém, Juquiá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

Neste sentido, a URE Mauá terá capacidade de absorver todo o RSU que atualmente é 

disposto no aterro sanitário, realizando o tratamento térmico dos mesmos em regime de 

operação contínua de 24h (3 turnos de 8h).  

O efluente líquido, também conhecido como chorume, gerado na decomposição dos resíduos 

depositados no aterro sanitário é tratado atualmente na ETE - Estação de Tratamento de 

Efluentes, na própria empresa. 

A unidade deverá ser implantada na entrada do aterro, cuja localização está representada na 

Figura 2-1 abaixo. 
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Figura 2-1: Localização do empreendimento, em Mauá, SP.  

 

2.1. IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

A implantação do empreendimento está prevista para ocorrer dentro de um período de 30 

meses de obras, considerando os trabalhos de demolição das estruturas existentes e 

desmobilização de equipamentos, terraplenagem do terreno e implantação dos equipamentos e 

estruturas da URE Mauá. A Figura 2.1-1 a seguir apresenta, de forma esquemática, o layout do 

projeto da URE. 
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Figura 2.1-1: Desenho ilustrativo do Layout da URE. 

Conforme, mencionado anteriormente a área pleiteada para a implantação da URE Mauá é 

atualmente utilizada como área de apoio à operação do aterro sanitário Lara, onde as seguintes 

estruturas encontram-se implantadas:  

 Manutenção e almoxarifado; 

 Manutenção de máquinas e equipamentos; 

 Área de lavagem de máquinas e equipamentos;  

 Autoclave de resíduos de serviço de saúde (RSS);  

 Balanças; 

 Portaria e área administrativa;  

 Enfermaria;  

 Galpões desocupados e atualmente sem usos definidos;  

 Galpões com atividades diversas.  

Desta forma, todas as estruturas serão devidamente demolidas e seus equipamentos 

desmobilizados para posterior uso quando da transferência do local, de forma que o aterro 
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sanitário mantenha sua operação normalmente, concomitante à implantação da unidade de 

recuperação de energia. Todo o material proveniente da demolição de todos os galpões presentes 

à área prevista para a implantação da URE Mauá serão encaminhados para local indicado na 

Figura 2.1-2, onde os Resíduos da Construção Civil (RCC) provenientes da demolição de paredes 

e pisos (tijolos, blocos, concreto em geral, solos, rochas, forros, argamassa, gesso, pavimento, 

etc.) serão utilizados como material de cobertura de acessos do aterro sanitário. 

 

 

Figura 2.1-2: Local previsto para o armazenamento temporário dos RCC.  

Em termos de terraplanagem está previsto que o material escavado será integralmente 

incorporado na área de intervenção na forma de aterro de regularização não havendo previsão da 

geração de material terroso para depósitos de material excedente (bota-fora). Caso seja 
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necessário, o material excedente será utilizado no Aterro Sanitário Lara, para a cobertura de 

resíduos. 

O canteiro de obras será instalado na própria área do empreendimento e será objeto de 

gerenciamento ambiental específico para a correta destinação de efluentes (domésticos e de 

oficina), com a instalação, por exemplo, de área para segregação e estocagem de resíduos sólidos, 

controle de eventuais emissões de material particulado, prevendo-se a utilização de mão-de-obra 

da região. Não é prevista a instalação de alojamentos no local. 

Com relação aos resíduos gerados durante a obra, estes serão devidamente segregados e 

acondicionados em locais e recipientes propícios, seguindo todas as Normas vigentes, para 

posterior destino adequado em função de sua natureza. 

As vias de acessos a serem utilizadas para a implantação do empreendimento são as mesmas 

utilizadas atualmente para acesso ao Aterro Lara, e serão devidamente detalhadas no Capítulo 3 - 

Caracterização Viária e Rotas de Acesso, deste relatório. 

O canteiro estará provido de área para recepção e estacionamento de caminhões, onde 

ocorrerá o descarregamento dos materiais. 

2.2. OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Unidade de Recuperação Energética (URE) e seus processos auxiliares serão concebidos 

para produzir um mínimo de poluição ambiental sob todas as condições operacionais, com 

cumprimento de toda a legislação e regulamentos em vigor no Brasil, incluindo Resoluções 

Estaduais e Federais. 

A fim de ter uma taxa de destruição eficiente de todo o material orgânico, o tempo de 

residência dos gases de combustão na fornalha será de no mínimo 2 segundos, a uma temperatura 

acima 850°C após a injeção do ar secundário e, se necessário, o uso dos queimadores auxiliares. 

O diagrama de blocos simplificado da Figura 2.2-1 mostra os principais fluxos dentro da URE 

Mauá, considerando o uso de um sistema contendo um superaquecedor externo, com uso de 

biogás proveniente do aterro. Este equipamento, além de aumentar a eficiência do sistema, 

permite que a caldeira trabalhe em condições de pressão e temperatura em valores inferiores 

àqueles em que ocorre o ataque de corrosão se fosse instalado um superaquecedor interno a 

caldeira, aumentando a vida útil dos equipamentos. 

É importante ressaltar que também faz parte do projeto da URE a planta de Tratamento 

Mecânico Biológico (TMB). 
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Figura 2.2: Diagrama de blocos dos fluxos de materiais e energia em uma URE. 

 

A primeira etapa do processo da URE é o recebimento dos resíduos que serão utilizados. 

A previsão é utilizar os mesmos resíduos que já são destinados ao Aterro Lara, portanto, não é 

esperado um aumento no recebimento de resíduos no aterro em função da futura unidade, 

apenas serão redirecionados para o Aterro aqueles resíduos que não servem para o projeto da 

URE. 

Recepção dos Resíduos Sólidos 

Na entrada da planta será instalada uma portaria e balanças respectivamente para controle de 

acesso e pesagens dos caminhões, bem como de outros veículos que forem previstos para entrega 

de resíduos. 

Os resíduos serão entregues no local pelos mesmos caminhões que transportam resíduos para 

o Aterro Lara. Antes de entrar no local, cada caminhão será registrado e pesado por uma das 

balanças, instaladas na estrada de acesso ao site. No caso de pelo menos uma das baias de descida 

estiver desocupada, o portão abre e o caminhão pode entrar no local. Os semáforos vermelhos 

ou verdes indicam se o compartimento de inclinação está fechado ou pronto para operação. 

A foto 2.2-1 ilustra um sistema de portas de descarga de uma URE. 
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Foto 2.2-1: Portas de descarga de resíduos sólidos da URE. Fonte DDMA (2009). 

Depois de descarregar os resíduos entregues na área de inclinação do bunker de resíduos, o 

guindaste de destruição irá limpar a área de inclinação deslocando os resíduos para a área de 

armazenamento do bunker de resíduos. Ao fazê-lo, o guindaste dispensará os resíduos através de 

uma certa área do bunker para conseguir um certo grau de mistura dos resíduos entregues. 

Durante a operação do guindaste no compartimento de inclinação, o compartimento será 

bloqueado para entrega de resíduos. Após o apuramento, o semáforo no exterior acima do 

compartimento de inclinação será alterado de vermelho para verde para indicar que o 

compartimento está pronto para a próxima entrega. Depois de finalizar a descarga de resíduos, o 

caminhão será pesado novamente, as informações (identificação do caminhão, carga de resíduos 

entregue etc.) serão transferidas para a sala de controle da planta e arquivadas e o veículo será 

liberado para saída. 

Processamento do Material Recebido 

Após o recebimento do resíduo sólido como discriminado acima, passa-se aos procedimentos 

de secagem biológica dos resíduos, realizados na Planta de Tratamento Mecânico e 

Biológico (TMB).  

Posteriormente à secagem, os resíduos são recebidos e armazenados em um fosso de 

capacidade adequada e alimentados à grelha de combustão por um sistema de garras múltiplas. O 

ar de combustão é injetado na fornalha para sustentar a incineração. A energia liberada durante a 
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combustão é empregada para a geração de vapor através da troca térmica em uma caldeira de 

vapor de circulação natural.  

O vapor no estado superaquecido, produzido a partir da queima do lixo, é empregado para a 

produção de energia elétrica através de uma turbina a vapor de condensação, conectada a um 

gerador. Os gases de combustão são previamente tratados mediante o emprego de sistema de 

limpeza de gases, assegurando o atendimento da legislação pertinente. 

As escórias residuais da combustão são transportadas para um fosso separado e, após o 

tratamento são corretamente destinadas, conforme sua classificação. As cinzas finas, removidas 

no sistema de tratamento de gases são armazenadas em um silo para a disposição posterior em 

Aterro Classe I. 
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3. CARACTERIZAÇÃO VIÁRIA E ROTAS DE ACESSO 

A figura 3-1 a seguir identifica a localização geral do empreendimento em questão, em Mauá. 

 

 

Figura 3-1: Localização geral do empreendimento em Mauá, SP. 

 

O acesso ao empreendimento está localizado à Avenida Guaraciaba nº 430, Bairro 

Sertãozinho, no município de Mauá, no Estado de São Paulo. 

Segundo a Lei Municipal nº 4.968, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o uso, ocupação e 

urbanização do solo no município de Mauá, a área onde está inserido o empreendimento 

classifica-se como ZDE 1 - Zona de Desenvolvimento Econômico 1. Segundo o artigo 7º, inciso 

I, alínea “a”, a região destina-se, preferencialmente, à atividade industrial. O artigo 11, por sua 

vez, proíbe instalações para uso residencial na ZDE 1. 

A portaria do empreendimento encontra-se junto ao encaixe do trecho final da Rua Ruzzi com 

a Avenida Guaraciaba. A principal via de acesso, portanto, é a denominada Rua Ruzzi. 

A rua Ruzzi faz a ligação da Avenida Papa João XXIII com a portaria do Aterro Lara. 

A foto 3-1 a seguir detalha a localização do acesso ao empreendimento. 
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Foto 3-1: Dispositivo de acesso ao Aterro Lara. 

 

A denominada Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, sob o ponto de vista de 

tráfego e transporte, pode ser definida como a área onde se desenvolvem as principais vias que 

permitem deslocamentos de/para o empreendimento. Dentre as vias indiretamente afetadas pelo 

empreendimento estão a Avenida Papa João XXIII, a SPA-086/21 (interligação do Rodoanel 

Leste com a Av. Papa João XXIII) e a Estrada da Guaraciaba, que faz ligação entre a região do 

empreendimento e o município de Santo André. 

As fotos a seguir ilustram a atual situação das vias indiretamente afetadas pelo 

empreendimento. 

  

Portaria 
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Foto 3-2: Avenida Papa João XXIII, pista sul, 
próximo ao entroncamento com a SPA-086/21. 
Neste trecho a via desenvolve-se em pista dupla, 
com três faixas de rolamento por sentido e 
velocidade máxima regulamentada em 70km/h. 

Foto 3-3: Avenida Papa João XXIII. A esquerda da 
foto visualiza-se o trecho inicial da SPA-086/21, que 
interliga a avenida ao Rodoanel Metropolitano de 
São Paulo. 

  

Foto 3-4: Avenida Papa João XXIII, trecho posterior 
ao acesso à SPA-086/21. A via mantém as mesmas 
características do trecho apresentado na foto 3.2. 

Foto 3-5: Dispositivo de conversão à esquerda na 
Av. Papa João XXIII, em sentido ao 
empreendimento. A frente, a Avenida dá acesso à 
Estrada da Guaraciaba. 

  

Foto 3-6: Continuação da Av. Papa João XXIII, a 
partir do dispositivo mostrado na foto 3-5, a 
avenida passa a conformar-se em pista simples, com 
uma faixa de rolamento por sentido. 

Foto 3-7: Av. Papa João XXIII. À esquerda da foto 
visualiza-se o entroncamento com a Rua Ruzzi. 
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Foto 3-8: A foto mostra o entroncamento da Av. 
Papa João XXIII com a rua Ruzzi, no sentido oposto 
da foto anterior (rua Ruzzi à direita). 

Foto 3-9: Rua Ruzzi, sentido Avenida Guaraciaba. A 
via desenvolve-se em pista simples, com uma faixa 
de rolamento por sentido. 

  

Foto 3-10: Rua Ruzzi. Neste ponto da via, nota-se a 
ausência de sinalização horizontal. A insuficiência 
de sinalização vertical é notada ao longo de toda a 
via. 

Foto 3-11: Trecho final da rua Ruzzi. Ao fundo da 
imagem encontra-se o acesso ao Aterro Lara, no 
entroncamento da via com a Avenida Guaraciaba. 

  

Foto 3-12: A partir da Avenida Guaraciaba, a foto 
mostra, à esquerda o acesso ao empreendimento e, 
à direita, o trecho inicial da Rua Ruzzi. 

Foto 3-13: Rua Ruzzi, sentido Avenida Papa João 
XXIII. 
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Foto 3-14: Estrada da Guaraciaba, sentido Santo 
André. A via desenvolve-se em pista simples, com 
uma pista de rolamento por sentido. 

Foto 3-15: Estrada da Guaraciaba, sentido Av. Papa 
João XXIII. 

  

Foto 3-16: Av. Papa João XXIII, sentido SPA-086/21. Foto 3-17: Entroncamento da AV. Papa João XXIII 
com a SPA-086/21, sentido rodoanel. 

  

Foto 3-18: SPA-086/21. Interligação entre a Av. 
Papa João XXIII e o Rodoanel Metropolitano de São 
Paulo, trecho leste. 

Foto 3-19: SPA-086/21. A via se desenvolve em 
pista dupla, com duas faixas de rolamento por 
sentido. Sua velocidade máxima é regulamentada 
em 100km/h para veículos leves e 80 km/h para 
veículos pesados. 

 

A Figura 3-2 a seguir ilustra as principais rotas de entrada e saída do empreendimento. 
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Figura 3-2: Principais rotas de entrada e saída para o futuro empreendimento. 

 

4. GERAÇÃO DE VIAGENS 

A tabela a seguir apresenta o cálculo da movimentação de veículos com origem/destino ao 

empreendimento, em função do transporte de resíduos: 

 

Tabela 4-1: Cálculo da movimentação de veículos de carga. 
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A partir das informações de volume de resíduo transportado fornecidas pelo empreendedor 

foi possível estimar o número médio de viagens com origem/destino ao empreendimento. Têm-

se, portanto, que durante a operação da Unidade de Recuperação Energética (URE) ocorrerão em 

média, 39 viagens de carretas e 262 viagens de caminhões compactadores de resíduos. 

 

5. ANÁLISE DE IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Neste item é realizada a identificação e avaliação dos impactos nas vias diretamente afetadas 

pelo empreendimento, considerando o seu cenário de implantação, em função do número 

adicional de viagens geradas.  

O objetivo da determinação da Capacidade de uma via é quantificar o seu grau de suficiência 

para acomodar os volumes de tráfego existentes e previstos, permitindo a análise técnica e 

econômica de medidas que asseguram o escoamento daqueles volumes em condições aceitáveis. 

Ela é expressa pelo número máximo de veículos que pode passar por uma determinada faixa de 

tráfego ou trecho de uma via durante um período de tempo estipulado e sob as condições 

existentes da via e do trânsito. 

No sentido de melhor traduzir a utilização da via pelo usuário, qualificando-a além de 

quantificá-la, foi criado o conceito de Nível de Serviço. Esse conceito, introduzido através do 

Highway Capacity Manual – HCM, em sua edição de 1965, possibilita a avaliação do grau de 

eficiência do serviço oferecido pela via desde um volume de tráfego quase nulo até o volume 

máximo ou capacidade da via. 

O HCM é um manual norte-americano, mundialmente utilizado, que contém metodologias 

para a avaliação e estimação do Nível de Serviço (NS) de diversos componentes do sistema de 

transporte, dentre elas uma metodologia para a análise de vias urbanas, que engloba as vias 

arteriais e coletoras. 

De acordo com o referido Manual, foram selecionados 6 (seis) níveis designados pelas seis 

primeiras letras do alfabeto. O nível A corresponde à melhor condição de operação e no outro 

extremo o nível F corresponde à condição de congestionamento completo. Entre estes dois 

extremos, situam-se os demais níveis. Neste procedimento, o nível de serviço limitante é o nível 

D, por ser, de acordo com o HCM, o limiar entre o serviço adequado e a capacidade da via. 

Considerou-se nesta análise a situação do empreendimento em operação, ou seja, após a 

implantação da URE. Segundo o empreendedor, após o início da operação da URE não haverá 

alterações na demanda de tráfego existente gerada pelo empreendimento, uma vez que serão 

observadas apenas mudanças no tratamento dos resíduos transportados, ou seja, os resíduos que 

hoje são encaminhados para o Aterro serão direcionados para a URE.  
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Baseando-se na publicação “Relacionando a Ocupação Urbana com o Sistema Viário para o 

Desenvolvimento Sustentável”, de autoria da professora pós-doutora Vânia Barcellos Gouvêa 

Campos e da Mestre em Engenharia de Transportes, a Eng. Bruna Pinheiro de Melo, ambas do 

Instituto Militar de Engenharia – IME, publicado nos anais do XIII Congresso Latino americano 

de Transporte Público y Urbano, realizado em 2005 em Lima, Peru, é possível estimar a 

capacidade de tráfego para as vias diretamente afetadas pelo empreendimento, a partir de suas 

características principais. 

Segundo o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Nº 9.503 de 1997, uma 

via arterial é caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as 

regiões da cidade. 

Uma via coletora, é definida como aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 

necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito 

dentro das regiões da cidade. 

Para melhor caracterizar as condições de absorção de tráfego das vias diretamente afetadas 

pelo futuro empreendimento, ou seja, a Rua Ruzzi e a Avenida Papa João XXIII, caracterizada 

como uma avenida urbana no trecho estudado, estas serão classificadas como via coletora e via 

arterial, respectivamente. 

A partir desta análise, pode-se estimar a capacidade de tráfego da Rua Ruzzi e do pequeno 

trecho em pista simples da Avenida Papa João XXIII em 1.610 veículos/h/sentido e para a 

Avenida Papa João XXIII no trecho em pista dupla, em 1.650 veículos/h/faixa. 

Segundo informações do empreendedor, durante o período de obras, a movimentação de 

veículos extraordinária, ou seja, aquela que causaria grande diferença na atual capacidade 

demandada do sistema viário afetado ocorrerá apenas nos caminhos de serviço internos ao 

empreendimento, uma vez que não haverá necessidade de inclusão (bota-dentro) ou retirada 

(bota-fora) dos materiais de corte e aterro. Ainda que os veículos de carga relativos à implantação 

do empreendimento estejam confinados no viário interno do empreendimento, estima-se que, 

durante o período de obras, haja a movimentação de aproximadamente 500 funcionários por dia 

dedicados exclusivamente às obras de implantação da URE. Desta maneira, presume-se que, 

durante a implantação, haja aproximadamente 11 veículos tipo ônibus para o transportes destes 

funcionários com origem/destino ao empreendimento. 

Ainda baseado nas informações do empreendedor, conforme apresentado no capítulo 4 deste 

relatório, espera-se para a operação da URE, um fluxo médio diário de 39 viagens de carretas e 

262 viagens de caminhões compactadores de resíduo, ou seja, demanda semelhante à atualmente 

existente. Isto porque, conforme informado, o início da operação da URE não ensejará no 

aumento de material transportado ao local do empreendimento, mas sim em uma alteração de sua 

destinação atual. 
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A partir das vistorias realizadas à área de influência do empreendimento em dias e horários 

típicos de movimentação de veículos, pôde-se observar que, atualmente, a capacidade de 

absorção de tráfego das vias utilizadas pelos veículos com origem/destino ao empreendimento é 

suficiente para atender à demanda existente, inclusive para absorver os veículos destinados a 

transportar os funcionários responsáveis pela execução das obras. 

Fica claro com o exposto acima que a operação rodoviária da empresa não será responsável 

por ocorrências que prejudiquem a fluidez de tráfego nas vias afetadas, a Rua Ruzzi e a Avenida 

Papa João XXIII. 

Porém, observa-se claramente que as condições atuais das sinalizações horizontais e verticais 

do sistema viário local encontram-se inadequadas para a garantia de um tráfego seguro, 

acarretando em aumento nas chances de ocorrência de acidentes e outros transtornos no trânsito. 

Portanto, ações da administração responsável pelas vias buscando adequar as condições atuais da 

sinalização viária, são de suma importância para que sejam atendidas as condições de segurança e 

conforto ao rolamento do pavimento. 
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1 General 

This document is a compilation of different technical data of the mechanical/biological 
and thermal processes generating electrical energy from the combustion of Municipal 
Solid Waste (MSW). Indicated are two Load Points of the Firing-Capacity-Diagram: LP 
DP which is the Design Point of the plant and LP A’ which is the Load Point for 
describing mechanical as well as thermal overload. 

Unless otherwise stated, all data are related to one boiler line at Design Point of the 
plant. 

Partially, the figures were rounded. 

2 Design conditions 

The table below compiles the main technical and ambient data, the design of the plant is 
based on. 

Air humidity [%] 57 

Dry bulb temperature [°C] 15 

Air pressure [mbar] 989 

Height above sea level [m] 820 

Average ambient air 
temperature 

[°C] 22,1 

Average ambient air 
temperature in boiler hall 

[°C] 22,1 

Flue gas temperature boiler 
exit (start of operation) 

[°C] 145 

Flue gas temperature boiler 
exit (end of operation) 

[°C] 150 

Feed water temperature [°C] 130 
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3 Waste Specification 

The table below shows the composition of waste to be processed within the plant. 

 

Unit
Design

Average
Range Remark

100 FUEL

200 Capacity, Heating value -

201 Firing capacity - nominal load (100%) MW

202 Heating value - Design kJ/kg 7.500 - 13.000

300 Fuel quality feature -

301 Lumpiness, grain - normal mm LxWxH
302 overlenght - max. 10 Ma% mm LxWxH, *
303 overlenght - max. 5 Ma% mm Lxd, *
304 Foils mm LxW
305 Ribbons mm L
306 Fines  < 10 mm ma% dry

307 Fines  < 1 mm ma% dry

308 Contraries - total (glas, ceramics, stones ...) ma% dry

309 Ferrous metals ma% dry

310 Non-ferrous metals incl. aluminum (foils, …) ma% dry

311 Specific weight kg/m3 125 - 400
312 Sum ash and inerts ma% gr. 15 - 30
313 Water ma% gr. 15 - 50

400 Composition

401 C - Carbon ma% gr. 29 - 45
402 H - Hydrogen ma% gr. 3 - 6
403 O - Oxygen ma% gr. 15 - 27
404 N - Nitrogen ma% gr. 0,3 - 1,0
405 S - Sulfur ma% gr. 0,1 - 0,8
406 Cl - Chlorine ma% gr. 0,5 - 1,0
407 F - Fluorine ma% gr. 0,0 - 0,05

500 Heavy metals   (dry = dry mass) Pollutant value at 80. 

percentile

Maximum

value

Remarks

501 Th - Thulium mg/kg dry <1 max. 1

502 Hg - Mercury mg/kg dry <1,2 max. 3

503 Pb - Lead mg/kg dry <350 max. 600

504 Co - Cobalt mg/kg dry <12 max. 30

505 Sb - Antimony mg/kg dry <60 max. 150

506 Cr - Chromium mg/kg dry <250 max. 300

507 Cu - Copper mg/kg dry <500 max. 1000

508 Mn - Manganese mg/kg dry <500 max. 800

509 V - Vanadium mg/kg dry <25 max. 50

510 Sn - Tin mg/kg dry <80 max. 200

511 As - Arsenic mg/kg dry <10 max. 20

512 Cd - Cadmium mg/kg dry <5 max. 10

513 Ni - Nickel mg/kg dry <150 max. 200

514 Se - Selenium mg/kg dry <5 max. 10

515 Te - Tellurium mg/kg dry <5 max. 10

516 Fe - Iron mg/kg dry 700 max. 3.000

517 Zn - Zinc mg/kg dry 200 max. 300

< 15

< 5

< 1

< 10

< 5

< 500 x 400 x 400

< 1.000 x 800 x 800

< 1.000 x 70

< 500 x 500

< 3000

Household and Industrial waste 

in accordance to European Waste Catalogue - Chapter 20 of the 

list exclusive hazardous waste with more than 1% of 

halogenated organic substances, expressed as chlorine

Composition

MSW
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4 Firing Capacity Diagram (FCD) 

The FCD below shows the operating range of the firing system in relation to the Net 
Calorific Value (NCV) of the waste and in relation to the hourly waste throughput. 

 

5 Composition of the Design Waste 

The table below shows the composition of the Design Waste, all figures related to “as 
received”. 

Name  Waste LP DP Waste LP A’ Biogas Natural gas 

NCV MJ/kg 10,9 9,5 13,397 43,445 

Ash kg/kg 0,2000 0,1608 0,00 0,00 

Moisture kg/kg 0,3450 0,3568 0,00 0,00 

Carbon kg/kg 0,2832 0,2531 0,8523  

Hydrogen kg/kg 0,0340 0,0361 0,1186  

Oxygen kg/kg 0,1264 0,1767 0,0118  

Nitrogen kg/kg 0,0046 0,0083 0,0017  

Sulphur kg/kg 0,0025 0,0019 0,0155  

Chlorine kg/kg 0,0043 0,0063 0,00 0,00 

Fluorine kg/kg 0,0001 0,0000 0,00 0,00 
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6 Diversion of the annual waste stream 

The table below shows the diversion of the annual amount of waste which will be 
delivered to the plant up to the remaining amount of waste which will be used as fuel in 
the incineration part of the plant. The plant design is based on these figures. 

Waste Annual amount [t/a] Average NCV [MJ/kg] 

MSW delivered to the 
tipping hall 

1.000.000 7,6 

Separation of metals 12.000 / 

Shredded waste to 
the waste bunker 

280.000 13,1 

Shredded waste to 
the MBT 

708.000 7,6 

Water discharge in 
the MBT 

336.000 / 

Dried MSW to the 
waste bunker 

372.000 9,2 

Total waste from the 
waste bunker 

652.000 10,9 

 

7 Steam conditions 

The table below shows the superheated steam conditions upstream and downstream 
the external superheater at 100% boiler load and at start of operating hours at Design 
Point of the plant and at LP A’ (figures for one boiler line) and the steam condition 
upstream the air-cooled condenser (ACC). 

Steam condition  Upstream external 
superheater 

Downstream 
external 
superheater 

Upstream ACC 

Temperature [°C] 420 500 48,5 

Pressure [bars] 90 84 0,12 

Mass flow LP DP [kg/h] 151.000 151.000 116.000 

Mass flow LP DP [kg/h] 162.000 162.000 124.500 
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8 Electricity 

Each boiler line can be operated separately. The generation and consumption of 
electricity is: 

  LP DP LP A’ 

Electricity, gross [kWh] 38.500 40.500 

Electricity, net [kWh] 35.000 36.550 

Parasitic load  [kWh] 3.500 3.950 

Parasitic load only for thermal process part, MBT and Civil Works not included. 

9 Consumption of Consumables 

• The table below shows the expected consumption of consumables processing Design 
Waste at the Design Point of the plant and for Load Point A’. The specification of 
additives etc. are attached as Annexes. 

Consumable  LP DP LP A’ 

Hydrated lime [kg/h] 510 720 

Powdered activated Carbon [kg/h] 22 25 

Ammonia [kg/h] 90 95 

Water [kg/h] 3.900 5.400 

Biogas [kg/h] 2.310 2.450 

(alternative natural gas) [kg/h] 850 900 

Boiler start-up fuel [MWh] 1.750 1.750 

 

10 Residues 

Residues  LP DP LP A’ 

Incinerator bottom ash 
(25% moisture) 

[kg/h] 8.840 8.580 

Boiler ash [kg/h] 832 700 

Fly ash [kg/h] 404 400 

Residues from FGT [kg/h] 791 1.200 

Total residues [kg/h] 2.027 2.300 
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11 Flue gas data at stack 

The figures in the table below are related to the Design Point DP and to Load Point A’ 
(upper right corner) of the firing capacity diagram in section 4. 

  LP DP LP A’ 

Volume flow (wet) [Nm³/h] 248.000 297.000 

Flue gas temperature [°C] 145 145 

Air pressure (ambient) [mbar] 989 989 

Oxygen, dry [Vol.-%] 7,25 9,35 

Oxygen, wet [Vol.-%] 6,00 7,65 

Humidity [Vol.-%] 17,24 18,16 

Diameter stack [mm] 3.000 3.000 

 

The flue gas volume flow is related to standard conditions (1.013,25 mbar and 273,15K), 
the operating condition need to be calculated by the client. 
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12 Flue gas emissions 

The flue gas emissions are in accordance with “Resolucao SMA No 79 de 04 de 
Novembro de 2009”. 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Poluentes a serem Monitorados Continuamente, 
valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Substancias Inorganicas Especificas, valores medios 
obtidos durante o periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, 
expressos em mg/Nm³ (miligrama por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 
11% de O2 

 

Nota: Sem prejuizo do dispoto na Resolucao CONAMA n° 316  
de 29.10.02 ou em outro document legal concemente. 

  

Parametro Valor medio

diario 97% do tempo 100% do tempo

Material Particulado (MP) 10 10 30

Oxido de Enxofre (SOx),

expressos em SO2

50 50 200

Oxido de Nitrogenio (NOx),

expressos em NO2

200 200 400

Acido Cloridrico (HCl) 10 10 60

Acido Fluoridico (HF) 1 2 4

Hidrocarbonetos Totais - HCT

(expresso como metano e

nao metano)

10 10 20

Valores medios de 30 min

Limite de Emissao

Parametro Limites de Emissao

Cd + Tl e seus compostos 0,05

Hg e seus compostos 0,05

Pb + A + Co + Ni + Cr + 

Mn + Sb + Cu + V

e seus compostos

0,5
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Tabela: Limites de Emissao de Dioxinas e Furanos, valores medios obtidos durante o 
periodo de amostragem minimo de 30 minutos e maximo de 8 horas, expressos em 
ng/Nm³ (nanograma por normal metro cubico), base seca, corrigidos a 11% de O2 

referente a concentracao total de dioxinas e furanos calculadas com base no conceito 
de equivalencia toxica de acordo com o Anexo I desta Resolucao. 

 

 

 

Tabela: Limites de Emissao para Monoxido de Carbono (CO) a serem Monitorados 
Continuamente, valores expressos em mg/Nm³, base seca, corrigidos a 11% de O2 

 

 

Parametro Limites de Emissao

Dioxinas e Furanos 0,1

Limite de Emissao

Valor médio diário para o monitoramento continuo de um

periodo de um ano
50

Valores médios de intervalos de 10 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
150

Valores médios de intervalos de 30 minutos para o

monitoramento continuo do periodo de um dia
100

Valor médio por hora para o monitoramento continuo de

URE's que utilizam tecnologia de leito fluidizado
100
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Hydrated lime2015 www.luehr-filter.comMDS_0003_00_101019_EN

Hydrated lime quality for use in FGT plant

Parameter Dim. Min. requirement
Ca(OH)2  content, water soluble weight % > 90
Material humidity weight % < 1

Bulk density g/ccm 0.35 – 0.5
Grain size > 32 µm weight % < 15
Grain size > 90 µm weight % < 5

BET-surface m²/g > 18
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www.luehr-filter.com 

WATER QUALITY FOR USE  
IN THE CRUDE GAS CLEANING 

2018 MDS_0002_00_110224_EN   Water 

Near     
Evaporative cooling and 

particle wetting 
Lime hydrator 

Parameter   Dim. 

Project-related max. 

values 
Potable water 

Conductivity   uS/cm 1500 750 

pH-value     6.5 – 9.5 6.5 – 9.5 

Carbonate hardness   °dH 25 20 

Total hardness   °dH 25 20 

Calcium Ca mg/l 150 100 

Magnesium Mg mg/l 50 25 

Iron Fe mg/l 0.5 0.1 

          

Chloride Cl mg/l 150 50 

Sulphate SO4 mg/l 150 50 

          

Salts   g/l 1.00 0.50 

          

Turbidity     without without 

Particles in total   mg/l 10 1 

not filterable 0.1 mm mg/l without without 
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Activated carbon2015 www.luehr-filter.comMDS_0007_00_150415_EN

Activated carbon quality 
for use in the FGT plant

Parameter Dim. Min. requirements
Solid carbon weight % > 85

Ash content weight % < 12

Water content Weight% <  5

Bulk density g/ccm 0.45 – 0.55

Grain size > 90 µm weight % < 5

Grain size d50 µm < 25

Specific surface of grains (BET) m²/g > 650
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem sendo objeto de preocupação 

constante dos governos e da sociedade como um todo, na medida em que se configura em um 

grave problema socioambiental, em função dos atuais padrões de produção e consumo. 

Nesse contexto, é cada vez mais urgente a busca de soluções ambientalmente adequadas, 

por meio de alternativas tecnológicas de última geração, aliando o adequado tratamento dos 

resíduos com o aproveitamento energético. 

A futura Unidade de Recuperação Energética (URE) Mauá e seus processos auxiliares, da 

LARA Central de Tratamento de Resíduos, foi concebida para produzir um mínimo de poluição 

ambiental sob todas as condições operacionais, com o cumprimento de toda a legislação e 

regulamentos em vigor no Brasil, incluindo Resoluções Federais e Estaduais. 

Atualmente, o aterro sanitário Lara recebe em média 3.000 ton/dia de resíduos sólidos 

urbanos (RSU), provenientes principalmente das prefeituras que encaminham os resíduos da 

coleta regular ao aterro, além de geradores particulares, de modo que todo o RSU recebido será 

direcionado para tratamento térmico na URE Mauá.  

É importante salientar que não se espera um aumento no recebimento de resíduos, e sim 

que os recebidos atualmente, deixarão de ser dispostos no aterro sem prévio tratamento. Apenas 

os rejeitos provenientes do tratamento térmico junto a URE que serão encaminhados para 

disposição final no aterro.  

Nove municípios encaminham os resíduos provenientes da coleta regular de RSU ao aterro 

sanitário Lara e que, no futuro, poderão ser encaminhados diretamente à URE, assim como, os 

resíduos Classe II-B (NBR 10.004/04) provenientes de geradores particulares e que também são 

dispostos no aterro.  

Periodicamente, os RSU serão analisados para verificação de suas características, 

objetivando revalidar o poder calorífico e suas composições. Essa caracterização será realizada 

após a pesagem e descarregamento dos caminhões transportadores dos resíduos na entrada 

da URE, cuja área consiste de uma baia pavimentada, contida e com capacidade para receber 

o conteúdo de um caminhão de resíduos. 

A Tabela 1 apresenta os principais municípios e suas respectivas gerações de RSU diárias, 

que dispõe seus resíduos no aterro Lara conforme os dados do Inventário de Resíduos Sólidos 

(CETESB, 2018). 
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Tabela 1 – Geração de RSU por Município 

Município RSU (t/dia) 

Diadema 378,84 
Ferraz de Vasconcelos 165,04 
Itanhaém 79,64 
Juquiá 8,35 
Mauá 421,33 
Ribeirão Pires 110,35 
Rio Grande da Serra 40,19 
São Bernardo do Campo 901,23 
São Caetano do Sul 144,25 
Total 2.249,22 

Fonte: Inventário de Resíduos Sólidos (CETESB, 2018). 

2. OBJETIVO 

O presente relatório tem por objetivo realizar a classificação da “URE – Unidade de 

Recuperação Energética”, a ser instalada no Município de Mauá, na Região Metropolitana de 
São Paulo, quanto à periculosidade do empreendimento, no contexto do processo de 

licenciamento ambiental junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Para tanto, foram utilizados os critérios estabelecidos na Parte I - Classificação de 

Empreendimentos quanto à Periculosidade, da Norma P4.261 - Risco de Acidente de Origem 

Tecnológica: Método para Decisão e Termos de Referência, da CETESB, 2ª Ed. de 2011, 

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4/4/2014. 

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A URE Mauá será implantada em área ambientalmente adequada e já licenciada para a 

disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), onde opera a Lara – Central de Tratamento 

de Resíduos Ltda., localizada à Av. Guaraciaba, n° 430, Bairro Sertãozinho, no Município de 

Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, nas Coordenadas UTM: 349.660 m E,  

7.377.590 m N. 

A área reservada à implantação da URE Mauá é atualmente ocupada por instalações de 

apoio à operação do aterro sanitário, compreendendo áreas administrativas, galpões e 

estacionamento de máquinas, entre outras, que serão desmobilizadas anteriormente à 

implantação do empreendimento.  

A Figura 1, apresentada na sequência, mostra a localização da área prevista para a 

implantação do empreendimento. 
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Figura 1 – Localização da URE Mauá 
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3.2 ACESSOS E CIRCUNVIZINHANÇA 

Como mencionado anteriormente, A URE Mauá será implantada em área de propriedade da 

empresa Lara – Central de Tratamento de Resíduos Ltda., localizada no bairro Sertãozinho no 

município de Mauá, cujo principal acesso local é feito pela Avenida Papa João XXIII, que interliga 

o referido bairro às áreas centrais do Município, dando ainda acesso a outras importantes vias, 

como a Avenida do Estado, que interliga Mauá a São Paulo, passando por outros Municípios da 

região do Grande ABC (Santo André e São Caetano). Seguindo-se pela Av. Papa João XXIII, o 

acesso a área do empreendimento é feito pela Rua Ruzzi, que também dá acesso a Estrada do 

Guaraciaba. 

A partir da Av. Papa João XXIII, também é possível acessar a alça SPA-086/21 que dá 

acesso ao Rodoanel Mario Covas (SP-021), importante ligação com as principais vias da malha 

rodoviária da Região Metropolitana de São Paulo, possibilitando o acesso ao litoral por meio das 

Rodovias Imigrantes (SP-160) e Anchieta (SP-150), ao Vale do Paraíba por meio das Rodovias 

Ayrton Senna (SP-070) e Dutra (BR-116 / SP-60) e ao interior do estado via Rodovia dos 

Bandeirantes (SP-348), Anhanguera (SP-33) e Castelo Branco (SP-280), entre outras 

importantes rodovias do estado de São Paulo.  

Como mostra a Figura 2, a circunvizinhança da futura URE, localizada junto à LARA Central 

de Tratamento de Resíduos, é predominantemente industrial, não havendo nos arredores 

imediatos das instalações áreas residenciais. 

3.3 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A URE Mauá será dotada de instalações equipadas com a tecnologia de fornos do tipo 

“grelhas móveis”, que devem ser preferencialmente adotadas neste tipo de empreendimento, 

uma vez que a excelente operacionalidade das mesmas foi extensivamente comprovada em 

escala industrial. Cada linha de incineração típica possuirá um sistema de alimentação, grelhas 

móveis refrigeradas, caldeira integrada, tratamento redutivo não catalítico do NOx e limpeza 

“semi-seca” dos gases de combustão, além de outros componentes comuns como turbina, 

circuito de vapor e equipamentos auxiliares. 

Um diferencial da URE Mauá será a utilização de um superaquecedor externo à caldeira, que 

utilizará a energia dos biogases gerados no aterro sanitário, que são atualmente queimados em 

flares, sem que exista qualquer tipo de aproveitamento dessa energia. O uso do superaquecedor 

externo, além de aproveitar a energia proveniente do biogás, possibilitará trabalhar no ciclo 

térmico com condições mais adequadas de temperatura e pressão, aumentando a vida útil dos 

equipamentos, uma vez que este equipamento não sofre com o ataque de corrosão decorrente 

nos superaquecedores internos da caldeira. Cabe ainda salientar, que o superaquecedor externo 

também poderá ser utilizado, em caso de emergência, com gás natural como combustível.  
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Figura 2 – Circunvizinhança da URE 

A Serpa Consultoria & Treinamento garante a confidencialidade dos dados, documentos e 

informações do projeto da URE aos quais tiver acesso, durante e após a realização dos serviços. 

A Figura 3 apresenta os fluxos dos materiais e energia em uma Unidade de Recuperação 

Energética com superaquecedos externo. 

 

Figura 3 - Fluxos de Materiais e de Energia em URE com Superaquecedor Externo 
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Anteriormente à queima dos resíduos, a URE Mauá realizará um pré-tratamento de todo o 

RSU recebido. Esse processamento prévio ocorrerá por meio de um Tratamento Mecânico 

Biológico (TMB) dentro da planta da URE, cuja função será reduzir o nível de água dos resíduos 

em até 30% do volume em massa que será tratado pela URE, trazendo um ganho de energia e 

uma melhora operacional em todo o processo da planta, permitindo a redução no uso de 

reagentes e insumos. 

A Figura 4 apresenta o fluxo do processo da URE. 

 

Figura 4 – Fluxo do Processo da URE 

3.3.1 SISTEMA DE DESCARGA DE RESÍDUOS 

Os resíduos serão entregues no local por caminhões, os mesmos que já atendem ao 

transporte para disposição no Aterro Sanitário Lara. Antes de entrar na planta, cada caminhão 

será registrado e pesado (entrada e saída), em balanças rodoviárias com 60 toneladas de 

capacidade, a serem implantadas na entrada do site. Um leitor de cartão magnético e um cartão 

exclusivo de cada veículo de transporte serão usados para correlacionar o número de registro 

do veículo ao peso deste na entrada e na saída, a tara, o produto transportado e a hora da 

entrega. 

Os resíduos entregues pelos veículos são descarregados nos quatro funis de alimentação 

ou, caso os funis estejam ocupados, a descarga será realizada diretamente em fossos de 

recebimento. As baias de descarregamento dos resíduos poderão realizar o recebimento 

concomitante de até 12 caminhões (um por baia), onde se estima que essa operação demore 

em torno de dois a cinco minutos, de acordo com levantamentos realizados em unidades 

similares. 

Os efluentes, após serem drenados do fosso, serão acondicionados em um tanque de 

equalização, a partir do qual serão encaminhados para tratamento na ETE (Estação de 

Suprimento de resíduo
E armazenamento
(planta MBT)
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Tratamento de Efluentes) existente e devidamente licenciada para o recebimento e tratamento 

dos lixiviados do Aterro Sanitário Lara. 

3.3.2 TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO 

Após o recebimento dos resíduos, os mesmos serão encaminhados para o tratamento 

mecânico, onde ocorrerá o processo de separação do material e cominuição do material que 

seguirá para o processo de tratamento biológico. A Figura 5 mostra um desenho esquemático 

da planta de tratamento mecânico e secagem biológica. 

 

Figura 5 - Fluxo do Resíduo na Planta de Tratamento Mecânico e Biológico 

Cada funil de alimentação está localizado acima de uma correia transportadora. Artigos 

grandes e resíduos volumosos permanecem na parte inferior da tremonha e podem ser 

removidos pela ponte rolante. As correias transportadoras encaminham os resíduos aos 

trituradores, onde ocorre o processo de cominuição da maior parte do material até um tamanho 

menor que 300 mm. Após cada triturador, há um tambor de triagem que classifica o material em 

três frações: uma fração fina (< 120 mm), uma fração média (de 120 a 300 mm) e uma fração de 

tamanho igual ou superior a 300 mm.  

A fração de tamanho maior é coletada por uma correia transportadora e retorna ao fosso de 

armazenamento de onde é novamente carregada no funil pela ponte rolante. A fração média 

também é coletada pela correia transportadora, porém é enviada para a separação de materiais 

ferrosos, onde, por meio de indução magnética (ímã localizado em uma linha acima do 

transportador), ocorre a removeção do material ferroso contido na fração média, que será 

recuperado e transferido para uma correia transportadora diferente que depositará o mesmo em 

caçambas.  
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Cada tambor de triagem está equipado com um transportador coletor para a fração fina. Em 

operação normal, os transportadores coletores transferem a fração fina para um transportador 

subsequente que envia o material para a separação de material ferroso, que segue a descrição 

citada acima. O material restante da fração fina é transportado para a planta de secagem 

biológica. Caso necessário, quatros transportadores coletores abaixo dos tambores de triagem 

podem funcionar no modo reverso. 

O processo de secagem biológica será disposto em uma versão de plataforma de dois níveis, 

onde, por meio de um transportador reversível, o material é enviado para um dos níveis inferior 

ou superior. 

O material com granulação fina (granulação < 120 mm) é abastecido nas caixas de 

enchimento de forma automática, a partir do tratamento mecânico e funciona continuamente 

durante todo o procedimento. 

O estágio de compostagem intensiva favorece a degradação biológica da massa orgânica 

por microrganismos, o que causa um auto-aquecimento do material de entrada e provoca um 

processo de auto secagem. As altas temperaturas promovem uma maior taxa evaporação da 

água. 

Devido à degradação intensiva dos materiais orgânicos durante o processo, ocorrerá uma 

redução de volume, causando também uma redução do nível de enchimento no final da pista. A 

transferência do equipamento Lane Turner BACKHUS LTC de uma pista para a próxima pista 

ocorre na parte inferior da plataforma de transferência, onde o composto pronto sai do sistema 

de secagem biológica. A partir daí, o material seco é retirado, por pá carregadeira, até a tremonha 

da máquina para peneiramento conforme, esquema ilustrado na Figura 6. 

Cada uma das plataformas possui uma correia de descarga. O material seco, que é 

transportado para fora da faixa pelo equipamento Lane Turner nesta correia, será transportado 

automaticamente para o fosso da Unidade de Recuperação Energética (URE). 

Durante esse procedimento, o material é deslocado em aproximadamente 3 metros na direção 

da correia de descarga, sendo que esta também é usada para transportar o material com 

granulometria superior a 120 mm, proveniente do processo de tratamento mecânico. Com essa 

configuração, pode-se reduzir o número de correias transportadoras no fosso da Unidade de 

Recuperação Energética (URE) e pode-se obter uma boa mistura de todos os materiais.  

O ar de exaustão proveniente do processo de secagem biológica poderá conter traços de 

amônia e outros compostos de hidrocarbonetos, que podem causar um odor incômodo. Neste 

sentido, o ar exaurido da área do TMB passará por um tratamento, que ocorrerá em duas etapas: 

uma com lavador ácido para redução da amônia e outra com biofiltro, que é um filtro contendo 

microorganismos, material orgânico e água para redução de compostos orgânicos voláteis. 
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Figura 6 – Área de Transferência - Descarga de Material Seco por Pá Carregadeira 

O ar de exaustão é alimentado no duto de entrada central do sistema de tratamento dos 

gases exauridos de cada módulo, conforme apresentam as Figuras 7.3.4.3-1 e 2. No total, o 

processo de secagem biológica possui 5 módulos, onde cada módulo é conectado a um lavador 

de gases que ficará localizado do lado de fora das pistas. 

Cada lavador de gases possui um tanque de ácido sulfúrico (H2SO4) e um tanque de sulfato 

de amônio [(NH4)2SO4)]. 

Antes do lavador de gases, se a temperatura do ar de exaustão estiver muito alta, haverá 

um processo de resfriamento do ar de exaustão com a passagem de ar fresco por aletas externas 

a tubulação. O lavador de gases funciona com uma solução de água e ácido sulfúrico para 

absorver a amônia do ar de exaustão.  

Depois de passar pelo lavador, o ar é conduzido pelos dutos de exaustão até os biofiltros. A 

perda de carga no lavador de gases e na tubulação central determinam a pressão total dos 

ventiladores. A capacidade dos ventiladores é controlada por um alternador de frequência, que 

é regulado a um nível de baixa pressão definido no canal central do ar de exaustão pelo sistema 

de controle. 

Após a lavagem com ácido, o ar de exaustão é tratado em um sistema de biofiltros, onde se 

prevê inicialmente dez unidades. O ar é soprado para as unidades de biofiltros através do piso 

de distribuição e flui através do material do biofiltro. 
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Depois de passar no biofiltro o ar purificado será lançado no ambiente através da superfície 

do mesmo, passando pela camada de aparas de madeira. O método de passagem por um 

biofiltro é relativamente simples e visa a remoção de odor e compostos orgânicos voláteis.  

Para a purificação biológica do ar de exaustão aproveita-se de microrganismos contidos na 

camada de aparas de madeira, para remover poluentes do ar por degradação microbiana, onde 

a decomposição de substâncias contidas no ar é realizada por vários organismos, como bactérias 

e fungos. 

Os microrganismos, com a ajuda de oxigênio, convertem os poluentes em dióxido de 

carbono e água. Esta reação só ocorre quando os poluentes são transferidos do gás para a fase 

aquosa, uma vez que a água forma o habitat para a atuação dos microorganismos. 

Após o processo de secagem biológica, os resíduos sólidos apresentarão a composição 

descrita à Tabela 2, anteriormente à entrada na Unidade de Recuperação Energética (URE). 

Tabela 2 - Composição dos Resíduos Sólidos após Processo de Tratamento Biológico 

Composição Distribuição de 
massa 

Índice de água 
[massa%] 

(suposição) 
Biodegradáveis 71,0% 60% 

Papel 5,7% 30% 

Metais ferrosos 0,2% 12% 

Metais não ferrosos 0,2% 12% 

Vidro e louça 2,6% 12% 

Plásticos (alta densidade) 3,1% 20% 

Folhas 4,4% 20% 

Inerte (cinza) 12% 30% 

Outros (combustíveis) 0,8% 20% 

 

3.3.3 PROCESSOS DA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA 

Após a secagem dos RSU no TMB, as duas linhas dos fornos terão a capacidade de queimar 

até 2.100 toneladas (após o tratamento mecânico biológico) por dia, de diferentes tipos de RSU, 

com uma ampla faixa de poder calorífico, e irá gerar 77 MW de energia elétrica. 

Os principais equipamentos do processo serão a fornalha, a caldeira, o turbogerador e o 

sistema de tratamento de gases. Os demais sistemas de utilidades e manejo dos resíduos foram 

projetados de acordo com os parâmetros e necessidades destes equipamentos centrais. 

A Figura 7 ilustra o diagrama esquemático do processo da URE Mauá durante a sua 

operação. 
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Figura 7 – Diagrama Esquemático dos Equipamentos da URE 

É essencial para a operação adequada da URE, que seja realizada uma mistura eficiente 

dos materiais antes da sua alimentação ao forno, de modo a obter máxima homogeneização 

possível, para que ocorram as menores variações possíveis nos valores de Poder Calorífico 

Inferior (PCI), propiciando um funcionamento mais estável da planta. 

O sistema de ponte rolante e garra múltipla permite a manipulação remota por meio de uma 

cabine, hermeticamente fechada, com material transparente, que possibilita a visualização ampla 

da operação de alimentação, movimentações de entradas de resíduos, bem como proporciona 

segurança ocupacional aos operadores, evitando eventual contato dos mesmos com ruídos, 

poeiras e odores decorrentes da operação da planta. A Figura 8 mostra o fosso e a operação da 

garra por operadores. 

 
 

Figura 8 - Exemplo de Garra, Depósito de RSU e Operação da Garra na URE 
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O sistema de alimentação de resíduos da grelha de combustão começa a partir da abertura 

de entrada do funil de alimentação de resíduos. A inclinação das paredes do funil auxilia o fluxo 

de resíduos e permite um fornecimento contínuo de material. O conduto de alimentação está 

disposto de modo a evitar a entrada de ar falso. 

O funil, também conhecido por moega, receberá o combustível ou os resíduos provenientes 

do guindaste do fosso de resíduos e será fabricado em chapa metálica reforçada e conterá placas 

resistentes ao desgaste na parede traseira inclinada do funil, que podem ser substituídas, quando 

houver necessidade. O funil de alimentação fornece uma capacidade de armazenamento de 

resíduos por mais de uma hora de operação da Unidade na Carga Térmica Nominal. O sistema 

alimentará a grelha de combustão do forno da caldeira com os RSU. 

Para fins de manutenção, o sistema deve ser travado manualmente, usando os parafusos 

de travamento lateral a serem implantados no lado direito e esquerdo da calha. Com a finalidade 

de evitar o retorno de fogo “backfires” da área da fornalha e reduzir o superaquecimento na 

rampa de alimentação, bicos de pulverização de água são instalados ao redor da calha logo 

abaixo da porta-fechamento, conforme ilustra a Figura 9.   

Quando a temperatura subir acima do valor limite máximo (70°C), um sinal de alarme é 

gerado no sistema de controle de processo é após um período previamente definido, o sistema 

de pulverização de água é acionado automaticamente. 

Figura 9 - Dispositivo de spray de água de segurança 
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O sistema de grelhas (Figura 10) tem por objetivo assegurar a secagem, volatilização, 

gaseificação e a oxidação completa dos resíduos, bem como transportar os resíduos e as 

escórias, que estarão inertes após a queima. Para atingir as condições mais favoráveis de 

combustão, a velocidade da grelha pode ser variada. 

A taxa de alimentação da grelha a partir do conduto de alimentação é realizada por meio de 

um empurrador acionado hidraulicamente. A capacidade de alimentação será de 90 t/h de RSU, 

sendo 45 t/h por linha de caldeira. A velocidade do empurrador está atrelada as condições da 

queima, a fim de otimizar e fornecer alimentação simétrica da grelha. 

 

Figura 10 – Grelha de Alimentação 

Para atingir condições de combustão mais favoráveis, o processo é controlado pelo sistema 

de controle de combustão que varia a velocidade das barras da grelha, a fim de obter uma rápida 

secagem, ignição e combustão. 

O ar de combustão primário é injetado abaixo da grelha e o ar de combustão secundário é 

injetado na zona de pós-combustão turbulenta, que corresponde à menor área de seção 

transversal da primeira passagem da caldeira. 

No final do processo de combustão, no final da grelha, a cinza cai através das calhas nos 

extratores de escória. 

Um diagrama esquemático do sistema de ar combustão, mostrando o fluxo de ar primário e 

secundário é apresentado na Figura 11, sendo que o sistema de ar primário começa a partir do 

ponto de ligação no fosso de resíduos e/ou sob o telhado da casa da caldeira e é fornecido por 

um ventilador, que será instalado na casa da caldeira. 

Para a combustão de resíduos com baixo valor de poder calorífico inferior (PCI), é requerido 

pré-aquecimento do ar. O ar primário é pré-aquecido, com o uso do vapor, até a temperatura 

desejada. 

O ar primário é fornecido por meio de condutos apropriados para as tremonhas debaixo da 

grelha e consiste de 6 zonas de ar por linha da grelha. 
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As entradas para as zonas de ar são fornecidas com um motor direcionador das aletas de 

controle e com a medição da vazão de ar. As vazões de ar em determinadas zonas da grelha 

são medidas e ajustadas pelo Sistema de Gerenciamento de Queima (SGQ), de acordo com a 

potência adequada na saída da caldeira. 

 

Figura 11 - Diagrama Esquemático do Sistema de Ar Combustão 

O sistema de ar secundário começa sob o telhado da casa da caldeira, sendo que a vazão 

necessária de ar secundário também depende do fluxo de vapor e é controlada, principalmente, 

pela regulagem da carga e corrigida pelo teor de oxigênio medido nos gases de combustão 

(alterações de curto prazo). 

O ar secundário assegura uma combustão completa dos gases não queimados e ainda 

forma uma zona homogênea dos gases de combustão, sendo que, caso haja necessidade, o ar 

secundário de combustão pode ser pré-aquecido. 

Os sistemas de ignição e queimadores auxiliares são usados para iniciar a caldeira a partir 

de condições frias e conduzi-las às condições ideais de operação, antes dos resíduos serem 

alimentados no sistema de combustão. 

Os queimadores são instalados nas paredes laterais do primeiro passo da caldeira, evitando-

se assim, a ocorrência de sobrecarga térmica parcial das barras de grelha. O dimensionamento 

dos sistemas de ignição e dos queimadores auxiliares terá capacidade suficiente para que a 

câmara de combustão seja pré-aquecida, durante a partida em condições frias, até a temperatura 

operacional de no mínimo 850°C, em todo o sistema. 

O sistema de gerenciamento do queimador realiza os seguintes controles e condições de 

intertravamentos: 

• Partida em condições frias, com bloqueio do fornecimento de resíduos;  
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• Purga da caldeira pelo ventilador de ar primário, antes da partida, considerando a função 

de controle de partida e queimadores auxiliares de resíduos no mecanismo de queimador. 

A partida do queimador é realizada eletricamente e os intertravamentos de segurança serão 

instalados conforme as normas de segurança vigentes. Caso a temperatura dos gases esteja 

inferior a 850°C, os queimadores auxiliares serão acionados automaticamente. 

Para o monitoramento das condições internas do forno, está prevista a instalação de duas 

câmeras, que são implementadas na parede traseira da câmara de combustão, acima do 

transportador de escória para cada fluxo. As câmeras serão equipadas com uma caixa 

refrigerada a água, integrada ao sistema de resfriamento auxiliar e possuirão ainda, um sistema 

de limpeza de lentes. 

O conceito de controle de circuito fechado, baseado em uma estrutura de controle de circuito 

fechado PID convencional, concentra-se em torno de um sistema de controle em malha fechada 

com múltiplas variáveis contendo uma tabela de matriz parametrizável para variáveis de controle 

e atuadores. A Figura 12 mostra um diagrama esquemático do sistema de controle da 

combustão. 

 

Figura 12 – Diagrama Esquemático do Controle de Combustão 

A tabela de matriz define as relações entre os sinais de controle dos controladores PID 

separados e os resultados da matriz são os valores de correção a serem adicionados aos valores 

base iniciais. Três indicadores são definidos para cada relação na matriz:  

• Ponderação (= 'declive'); 

• Limite mínimo; 
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• Limite máximo. 

A ponderação define a potência e a direção efetiva da correção, sendo que o limite mínimo 

e o limite máximo permitem a restrição ou uma característica de correção assimétrica. 

As bandas de regulação e os valores iniciais são definidos de forma flexível com tabelas de 

base, as quais são condicionadas por pontos de interpolação. Dependendo do ponto de ajuste 

desejado para o fluxo de vapor, os valores da base ativa são gerados por interpolação. Os 

valores de base iniciais são principalmente derivados como um cálculo médio fora dos limites 

mínimos e limites máximos (fluxo de ar, grade e frequência do alimentador). Para este valor 

médio, a soma das correções do controlador é adicionada. Se necessário, o resultado será 

limitado a restrições absolutas, específicas da planta. Os resultados finais dos valores base 

corrigidos (e opcionalmente manipulados pelo operador) são transferidos para os atuadores. 

Todos os parâmetros relevantes são acessíveis ao operador nos monitores, onde os 

resultados intermediários adicionais e os valores do processo são exibidos. Portanto, a formação 

dos valores de saída é transparente e pode ser seguida em qualquer momento. As principais 

variáveis de controle são:  

• fluxo de vapor; 

• concentração de oxigênio dos gases de combustão;  

• temperatura na câmara de combustão;  

• espessura da camada de resíduos na grelha; e 

• câmera de controle de comprimento de fogo. 

São ainda utilizados outros mecanismos complementares e auxiliares de proteção, a saber: 

• Alimentador e mínimo de grelha, se o fluxo de vapor ou as temperaturas subirem para um 

pico ou a concentração de oxigênio cai abaixo do limite mínimo; 

• Redução do fluxo de ar primário devido ao fluxo máximo de vapor; e 

• Detecção de sobrecarga térmica e mecânica a médio prazo a longo prazo. 

A URE Mauá também contará com um sistema conhecido de medição acústica da 

temperatura da câmara de combustão, sistema AGAM, conforme mostra a Figura 13. O princípio 

físico é simples: a velocidade do som no gás depende da sua temperatura e com base no tempo 

de resposta do sinal a temperatura pode ser determinada de forma precisa e confiável. Existe 

um controle das condições de queima interligado com o ar primário e secundário, além da 

recirculação dos gases de queima, permitindo assim um maior controle das emissões e uma 

homogeneidade na pressão e temperatura de todo o sistema. 
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Figura 13 – Diagrama Esquemático do Sistema AGAM 

Para a proteção das paredes da câmara de combustão, contra a alta temperatura e 

componentes agressivos presentes dos gases de combustão, as paredes serão revestidas com 

material refratário.  

Os componentes não refrigerados, como alimentadores, serão revestidos com material 

refratário a fim de protegê-los contra as altas temperaturas. 

As paredes da membrana, acima do revestimento refratário do primeiro passe da caldeira, 

serão protegidas contra danos causados pelos gases de combustão por uma camada de níquel 

ou liga a base de níquel. 

Como mencionado anteriormente, o projeto da caldeira terá um sistema de superaquecedor 

de múltiplos estágios, porém contará também com o superaquecedor externo à caldeira, 

permitindo operar com condições menos críticas do que a operação somente com o 

superaquecedor interno. As superfícies de aquecimento são projetadas na forma de linhas de 

tubos suspensas com conexões inferiores e superiores, conforme mostra a Figura 14.  

A parte horizontal da caldeira incorporará um sistema de superaquecimento em vários 

estágios. Para minimizar o risco de corrosão, o segundo estágio do segundo superaquecimento 

e o superaquecimento final serão passados através de fluxo paralelo. 

 

 

 

Página: 1294



 

Classificação de Periculosidade - 18 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 – Diagrama Esquemático dos Superaqecedores Internos e  

Módulo do Superaquecedor Interno da Caldeira 
 

Serão instalados termo reguladores entre os estágios do superaquecedor, para a obtenção 

de um controle confiável da temperatura do vapor, nas faixas especificadas no diagrama de 

queima. 

Para controlar a temperatura do vapor, serão utilizados dois temporizadores de pulverização 

para cada linha de caldeira. Um será instalado entre o segundo estágio do primeiro 

superaquecimento e o primeiro estágio do segundo superaquecimento e um será instalado entre 

o segundo estágio do segundo superaquecimento e o superaquecimento final (SH3). 

Os aparelhos de pulverização são operados com água de alimentação da caldeira e são 

projetados para manter os desvios da temperatura do vapor em limites muito estreitos. 

Os pulverizadores inter-estágio serão instalados entre os estágios do superaquecedor para 

obter um controle de temperatura de vapor confiável no caso de queimar o combustível fora de 

especificação, ou não dentro da faixa de operação do diagrama de capacidade de queima. 

Para aumentar a temperatura do vapor vivo da caldeira, será instalado um superaquecedor 

externo alimentado com biogás do aterro sanitário ou gás natural através de um sistema de 

queimadores. A Figura 15 mostra um diagrama esquemático do equipamento. 

O superaquecedor externo foi projetado como um forno circular com zonas de radiação seguidas 

de seções convectivas. 

O vapor a ser superaquecido será passado primeiro pelos tubos da convecção e depois pela 

zona de radiação. Um pré-aquecedor de ar será instalado a jusante da parte convectiva do 

superaquecedor. O gás de combustão do queimador será injetado na caldeira de resíduos e será 

usado como gás de recirculação. 
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Figura 15 – Diagrama Esquemático do Superaquecedor Externo 

3.3.3.1 SISTEMA DE SEGURANÇA 

A instalação da caldeira será equipada com um sistema específico relacionado à segurança 

(SRS), para a proteção de caldeira, proteção de queimadores, purga de forno e supervisão de 

ignição. O sistema SRS irá cumprir os seguintes requisitos: 

• O SRS não terá falhas ocultas, a frequência de ocorrência deve ser suficientemente baixa 

considerando o nível de integração de segurança requerido; 

• Funções relacionadas à segurança serão alocadas para cada sistema SRS com base na 

análise de risco do processo; 

• Tempo de resposta do controlador de lógica SRS: o tempo de resposta máximo permitido 

para as funções relacionadas à segurança do controlador lógico é proposto para ser de 

500 ms; 

• O SRS será projetado para evitar perdas em caso de perda de energia. Quando a fonte 

de alimentação retorna, os componentes ou equipamentos do SRS responderão de forma 

determinada. O arranque da URE (partida (startup)) deve ser automático sem 

inicialização; 

• Todas as funções de segurança participantes dos componentes SRS serão certificadas 

para aplicações de segurança; 

O sistema de tratamento dos gases de combustão da URE consiste em uma combinação 

de diferentes equipamentos, sendo que o sistema de limpeza de gases selecionado para 

a URE Mauá é do tipo semi-seco, com a adição dos reagentes cal e carvão ativado, 

conforme descrito nos itens a seguir. Esta tecnologia tem se mostrado eficiente para atingir 

os limites de emissão estabelecidos na legislação pertinente. 

Superaquecedor externo 

usando biogás ou gás natural
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A Figura 16 apresenta o fluxograma ilustrativo do processo de tratamento de gases. 

 

Figura 16 – Fluxograma Ilustrativo do Processo de Tratamento dos Gases 

Cada etapa do tratamento dos gases gerados e respectivas estruturas associadas serão 

detalhados na sequência e abrangerão os seguintes itens: 

• Controle dos NOx por meio de Sistema DeNOx (RSNC); 

• Resfriamento dos gases; 

• Estágios 1 e 2 – Dosagem e Sorção de gás bruto; 

• Estágio 3 - Filtro de tecido (Filtro de Mangas); 

• Outros componentes e informações sobre o sistema de tratamento de gases. 

3.3.3.2 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Na URE, a geração de energia elétrica, as vezes denominada termoeletricidade, é obtida da 

energia química contida nos resíduos, que é liberada através dos processos de queima e usada 

para a produção do vapor, o qual fornece energia mecânica necessária para girar o eixo do 

gerador de energia elétrica. 

As instalações físicas da URE são também denominadas de usinas termoelétricas a lixo e 

são similares a outras instalações termoelétricas a carvão ou a biomassa e as suas dimensões 

são definidas em função da potência e tecnologias adotadas. 
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Além da eliminação dos resíduos sólidos, pela sua utilização como combustível, uma 

vantagem da URE está na possibilidade de ser implantada próxima aos grandes centros de 

consumo de energia, reduzindo assim as perdas nas linhas de transmissão e diminuindo o risco 

de descontinuidade dos sistemas de transmissão. 

Uma termoelétrica a resíduos pode operar em ciclo simples ou em ciclo combinado, caso 

exista uma fonte adicional de calor, como através do uso de combustível auxiliar ou dos gases 

quentes provenientes de turbinas a gás e/ou motores a explosão. 

Para a URE Mauá será empregado um ciclo simples, no qual a queima do RSU na 

caldeira/grelhas irá fornecer a energia, na forma de vapor, para a turbina e consequentemente 

para o gerador de energia elétrica. 

A turbina será capaz de operar continuamente em toda a faixa da planta. Entre 70% e 110% 

da carga da caldeira, a capacidade de deglutição da turbina a vapor será projetada para receber 

vapor vivo na pressão e temperatura do vapor vivo garantido, sem o uso de válvulas de desvio 

ou de segurança. 

O desempenho do gerador de turbina a vapor será otimizado para fornecer a máxima 

eficiência do ciclo térmico com a planta operando a 100%. O gerador de turbina a vapor será 

projetado de modo que a energia elétrica possa ser gerada e exportada em todas as cargas, 

desde o fluxo de vapor de 110% até o fluxo de vapor de desativação mínimo da caldeira. A 

turbina será projetada com ponto de extração de sangria adequado para fornecer vapor na 

pressão adequada. 

Cada extração será fornecida com pelo menos uma válvula de fechamento assistida 

pneumaticamente ou hidraulicamente e uma válvula de fecho rápido acionada pneumaticamente 

ou hidraulicamente para evitar o refluxo de vapor para a turbina a partir de um ponto de extração. 

Os pontos de extração serão automaticamente isolados no caso de excesso de velocidade da 

turbina como parte do sistema de proteção da turbina. 

A turbina a vapor está equipada com um desvio (“bypass”) para permitir que a caldeira opere 

sem a turbina, sendo assim, possível acessar e trabalhar na turbina enquanto o bypass está em 

operação. O bypass da turbina, o condensador resfriado a ar e o equipamento auxiliar serão 

dispostos de modo que o vapor da caldeira operando a 110% possa ser desviado para o 

condensador resfriado a ar nas condições mais extremas de verão. 

Também é possível operar a turbina sem bypass ou válvulas de segurança que se abrem 

com a Unidade operando a 110% por curtos períodos em caso de altas cargas térmicas na 

caldeira. A capacidade de deglutição da turbina permite, portanto, essa eventualidade. 
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O condensador de vapor da gaxeta será instalado na linha principal de retorno de 

condensado. Todos os acessórios e reguladores expostos ao fluxo de vapor ou condensado 

serão projetados usando aço ou aço fundido e devem evitar o uso de metais não ferrosos.  

A eletricidade gerada pelo gerador de turbina será usada para os consumidores internos 

auxiliares e para a entrega na rede. A turbina poderá operar automaticamente mesmo durante a 

operação e parada da turbina. 

O projeto da planta permite a partida e a sincronização da sala de controle da planta ou 

localmente na turbina. 

A Figura 17 apresenta um diagrama esquemático e a foto de um turbogerador. 

Figura 17 – Diagrama Esquemático e Foto de um Turbogerador 

Na sala de controle da URE cada estação de operação incluirá três monitores coloridos 

completos de tela plana com um teclado acompanhante, bem como mouse / trackball controle 

das operações, como ilustrado na foto da Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Sistema de Monitoramento e Controle 
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Os equipamentos de sala de controle, servidores, controladores e equipamentos de E/S, 

juntamente com todos os equipamentos de instrumentação e comunicação, serão alimentados 

pelo sistema UPS. 

As estações de processos serão unidades baseadas no controlador lógico programável 

(PLC) autônomo, que, independentemente da rede de comunicação e das estações do operador, 

realizarão o controle dedicado e o monitoramento de todos os equipamentos conectados a eles. 

As tarefas dedicadas de controle e monitoramento serão agrupadas de acordo com as 

seções de processo da instalação e serão atribuídas às diferentes estações de processo. 

A alocação das tarefas de controle e monitoramento às estações de processo será feita de 

forma a minimizar o efeito de qualquer falha nas estações de processo no controle total da 

Instalação. 

Dupla redundância de máquinas no processo será acompanhada de redundância dupla no 

SMC. As estações de processos serão, cada uma, equipadas com uma fonte de energia 

redundante dupla (isto é, cada estação de processo e as estações do operador serão todas 

duplamente conectadas de forma redundante à rede de comunicação). 

A rede de comunicação permitirá a comunicação direta de dados entre as estações do 

operador e as estações de processo e para comunicação direta de dados entre as estações de 

processo. 

O SMC será projetado com um sistema de controle de acesso protegido por senha nas 

estações do operador para o acesso do operador a vários níveis de operações. Por exemplo. 

• Apenas visualização (0); 

• Visualizar e controlar além da definição de pontos de ajuste, parâmetros e limites de 

alarme (1); 

• Visualização e todo o controle (2); 

• Administração do sistema (3). 

Além disso, o SMC terá um sistema de capacidade de operação dedicado para dividir as 

responsabilidades do operador das diferentes seções do processo da Instalação entre as 

estações do operador. O sistema de capacidade de operação será totalmente suportado pelo 

software dedicado das estações de processo. 

O projeto garantirá que o SMC seja implantado e dotado de recursos para registro e 

armazenamento automático de dados do processo e geração de relatórios. Estas instalações 

serão adequadas para a avaliação do funcionamento e do impacto ambiental do mecanismo e 

para as funções administrativas relacionadas com o funcionamento e a manutenção do 

mecanismo. 
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3.3.3.3 INSUMOS 

Na fase de operação da URE Mauá serão consumidos os seguintes insumos e combustíveis: 

▪ Ácido Sulfúrico: Utilizado no tratamento do ar de exaustão da planta de tratamento 

mecânico biológico (TMB); 

▪ Sulfato de Amônio: Utilizado no tratamento do ar de exaustão da planta de tratamento 

mecânico biológico (TMB); 

▪ Água: Abastecimento de água potável e em diversas etapas do processo, cujo 

abastecimento será realizado pela SABESP; 

▪ Gás natural: Será utilizado como combustível auxiliar para os superaquecedores 

externos e em geradores de emergência, a ser fornecido diretamente por tubulação em 

momentos de falta de biogás; 

▪ Hidróxido de Sódio (NaOH): Será utilizado na preparação da água para a alimentação 

da caldeira;  

▪ Cal Hidratada: A cal hidratada a ser utilizada deverá ser de elevada pureza no sistema 

de mbustão de gás de tratamento a ser injetado juntamente com a água; 

▪ Carvão Ativado em Pó (PAC): Deve ser utilizado carvão com um teor de carbono igual 

ou superior a 95%, a ser adicionado como reagente de carbono usado na forma 

pulverizada para a redução de poluentes no tratamento dos gases de combustão;  

▪ Ureia: Será utilizada no sistema DeNOx, como Reagente Seletivo Não Catalítico (RSNC). 

É importante ressaltar que para a preparação da água (desmineralização) de alimentação 

da caldeira será utilizado o processo de osmose reversa, evitando assim a utilização de outras 

substâncias químicas no tratamento da água, como por exemplo o ácido clorídrico. 

4. CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO QUANTO À PERICULOSIDADE 

A classificação da URE Mauá quanto à sua periculosidade foi realizada a partir da aplicação 

dos critérios técnicos preconizados na Norma Técnica P4.261/2011 da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), em conformidade com o Termo de Referência da Parte I do 

referido documento normativo, cujo método se baseia no seguinte princípio: 

O risco de um empreendimento para a comunidade e para o meio ambiente, circunvizinhos 

e externos aos limites do empreendimento, está diretamente associado às características das 

substâncias químicas manipuladas, suas quantidades e à vulnerabilidade da região onde está 

ou será localizado. 

Assim, a primeira etapa para a classificação da periculosidade do empreendimento, visando 

subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade ou não de realização do Estudo de Análise 
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de Risco (EAR) é identificar e classificar a periculosidade dos produtos do empreendimento; para 

tanto, seleciona-se as substâncias líquidas ou gasosas que, de acordo com a sua periculosidade 

intrínseca em relação à toxicidade e à inflamabilidade, apresentam potencial para causar danos 

ao ser humano e/ou ao meio ambiente. 

No caso específico da URE Mauá, as únicas substâncias que possuem características de 

inflamabilidade são o biogás e o gás natural, cabendo lembrar que esse último será utilizado 

como combustível auxiliar, quando necessário. 

É também importante ressaltar que esses gases não serão armazenados em recipientes 

pressurizados, uma vez que o biogás será reaproveitado diretamente da Central de Tratamento 

de Resíduos e o gás natural será fornecido diretamente por ramal da Concessionária. 

A Figura 19 mostra o layout do empreendimento em foto aérea, apresentando a localização 

da entrada dos ramais dos gases na URE. 

 

Figura 19 – Layout da URE 

As demais substâncias não possuem características tóxicas ou inflamáveis, não se 

enquadrando, portanto, nos critérios de classificação de periculosidade da Norma CETESB, 

conforme mostram os dados apresentados na Tabela 3 e nas Fichas de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) constantes do Anexo I. 
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Tabela 3 – Propriedades Físico-Químicas e Toxicológicas das Substâncias  

Substância CAS 
Maior 

Inventário 

Propriedades 
Condições 

Operacionais 

Classificação  
dr 

(m) 
dp 
(m) 

Np 
dp ≤ dr  

e 
Np > 25 

Pvap 
(mmHg) 

CL50, 
tempo 
(ppmv, 

h) 

C 
(ppmv.h) 

DL50 
(mg/kg) 

PF 
(ºC) 

PE 
(ºC) 

T (ºC) P 
(bar) 

Ácido 
Sulfúrico 7664-93-9 (1) 

5,93E-5 
a 25 ºC 160, 1h  160 - NA 340 Amb. ATM NC - - - - 

Cal 
Hidratada 
(sólido) 

1305-62-0  
Hidróxido de 

Cálcio  
(1) NA 

1.500, 
1h 

1.500 - NA NA Amb. ATM NC - - - - 

Carvão 
Ativado em 
Pó (sólido) 

7440-44-0 (1) NA NA - - - - Amb. ATM NC - - - - 

Hidróxido 
de Sódio, 
Solução 

1310-73-2 (1) 1 mmHg 
a 739 °C 

50, 1h 50 - NA 1.388 Amb. ATM NC - - - - 

Ureia 57-13-6 (1) 
1,20E-5 
a 25 ºC - - 8471 NA NA Amb. ATM NC - - - - 

(1) Inventário a ser definido no projeto executivo. 
NA: Não Aplicável. 
NC: Não Classificado. 
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Conforme mostra a Tabela 3, com exceção aos gases (biogás e gás natural), as demais 

substâncias químicas não são classificadas como de interesse para a elaboração do Estudo de 

Análise de Risco (EAR), uma vez que não satisfazem os critérios de inflamabilidade e/ou 

toxicidade (hidróxido de sódio, ureia e ácido sulfúrico) ou do estado físico (líquido ou gás), como 

é o caso do carvão ativado e da cal hidratada que são sólidos.  

No caso dos gases cabem as seguintes observações: 

• A linha de biogás, como pode ser observado na Figura 19, se situará totalmente dentro 

da propriedade do empreendedor, já que interligará a área da Central de Tratamento de 

Resíduos existente à URE, sendo, portanto, considerada uma linha de processo; 

• O gás natural, que somente será utilizado em situações de emergência para suprir 

eventuais necessidades do superaquecedor externo à caldeira, será fornecido por ramal 

externo da Concessionária, por meio duto já licenciado. 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Conforme classificação da URE Mauá quanto à sua periculosidade realizada de acordo com 

os critérios do Item 6.2 da Parte I da Norma CETESB P4.261/2011 é possível concluir que o 

empreendimento é dispensado da elaboração do Estudo de Análise de Risco (EAR). 

Independentemente da não necessidade de elaboração do EAR nas fases de obtenção das 

Licenças Prévia e de Instalação; porém, de acordo com os critérios da referida norma, deverá 

ser elaborado o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), incluindo o Plano de Ação de 

Emergência (PAE). 

Esses documentos deverão abranger as duas etapas do licenciamento, após aprovação de 

sua viabilidade ambiental, ou seja, após a obtenção da Licença Prévia, contemplando: 

• PGR e PAE para a fase de obras, integrado aos Programas Ambientais, portanto, na fase 

de obtenção da Licença de Instalação; 

• PGR e PAE para a fase de operação da URE, a ser apresentado como subsídio à 

obtenção da Licença de Operação. 
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Disponível em:  
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1. Identificação
Nome do produto Número CAS

ÁCIDO SULFÚRICO 7664-93-9

Sinônimos  Ácido para Bateria ; Óleo de Vitríolo ; Ácido Fertilizante ; Sulfato de Hidrogênio
Principais características  Líquido oleoso ; sem coloração ; sem odor ; afunda e mistura violentamente com água ; produz névoa irritante
Fórmula molecular
H2SO4

Família / Natureza química
Ácido inorgânico

Usos
Fabricação de fertilizantes, explosivos, pigmentos inorgânicos, rayon e filmes ; refino de petróleo ; agente decapante ; reagente de laboratório

1.1 Identificação para Transporte Terrestre

Número ONU Classe ou subclasse de risco

Grupo de embalagem (GE) 
I - Alto Risco 

II - Médio Risco 
III - Baixo Risco 

Número de risco Rótulo(s) de risco

1830 (Ver obs.) 8 - Substâncias corrosivas II 80 - Substância corrosiva ou levemente corrosiva

1.2 Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)
Classificação de perigo

Toxicidade aguda - Oral, Categoria 5
Toxicidade aguda - Inalação, Categoria 2
Corrosão/irritação à pele, Categoria 1A
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única, Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida, Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo, Categoria 3

Pictogramas

  

Palavra de advertência
Perigo
Frase(s) de perigo

H303 - Pode ser nocivo se ingerido
H330 - Fatal se inalado
H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos
H318 - Provoca lesões oculares graves
H370 - Provoca danos aos órgãos do sistema respiratório
H372 - Provoca danos aos órgãos do sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada
H402 - Nocivo para os organismos aquáticos

Ficha de Resposta a Emergência Química

CETESB
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Frase(s) de precaução (somente no contexto de emergência)
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele
com água/tome uma ducha.
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a
respiração.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P308 + P311 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P361 + P364 - Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

2. Medidas de Segurança
Controle de emergências
1. Evitar contato com o produto (líquido, vapor e partículas em suspensão no ar). 2. Evitar contato do produto líquido com a água. 3. Manter-se sempre de
costas para o vento, tomando como referência o ponto de vazamento. 4. Isolar a área e manter as pessoas afastadas. 5. Acionar os órgãos públicos e
privados pertinentes. 6. Avaliar a necessidade de promover a evacuação da área. 7. Alertar a população do entorno quanto aos riscos. 8. Utilizar
equipamentos de proteção individual (ver item “EPI”). 9. Monitorar as áreas atingidas. 10. Evitar contato do produto com materiais orgânicos (madeira,
serragem), óleo, combustíveis e metais. 11. Promover ventilação adequada em caso de confinamento de vapores ou partículas em suspensão no ar. 12.
Estancar o vazamento. 13. Conter e cobrir o produto derramado com material absorvente não combustível, recolhendo e armazenando-o em recipiente
plástico. 14. Neutralizar se necessário. Barrilha ou cal hidratada poderão ser utilizadas para a neutralização. Não realizar neutralização em corpos d’água.
15. Utilizar neblina d’água somente para abatimento dos vapores ou partículas em suspensão no ar. 16. Lavar com água em abundância as áreas e
equipamentos contaminados pelas partículas em suspensão no ar e vapores. 17. Conter e recolher a água de lavagem e de abatimento. 18. Evitar o
contato do produto com corpos d’água, infiltração em redes de esgotos, galerias e áreas confinadas. 19. Remover e providenciar a destinação adequada
dos resíduos.
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Utilizar Nível A de proteção química. A roupa, botas e luvas devem ser confeccionadas em materiais compatíveis com o produto. Avaliar a necessidade de
utilização de proteção térmica e equipamento autônomo de respiração em situações com possibilidade de ocorrência de incêndio ou alta temperatura. Os
EPIs não oferecem proteção contra os efeitos de explosões.

3. Riscos ao Fogo
Prevenção e combate ao fogo
1. O produto não é combustível. 2. Em caso de incêndio nas proximidades, resfriar os recipientes expostos ao fogo ou ao calor com jato ou neblina d’água
ou removê-los para uma área segura. Manter o resfriamento mesmo após a extinção do fogo. 3. Os recipientes podem explodir em decorrência de fogo ou
calor. A explosão poderá projetar estilhaços a grandes distâncias e com alto poder de destruição. 4. Evitar que a água de combate ao fogo atinja sistemas
de drenagem. 5. Conter e recolher a água de combate.
Produtos perigosos da reação de combustão
Produz vapores altamente tóxicos quando aquecido.
Agentes de extinção que podem ser usados
Não pertinente.
Limites de inflamabilidade no ar (% em volume)

Ponto de fulgor (°C)
Não pertinente

Temperatura de ignição (°C)
Não pertinente

Limite Inferior  Não pertinente
Limite Superior  Não pertinente

NFPA (National Fire Protection Association) Diagrama

Saúde (Azul) 3 Pode causar danos graves ou permanentes

Inflamabilidade (Vermelho) 0 Não queimará sob condições normais de incêndio

Reatividade (Amarelo) 2 Reage rápido e violentamente a pressões e temperaturas elevadas

Perigo especial (Branco) W Reage violentamente ou explosivamente com água

4. Propriedades Físicas, Químicas e Ambientais
Peso molecular (g/mol)

98,08
Ponto de ebulição (°C)

340,0
Ponto de fusão (°C)

10,4
Densidade relativa do gás ou da mistura vapor-ar

1
Densidade relativa do líquido ou sólido

1,84 a 20 °C (líquido)
Pressão do vapor

0,0000593 mmHg a 25 °C
Viscosidade (cP)

21 a 25 °C
Potencial de ionização (eV)

12,4
pH

< 1,0
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Solubilidade na água
1000 g/l a 25 °C

Coeficiente de partição octanol/água - logKow
Dado não disponível

Temperatura de armazenamento (°C)
Ambiente

Reatividade com água
Reage violentamente com liberação de calor, podendo gerar respingos quando a água é adicionada ao produto.
Reatividade com materiais comuns
Extremamente perigoso em contato com muitos materiais, particularmente metais e combustíveis ; o ácido diluído reage com a maioria dos metais,
liberando hidrogênio, que pode formar mistura explosiva com o ar em áreas confinadas.
Polimerização
Não ocorre.
Peroxidação
Não ocorre.
Reações perigosas com outros produtos químicos
Reage violentamente com materiais combustíveis, redutores, bases, produtos orgânicos, cloratos, carbetos, fulminatos, picratos e metais.
Meia vida (anos)
Dado não disponível

5. Informações Toxicológicas
Valores de Referência - Ocupacional

LT: Brasil - Valor Médio 48h Não estabelecido LT: EUA - TWA 0,2 mg/m³
LT: Brasil - Valor Teto Não estabelecido LT: EUA - STEL Não estabelecido
Limite de Percepção Olfativa Maior que 0,25 ppm IDLH/IPVS 15 mg/m³

Valores de Referência - Público em Geral

Exposição aguda (AEGL) ( mg/m³)
Período de exposição AEGL-1 Efeito temporário, não incapacitante AEGL-2 Efeito incapacitante, impede a fuga AEGL-3 Ameaça à vida

10 min 0,2 8,7 270
30 min 0,2 8,7 200
60 min 0,2 8,7 160
4 horas 0,2 8,7 110
8 horas 0,2 8,7 93

Exposição aguda (PAC) ( mg/m³)
Período de exposição PAC-1 Efeito temporário, não incapacitante PAC-2 Efeito incapacitante, impede a fuga PAC-3 Ameaça à vida

60 min 0,2 8,7 160

6. Observações
- ONU 1830 - classificação e simbologia para transporte terrestre válidas apenas para ácido sulfúrico, com mais de 51% de ácido.
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1. Identificação
Nome do produto Número CAS

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 1305-62-0

Sinônimos  Cal Apagada ; Cal Hidratada
Principais características  Cristais ou sólidos granulados ou pó ; branco ; sem odor ; afunda na água
Fórmula molecular
Ca(OH)2

Família / Natureza química
Base

Usos
Fabricação de lubrificantes, inseticidas, tintas aquosas, argamassa, cimento, gesso e outros materiais de construção ; agente de tratamento de água ;
polpa de papel ; corretor de pH no solo

1.1 Identificação para Transporte Terrestre

Número ONU Classe ou subclasse de risco

Grupo de embalagem (GE) 
I - Alto Risco 

II - Médio Risco 
III - Baixo Risco 

Número de risco Rótulo(s) de risco

1759 8 - Substâncias corrosivas

I 88 - Substância altamente corrosiva

II e III 80 - Substância corrosiva ou levemente corrosiva

1.2 Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)
Classificação de perigo

Corrosão/irritação à pele, Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única, Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida, Categoria 2

Pictogramas

  

Palavra de advertência
Perigo
Frase(s) de perigo

H315 - Provoca irritação à pele
H318 - Provoca lesões oculares graves
H370 - Provoca danos aos órgãos do sistema respiratório
H373 - Pode provocar danos aos pulmões por exposição repetida ou prolongada

Ficha de Resposta a Emergência Química

CETESB
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Frase(s) de precaução (somente no contexto de emergência)
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P308 + P311 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
P361 + P364 - Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

2. Medidas de Segurança
Controle de emergências
1. Evitar contato com o produto (sólido e partículas em suspensão no ar). 2. Manter-se sempre de costas para o vento, tomando como referência o ponto
de vazamento. 3. Isolar a área e manter as pessoas afastadas. 4. Acionar os órgãos públicos e privados pertinentes. 5. Avaliar a necessidade de
promover a evacuação da área. 6. Alertar a população do entorno quanto aos riscos. 7. Utilizar equipamentos de proteção individual (ver item “EPI”). 8.
Monitorar as áreas atingidas. 9. Estancar o vazamento. 10. Conter e cobrir o produto derramado com material absorvente não combustível, recolhendo e
armazenando-o em recipiente plástico. 11. Utilizar neblina d’água para abatimento de partículas em suspensão no ar. 12. Lavar com água em abundância
as áreas e equipamentos contaminados pelas partículas em suspensão no ar. 13. Evitar o contato do produto com corpos d’água, infiltração em redes de
esgotos, galerias e áreas confinadas. 14. Remover e providenciar a destinação adequada dos resíduos.
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Utilizar Nível A de proteção química. A roupa, botas e luvas devem ser confeccionadas em materiais compatíveis com o produto. Avaliar a necessidade de
utilização de proteção térmica e equipamento autônomo de respiração em situações com possibilidade de ocorrência de incêndio ou alta temperatura. Os
EPIs não oferecem proteção contra os efeitos de explosões.

3. Riscos ao Fogo
Prevenção e combate ao fogo
1. O produto não é combustível. 2. Em caso de incêndio nas proximidades, resfriar os recipientes expostos ao fogo ou ao calor com jato ou neblina d’água
ou removê-los para uma área segura. Manter o resfriamento mesmo após a extinção do fogo. 3. Os recipientes podem explodir em decorrência de fogo ou
calor. A explosão poderá projetar estilhaços a grandes distâncias e com alto poder de destruição. 4. Evitar que a água de combate ao fogo atinja sistemas
de drenagem. 5. Conter e recolher a água de combate.
Produtos perigosos da reação de combustão
Produz óxido de cálcio quando aquecido.
Agentes de extinção que podem ser usados
Não pertinente.
Limites de inflamabilidade no ar (% em volume)

Ponto de fulgor (°C)
Não pertinente

Temperatura de ignição (°C)
Não pertinente

Limite Inferior  Não pertinente
Limite Superior  Não pertinente

NFPA (National Fire Protection Association) Diagrama

Saúde (Azul) Dado não disponível Dado não disponível

Inflamabilidade (Vermelho) Dado não disponível Dado não disponível

Reatividade (Amarelo) Dado não disponível Dado não disponível

Perigo especial (Branco) Dado não disponível

4. Propriedades Físicas, Químicas e Ambientais
Peso molecular (g/mol)

74,09
Ponto de ebulição (°C)

Decompõe
Ponto de fusão (°C)

580,0
Densidade relativa do gás ou da mistura vapor-ar

Não pertinente
Densidade relativa do líquido ou sólido

2,24 a 20 °C (sólido)
Pressão do vapor

Não pertinente
Viscosidade (cP)

Dado não disponível
Potencial de ionização (eV)

Dado não disponível
pH

12,4
Solubilidade na água

0,16 g/100 ml de água a 20 °C
Coeficiente de partição octanol/água - logKow

Dado não disponível
Temperatura de armazenamento (°C)

Ambiente
Reatividade com água
Não reage.
Reatividade com materiais comuns
Não reage.
Polimerização
Não ocorre.
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Peroxidação
Não ocorre.
Reações perigosas com outros produtos químicos
Incompatível com fósforo, ácidos, nitroetano, nitrometano e nitroparafinas. Reage com fenóis policlorados e nitrato de potássio liberando substâncias
tóxicas.
Meia vida (anos)
Dado não disponível

5. Informações Toxicológicas
Valores de Referência - Ocupacional

LT: Brasil - Valor Médio 48h Não estabelecido LT: EUA - TWA 5 mg/m³
LT: Brasil - Valor Teto Não estabelecido LT: EUA - STEL Não estabelecido
Limite de Percepção Olfativa Não pertinente IDLH/IPVS Dado não disponível

Valores de Referência - Público em Geral

Exposição aguda (PAC) ( mg/m³)
Período de exposição PAC-1 Efeito temporário, não incapacitante PAC-2 Efeito incapacitante, impede a fuga PAC-3 Ameaça à vida

60 min 1 240 1500

6. Observações
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1. Identificação do Produto e da Empresa 

Nome do produto: Carvão Ativado em Pó, P.A.  
Referência Isofar: 0712 
Industrializado por: ISOFAR - Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. 

Av. Calombé, 3433 – Parque Capivari 
Duque de Caxias – CEP:  25240-130 
Fone:  (0XX21) 2776-1862Fax: (0XX21) 2776-2980 
Website:  www.isofar.com.br - Email:  isofar@isofar.com.br 

No do Telefone de 
Emergência: 0800-7077022 (SUATRANS) 

 

2. Identificação de perigos 

2.1 Classificação da Substância ou mistura 

 

Classificação (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008) 
Esta substância não é classificada como perigosa de acordo com a legislação da União Européia. 
 

2.2 Elemento do rótulo 

Rotulagem (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008) 
Substância não considerada como perigosa de acordo com GHS. 
 
Rotulagem (67/548/CEE ou 1999/45/CE) 
O produto não necessita rotulação de acordo com as diretivas da CE ou respectivas leis nacionais. 

2.3 Outros perigos 

Não conhecidos. 
 

3. Composição e informações sobre os ingredientes 

3.1 Substância 

Nome Químico Comum: Carvão Ativado 

Sinônimos: -- N
o
 CAS: 7440-44-0 

N
o
 da ONU: 1362  Massa Molar: 12,01 g/mol  

Concentração: -- 

Fórmula Molecular: C 

 

3.2 Mistura 

Não aplicável 
 

4. Medida de primeiros-socorros 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Após a inalação; Exposição ao ar fresco. 
Após contato com a pele: Lavar abundantemente com água. Tirar a roupa contaminada. 
Após contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. 
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Após ingestão: Fazer a vítima beber água (2 copos no máximo). Consultar o médico se se sentir mal 

 
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados 

Não há descrição de quaisquer sintomas tóxicos. 

 
4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário 

Não existem informações disponíveis. 
 

5. Medida de combate a incêndio 

5.1 Meios de extinção 
Meios adequados de extinção 

Dióxido de Carbono (CO2), Espuma, Pó seco. 
 
Agentes de extinção inadequados 

Nenhuma limitação de agentes extintores é dada para essa substância / mistura. 
 

5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura 
Material combustível. 
Em caso de incêndio formam-se gases inflamáveis e vapores perigosos. 
 

5.3 Precauções para bombeiros 
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvida no combate a incêndio. 

Não ficar na zona de perigo sem aparelho respiratório autônomo apropriado para respiração independente 
do ambiente. De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize 
vestuário protetor adequado. 
 

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

Recomendações para pessoal não envolvido com emergência: Não respirar as poeiras. Evitar o contato 
com a substância. Evacuar a área de perigo, observar os procedimentos de emergência, consultar um 
especialista. 
 
Recomendações para atendentes de emergências: Equipamento protetor, vide seção 8. 
 

6.2 Precauções ambientais 

Não se requer a adoção de medidas especiais. 
 

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Observar as possíveis restrições de material (vide secções 7 e 10). 
Absorver em estado seco. 
Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afetada. 
Evite a formação de pós. 
 

6.4 Consulta a outras secções 

Indicações sobre tratamento de dejetos, vide seção 13 
 

7. Manuseio e armazenamento 

7.1 Precauções para manuseio seguro 
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Observar os avisos das etiquetas. 
 

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 

Condições de armazenamento 

Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.  
Temperatura de armazenagem: Sem limitações. 
 

7.3 Utilizações finais específicas 

Nenhum uso específico é previsto além dos mencionados na sessão 1.2. 
 

8. Controle de exposição e proteção individual 

8.1 Parâmetros de controle 

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional. 

 

8.2 Controle de exposição 

Medidas de planejamento 
Medidas técnicas e operações de trabalho adequadas devem ter prioridade sobre o uso de equipamentos 
de proteção pessoal. 
Vide secção 7.1. 
 
Medidas de proteção individual 
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração 
e da qualidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A 
resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores. 
 
Medidas de higiene 

Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxía cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as 
mãos e o rosto. 
 
Proteção para pele / olhos 

Óculos de segurança bem ajustado 
 
Proteção das mãos  
Substância da luva: Borracha de nitrilo 
 
Proteção respiratória 
Necessário em caso de formação de pós 
Tipo de filtro recomendado: Filtro P1 
 
Controles de riscos ambientais. 
Não despejar os resíduos no esgoto. 
    

9. Propriedades físicas e químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 

Estado físico     pó 
Cor      preto 
Odor      inodoro 
Limite de Odor     Não existem informações disponíveis. 
pH      Não existem informações disponíveis. 
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Ponto de fusão     3.550°C 
Ponto de ebulição    Não existem informações disponíveis. 
Ponto de combustão    Não existem informações disponíveis. 
Taxa de evaporação    Não existem informações disponíveis.  
Inflamabilidade (sólido, gás)   Não existem informações disponíveis.  
Limite inferior de explosividade  Não existem informações disponíveis. 
Limite superior de explosividade  Não existem informações disponíveis. 
Pressão do vapor    Não existem informações disponíveis. 
Densidade relativa do vapor   Não existem informações disponíveis. 
Densidade relativa    Não existem informações disponíveis. 
Solubilidade em água    solúvel em 20°C  
Coeficiente de partição (n-octanol/água) log Pow: 0,78 (Calculado) 
      (Literatura) Não se prevê qualquer bio-acumulação. 
Temperatura de auto-ignição   Não existem informações disponíveis. 
Temperatura de decomposição   Não existem informações disponíveis. 
Viscosidade, dinâmica    Não existem informações disponíveis. 
Riscos de explosão    Não existem informações disponíveis. 
Propriedades oxidades    Não existem informações disponíveis. 
 

9.2 Outras informações 

Densidade aparente    Ca. 150 – 440 Kg/m³ 
 

10. Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

Risco de explosão do pó 
 

10.2 Estabilidade química 

O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão (temperatura ambiente). 
 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Perigo de explosão em presença de: 
Oxidantes, óleos, halogênios, peróxidos. 
 

10.4 Condições a serem evitadas 

Forte aquecimento. 
 

10.5 Materiais incompatíveis 

Não existem indicações 
 

10.6 Produtos de decomposição perigosa 

Não existem indicações 
 

11. Informações toxicológicas 

11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos 

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição única 

A substância ou mistura não está classificada como um tóxico específico com alvo de órgão, exposição 
singular. 
 
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição repetida 
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A substância ou mistura não está classificada como um tóxico específico com alvo de órgão, exposição 
repetida. 
 

Risco de aspiração 

Os critérios de classificação não foram satisfeitos com respeito aos dados disponíveis. 
 

11.2 Informações complementares 

Efeitos sistêmicos: 
Depois da ingestão de grandes quantidades: 
Cianose, dor de cabeça, sonolência 
Dados adicionais: 
Substância que ocorrem por natureza 
Não se devem esperar efeitos tóxicos quando o Produto é manuseado adequadamente. 
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 
 

12. Informações ecológicas 

Não estão disponíveis dados quantitativos relativos à toxicidade do produto 
Outras especificações toxicológicas: 
A inalação de pós deve ser evitada, pois mesmo os pós inertes podem prejudicar as vias respiratórias. 
Dados adicionais: 
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. 

 

12.1 Toxicidade 

Não existem informações disponíveis 
 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não existem informações disponíveis 
 

12.3 Potencial bioacumulativo 

Coeficiente de partição (n-octanol/ água) 

Log pow: 0,78 (Calculado) (Literatura) Não se prevê qualquer bio-acumulação. 
 

12.4 Mobilidade no solo 

Não existem informações disponíveis. 
 

12.5 Resultado da avaliação PBT e vPvB 

A avaliação de PBT/vPvB não realizada uma vez que a avaliação de segurança química não é exigida/não 
realizada. 
 

12.6 Outros efeitos adversos 

Informações ecológicas adicionais 

Não são esperados problemas ecológicos quando o produto é manuseado e usado com os devidos 
cuidados e atenção. 

 

13. Considerações sobre tratamento e disposição 
Métodos de tratamento de resíduos 

Os dejetos devem ser descartados em conformidade com a Diretiva de dejetos 200/98/CE e outras 
regulamentações nacionais. Mantenha as substâncias químicas em seus recipientes originais. Não 
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misturar com outros dejetos. O manuseio de recipientes sujos deve ser realizado da mesma forma que o 
produto em si.  
 

14. Informações sobre transporte 
ADR/RID 
Mercadorias não perigosas 
Environmentally hazardous não 
 
IATA    não permitido para transporte 
ONU 1362 CARBON, ACTIVATED 
Environmentally hazardous não 
 
IMDG 
Mercadorias não perigosas 
  

15. Regulamentações 

15.1 Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura 

Legislação nacional  

Classe de armazenagem 10 - 13 
 

15.2 Avaliação de segurança química 

Não foi realizada uma avaliação de segurança química conforme a regulamentação UE REACH Nº 
1907/2006 para este produto. 

 

16. Outras informações 

Recomendação de treinamento 
Proporcione informações, instruções e treinamento adequados para os operadores. 
 
Legenda das abreviações e acrônimos 
As abreviações e acrônimos podem ser consultados em  HTTP://www.wikipedia.org. 

 

As indicações baseiam-se no nível atual dos nossos conhecimentos e servem para 
caracterização do produto no que se refere às medidas de segurança a tomar. Estas 
indicações não implicam em qualquer garantia de propriedades do produto 
descrito. 
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1. Identificação
Nome do produto Número CAS

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO 1310-73-2

Sinônimos  Solução de Hidróxido de Sódio ; Soda Cáustica, Solução ; Lixívia de Soda
Principais características  Líquido aquoso denso ; sem coloração a branco; sem odor ; afunda e mistura com água
Fórmula molecular
NaOH

Família / Natureza química
Base

Usos
Fabricação de rayon, surfactantes, detergente, sabão e celofane ; refino do petróleo ; celulose e papel ; no processamento em indústrias têxteis ; refino de
óleos vegetais ; na recuperação da borracha ; na indústria de alumínio

1.1 Identificação para Transporte Terrestre

Número ONU Classe ou subclasse de risco

Grupo de embalagem (GE) 
I - Alto Risco 

II - Médio Risco 
III - Baixo Risco 

Número de risco Rótulo(s) de risco

1824 8 - Substâncias corrosivas II e III 80 - Substância corrosiva ou levemente corrosiva

1.2 Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)
Classificação de perigo

Corrosão/irritação à pele, Categoria 1A
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única, Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo, Categoria 3

Pictogramas

 

Palavra de advertência
Perigo
Frase(s) de perigo

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos
H318 - Provoca lesões oculares graves
H370 - Provoca danos aos órgãos do sistema respiratório
H402 - Nocivo para os organismos aquáticos

Ficha de Resposta a Emergência Química

CETESB
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Frase(s) de precaução (somente no contexto de emergência)
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele
com água/tome uma ducha.
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a
respiração.
P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P308 + P311 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P361 + P364 - Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

2. Medidas de Segurança
Controle de emergências
1. Evitar contato com o produto (líquido e vapor). 2. Manter-se sempre de costas para o vento, tomando como referência o ponto de vazamento. 3. Isolar a
área e manter as pessoas afastadas. 4. Acionar os órgãos públicos e privados pertinentes. 5. Avaliar a necessidade de promover a evacuação da área. 6.
Alertar a população do entorno quanto aos riscos. 7. Utilizar equipamentos de proteção individual (ver item “EPI”). 8. Monitorar as áreas atingidas. 9.
Estancar o vazamento. 10. Conter e cobrir o produto derramado com material absorvente não combustível, recolhendo e armazenando-o em recipiente
plástico. 11. Neutralizar se necessário. Não realizar neutralização em corpos d’água. 12. Utilizar neblina d’água para abatimento dos vapores. 13. Lavar
com água em abundância as áreas e equipamentos contaminados pelos vapores. 14. Conter e recolher a água de lavagem e de abatimento. 15. Evitar o
contato do produto com corpos d’água, infiltração em redes de esgotos, galerias e áreas confinadas. 16. Remover e providenciar a destinação adequada
dos resíduos.
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Utilizar Nível A de proteção química. A roupa, botas e luvas devem ser confeccionadas em materiais compatíveis com o produto. Avaliar a necessidade de
utilização de proteção térmica e equipamento autônomo de respiração em situações com possibilidade de ocorrência de incêndio ou alta temperatura. Os
EPIs não oferecem proteção contra os efeitos de explosões.

3. Riscos ao Fogo
Prevenção e combate ao fogo
1. O produto não é combustível. 2. Em caso de incêndio nas proximidades, resfriar os recipientes expostos ao fogo ou ao calor com jato ou neblina d’água
ou removê-los para uma área segura. Manter o resfriamento mesmo após a extinção do fogo. 3. Evitar que a água de combate ao fogo atinja sistemas de
drenagem. 4. Conter e recolher a água de combate.
Produtos perigosos da reação de combustão
Produz fumos tóxicos e/ou corrosivos quando aquecido.
Agentes de extinção que podem ser usados
Não pertinente.
Limites de inflamabilidade no ar (% em volume)

Ponto de fulgor (°C)
Não pertinente

Temperatura de ignição (°C)
Não pertinente

Limite Inferior  Não pertinente
Limite Superior  Não pertinente

NFPA (National Fire Protection Association) Diagrama

Saúde (Azul) 3 Pode causar danos graves ou permanentes

Inflamabilidade (Vermelho) 0 Não queimará sob condições normais de incêndio

Reatividade (Amarelo) 1 Instável se aquecido

Perigo especial (Branco)

4. Propriedades Físicas, Químicas e Ambientais
Peso molecular (g/mol)

40,0
Ponto de ebulição (°C)

1388
Ponto de fusão (°C)

323
Densidade relativa do gás ou da mistura vapor-ar

Não pertinente
Densidade relativa do líquido ou sólido

1,5 a 20 °C
Pressão do vapor
1 mmHg a 739 °C

Viscosidade (cP)
4 a 350°C

Potencial de ionização (eV)
Não pertinente

pH
14,0 (Solução 5%)

Solubilidade na água
Miscível

Coeficiente de partição octanol/água - logKow
Dado não disponível

Temperatura de armazenamento (°C)
Ambiente

Reatividade com água
Não reage.
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Reatividade com materiais comuns
Quando úmido ataca metais como o alumínio, chumbo, estanho e zinco, produzindo gás hidrogênio inflamável.
Polimerização
Não ocorre.
Peroxidação
Não ocorre.
Reações perigosas com outros produtos químicos
Incompatível com água, ácidos, líquidos inflamáveis, halogênios orgânicos, fósforo e metais como alumínio, estanho e zinco.
Meia vida (anos)
Dado não disponível

5. Informações Toxicológicas
Valores de Referência - Ocupacional

LT: Brasil - Valor Médio 48h Não estabelecido LT: EUA - TWA 2 mg/m³ (teto)
LT: Brasil - Valor Teto Não estabelecido LT: EUA - STEL 2 mg/m³ (teto)
Limite de Percepção Olfativa Dado não disponível IDLH/IPVS 10 mg/m³

Valores de Referência - Público em Geral

Exposição aguda (PAC) ( mg/m³)
Período de exposição PAC-1 Efeito temporário, não incapacitante PAC-2 Efeito incapacitante, impede a fuga PAC-3 Ameaça à vida

60 min 0,5 5 50

6. Observações
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Data de revisão: 05/04/2019 

 

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014 PT (português - BR) 1/12 
 

SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa 

 

1.1. Identificação do produto 

Nome do produto : Ureia Premium 

Código do produto : 1017212 

Uso recomendado : Utilizado na fabricação de produtos industrializados, incluindo o ARLA 32. 

1.2. Identificação da Empresa 

Nome da Empresa : Petrobras Distribuidora S.A. 

Endereço : Rua Correia Vasques, 250 

Rio de Janeiro, RJ 

Brasil 

20.211-140 

   

SAC : 4090 1337 (capitais) ou 0800 770 1337 (demais regiões) 
 

 
Número do telefone de emergência  :   0800 024 4433 

 
 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

 

2.1. Classificação da substância ou mistura 
 

Classificação de acordo com GHS-BR (ABNT NBR 14725-2) 

Corrosão/irritação à pele – Categoria 2 
Lesões oculares graves / irritação ocular - Categoria 2A 
 

 

Sistema de classificação utilizado : 

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010. 
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 
 

 

Outros perigos que não resultam em classificação 

Não apresenta outros perigos. 
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2.2. Elementos apropriados de rotulagem 

GHS-BR rotulagem 

Pictogramas de perigo (GHS-BR) 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

    

 

 

 

Palavra de advertência (GHS-BR) : ATENÇÃO 

 

Frases de perigo (GHS-BR) : H315 - Provoca irritação à pele.  

H319 - Provoca irritação ocular grave. 

 

Frases de precaução (GHS-BR)   

Prevenção 

 

: P264 - Lave cuidadosamente após o manuseio. 

P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e 
proteção facial. 

 

Resposta à emergência : P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão 
em abundância. 

P321 - Tratamento específico (ver no rótulo). 
P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. 

P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la 
novamente. 

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes 
de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. 

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

 

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação 

Nenhuma informação adicional disponível. 

 

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes 

 

3.1. Substância 

Este Produto é uma SUBSTÂNCIA 
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3.2. Mistura 

Nome químico comum ou nome técnico: Ureia. 
 

 

Sinônimo: Carbamida. 
 

Número de Registro CAS: 57-13-6 
 

 

Impurezas que contribuam para o perigo: 
 Componente Concentração CAS 

Amônia 200 ppm 7664-41-7 

Biureto 0,9% 108-19-0 

Formol Máx. 10 ppm 50-00-0 

Agente anti-
aglutinante - * 

 

* Não possui número CAS por ser uma mistura sem registro no banco de 
dados do Chemical Abstract Service. 

 

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros 

 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Medidas de primeiros-socorros após 
inalação 

: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso numa posição 
que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. 

 

Medidas de primeiros-socorros após 
contato com a pele 

: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do 
material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta 
FISPQ. 

 

Medidas de primeiros-socorros após 
contato com os olhos 

: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso 
de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a 
irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ. 

 

Medidas de primeiros-socorros após 
ingestão 

: NÃO induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta 
indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou 
um médico. Leve esta FISPQ. 
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Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos ou tardios 

  : Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento; e irritação 
ocular grave com vermelhidão e dor. A exposição única, em altas 
concentrações, pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e 
espirros; e dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação, se ingerido ou 
inalado. 

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 
 

Notas ao médico : Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o 
tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte 
como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de 
assistência respiratória. Em caso de contato com a pele, não friccione o 
local atingido. 

   

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 
 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Compatível com pó químico seco, neblina d’água e dióxido de carbono 
(CO2).   

Meios de extinção inadequados : Jatos d’água diretamente. 
 
5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de combustão : A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases 
irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. 

 

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio 

Instruções de combate a incêndios : Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com 
neblina d’água. 
 

Proteção durante o combate a 
incêndios 

: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão 
positiva e vestuário protetor completo. 

 

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

6.1.1. Para não-socorristas 

Procedimentos de emergência : Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos 
recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas 
adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize 
equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Evacuar 
a área próxima ao derramamento/vazamento. 
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6.1.2. Para socorristas  

Equipamento de proteção : Utilizar EPI completo, com óculos de segurança com proteção lateral, luvas 
de proteção de cano longo de borracha natural ou nitrílica, vestuário 
protetor adequado. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de 
grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de 
máscara de proteção com filtro contra poeiras. 

 
6.2. Precauções ambientais 

Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Não descarte diretamente no meio ambiente 
ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição. 

 
6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza 

Para contenção : Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse 
o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para 
local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta 
FISPQ.  

   

Diferenças na ação de grandes e 
pequenos vazamentos 

: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para 
este produto. 

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 

 

7.1. Precauções para manuseio seguro 

   

Precauções para manuseio seguro : Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de 
ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao 
produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento 
de proteção individual, conforme descrito na seção 8. 

 

Medidas de higiene : Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, 
beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e 
lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de 
proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. 

 
7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades 
 

Condições apropriadas : Armazenar em sacos plásticos de polipropileno ou outras embalagens 
herméticas. A ureia GRANEL deve ser armazenada em lugar seco, sem 
umidade e protegido de chuvas, mantendo-se inclusive em local coberto 
sem o risco de contaminação ou de alteração das suas propriedades físico-
químicas. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 
35 °C. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária 
adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do 
produto. 
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Condições não apropriadas : Quando misturado com superfosfatos simples ou triplos para 
armazenamento, a quantidade de ureia ou os seus compostos devem ser 
mais ou menos 10% do peso total. Cianamida de cálcio não pode ser 
misturado com uréia. 

Prevenção de incêndio e explosão : Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. 

Materiais para embalagem : Polipropileno. 

 

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

 

8.1. Parâmetros de controle 

 
   Limite de exposição ocupacional         : 
 
 

 

 

 

           (C): Limite-teto 
 

Indicadores biológicos : Não estabelecidos. 

 

Outros limites e valores : - Amônia: 

IDLH (NIOSH, 2010): 300 ppm 

 

- Formaldeído: 

IDLH (NIOSH, 2010): 20 ppm 

 

8.2. Controles de exposição 
 

Controles apropriados de engenharia : Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio 
exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. 
Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo 
dos limites de exposição ocupacional indicados. 

 
8.3. Equipamento de proteção individual 
 

Proteção para os olhos : Óculos de segurança com proteção lateral. 

 

Proteção para a pele e o corpo : Luvas de proteção de cano longo de borracha natural ou nitrílica, calçado 
de segurança e vestimenta protetora adequada. O material utilizado deve 
ser impermeável. 

 

Componente 

TLV – TWA 

 (ACGIH, 2012) 

TLV - STEL 

(ACGIH, 2012) 
LT (NR-15, 

1978) 

(ppm) (ppm) (ppm) 

Amônia 25   35 20   

Formaldeído - 0,3(C) 1,6(C) 
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Proteção respiratória : Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para poeiras para 
exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a 
exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo 
autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em 
modo de pressão positiva.  

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São 
Paulo: Fundacentro, 2002. 

 

Perigos térmicos : Não apresenta perigos térmicos. 

 

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas 
 

Aspecto (estado físico, forma e cor) : Grânulos brancos (sólido). 
  

Odor e limite de odor : Inodoro. 
 

pH : NA 
  

Ponto de fusão/ponto de congelamento : 132,7 ºC 
  

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

: Ureia decompõe-se quando aquecida. 
 
 

Ponto de fulgor : Não aplicável. Ureia decompõe-se quando aquecida. 
  

Taxa de evaporação : ND 
 

Inflamabilidade (sólido, gás) : NA 
 

Limites inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade 

: NA 

  
 

Pressão de vapor : 1,2 x 10-5 mmHg a 25 °C 
 

Densidade de vapor  : 45 mmHg a 20 ºC (solução a 50%) 
 

Densidade relativa : 1,335 a 20 ºC  
 

Solubilidade : Solúvel em água (50% a 17 ºC) e álcool. Levemente solúvel em éter. 
 

Coeficiente de participação – n- 
octanol/água 

: Log kow: -2,11 

Temperatura de autoignição : Não aplicável. Ureia decompõe-se quando aquecida. 
  

Temperatura de decomposição : 100 °C 
  

Viscosidade  : 1,88 cP a 20 ºC 
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SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
 

Estabilidade e reatividade : Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. 
 
 

Possibilidade de reações perigosas : Reage violentamente com oxidantes fortes, nitritos, cloretos e percloratos 
inorgânicos provocando incêndio e explosão. 
 

Condições a serem evitadas : Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis. 
 

Materiais incompatíveis : Agentes oxidantes fortes, nitritos, cloretos e percloratos inorgânicos. 
 

Produtos perigosos da decomposição : Em combustão pode liberar vapores tóxicos e irritantes. 

 

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas 
 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 
 

Informações sobre o produto 

Toxicidade aguda   : Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. 

DL50 (oral, rato): 8471 mg/kg 

 

Corrosão/irritação da pele : Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e 
ressecamento. 

 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Pode causar irritação ocular com vermelhidão e dor. 

 

Sensibilização respiratória ou à pele : Não é esperado que o produto provoque sensibilização 
respiratória ou à pele.  

 

Mutagenicidade em células germinativas : Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em 
células germinativas. 

 

Carcinogenicidade : Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. 

 

Toxicidade à reprodução : Não é esperado que o produto apresente toxicidade à 
reprodução. 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição 
única 

: A ingestão ou inalação, em altas concentrações, pode 
provocar irritação das vias respiratórias com tosse e espirros; 
e dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação. 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição 
repetida 

 

: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao 
órgão-alvo específico por exposição repetida. 

Perigo por aspiração : Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. 

 

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

 

12.1. Ecotoxicidade 

Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade. 
 

12.2. Persistência e degradabilidade 

É esperada rápida degradação e baixa persistência. 
Taxa de biodegradação: 96% em 16 dias. 
 
12.3. Potencial bioacumulativo 

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. 
BCF: 1-10 
Log Kow: - 2,11 
 
12.4. Mobilidade no solo 

Alta. 
 
12.5. Outros efeitos adversos 

Altas concentrações do produto podem impactar no ambiente aquático por diminuição da concentração de oxigênio 
dissolvido devido ao favorecimento e/ou indução do processo de eutrofização. 

 

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 
 

Produto : Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação 
local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente 
para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e 
municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei n° 12.305, de 
02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 

Restos de produtos : Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro 
de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação 
aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o 
produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a 
incineração. 
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Recomendações de disposição de 
produtos/embalagens 

: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas 
de recuperação dos tambores de incineração. 

 

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 

 

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais 

 

Transporte terrestre : Resolução nº.  5232 de 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas 
modificações. 

UN - "Nações Unidas": Recomendações para o transporte de mercadorias 
perigosas. Modelo de Regulamento, 16th Edição, 2009. 

   

Transporte Hidroviário : DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transpoirte em água brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima 
Internacional) 

Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). 

   

Aéreo  ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil- Resolução nº129 de 8 de 
dezembro de 2009. 

  RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – 
TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. 

  IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS 

  ICAO – “Internacional Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação 
Civil Internacional) –Doc 9284 – NA/905 

  IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional 
de transporte Aéreo) 

  Dangerous Goods Regulation (DGR) 

 

Número ONU : Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. 

 
14.2 Outras informações 

Nenhuma informação adicional disponível 
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SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 
 

Regulamentações    : Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. 

Norma ABNT-NBR 14725:2012. 

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos). 

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Portaria MTE n° 704, de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma 
Regulamentadora n° 26. 

SEÇÃO 16: Outras informações 
 

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre manuseio apropriado do produto e sob as condições 
normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto 
que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de 
responsabilidade do usuário. 

 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. 
No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover treinamento de seus empregados e contratados 
quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. 

 

Legendas e abreviaturas : 

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

BCF – Bioconcentration Factor 

C - Ceiling 

CAS – Chemical Abstracts Service 

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health 

DL50 – Dose Letal 50% 

NA – Não Aplicável 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health  

OSHA – Occupational Safety & Health Administration  

PEL – Permissible Exposure Limit 

REL– Recommended Exposure Limit 

STEL – Short Term Exposure Limit 

TLV – Threshold Limit Value 

TWA – Time Weighted Average  

 

 

Referências Bibliográficas : 
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ANEXO 9.1.3.1-1 – MAPA DE PONTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO 
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LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
Este documento foi elaborado pela Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA) com 

observância das normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e 
contrato firmado com o cliente. Em razão disto, a CPEA se isenta de qualquer responsabilidade 
perante o cliente ou terceiros pela utilização deste trabalho, ainda que parcialmente, fora do escopo 
para o qual foi preparado. Este relatório é de uso exclusivo do cliente, não se responsabilizando a 
CPEA pela utilização do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que dele venham a ter 
conhecimento. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA), por solicitação da Lara Central de 

Tratamento de Resíduos, realizou a presente Avaliação Ambiental Preliminar da área localizada na 

Avenida Guaraciaba, 430, Bairro Sertãozinho, situado no município de Mauá - SP.  

Este estudo teve como objetivo o levantamento de possíveis áreas fontes de contaminação (AF), 

ou seja, área que abriga ou abrigou fontes potenciais ou fontes primárias de contaminação, em 

atendimento à Decisão de Diretoria n°38/2017/C, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento 

para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o 

Gerenciamento de  Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, em função da publicação da Lei Estadual nº 

13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto nº 59.263/2013, e dá outras 

providências; e ao Termo de Referência emitido pela CETESB nº078/2015/IPSR para a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da Unidade 

de Recuperação Energética – URE Mauá. Vale ressaltar que o estudo considerou as informações 

disponibilizadas pelo cliente, bem como as levantadas em inspeção de campo, realizada no dia 05 de 

junho de 2019.  

A área de estudo localiza-se dentro dos limites do Aterro Sanitário da LARA no município de Mauá-

SP. A região de entorno imediato da área tem a presença de áreas de vegetação. Na porção sul 

localiza-se o aterro sanitário próprio da Lara; a leste são observadas vegetações isoladas; a norte 

localizam-se algumas empresas como a Ferkoda (usinagem de peças metálicas), Copaj (indústria 

metalúrgica), Elinox (Comércio de Aço Inoxidável); a oeste localiza-se a Goletros (transporte de 

resíduos em geral), uma estação de tratamento de efluente (em posse da Lara) entre outras empresas.  

A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo de Avaliação Ambiental Preliminar 

realizada pela CPEA na área de interesse, pode-se concluir que: 

1) A área foi classificada como Área com suspeita de contaminação (AS): Área, terreno, local, 

instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada conforme 

resultado da avaliação preliminar; 

2) O modelo conceitual da área foi classificado como MCA 1B, uma vez em que foram 

determinadas incertezas quanto à identificação, caracterização e localização das áreas fonte 

e/ou das fontes potenciais de contaminação associadas a essas áreas fonte; 

3) Para o presentre estudo, foram identificadas 13 (treze) áreas fonte e/ou fontes potenciais. São 

elas: 

o Equipamentos e máquinas nas oficinas de manutenção leve e pesada (AF-01 e AF-02) 

- Possível vazamento dos diques de contenção do acondicionamento do tambores e 

óleo usado utilizados nas atividades de manutenção; 

o Sistema da lavagem de veículos (carros, camihões, etc) e caixa separadora, onde há 

efluentes contaminados com óleo/ sujeiras e ou/impurezas (AF-03);  
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o  Wagner” e Cerwin – AF-04 e AF-05, respectivamente, (disposição de materiais 

plásticos - PET triturado) eram antigas áreas de usinagem. Possível utilização de óleos 

de corte e hidráulicos.  

o Antiga área de trituração de pneus – CRB (AF-06). Não há informações sobre o layout 

desta área. Porém, durante a realização destas atividades, pode ter sido utilizado e/ 

ou manipulado óleos hidráulicos para a manutenção das máquinas trituradoras; 

o Pátio central - Vazamento/ derramamento de óleo por caminhões, máquinas, entre 

outros, onde foram observadas manchas (AF-07); 

o Tanques/ bombas na área de abastecimento (AF-08) - Vazamento e/ou 

derramamento decorrente das atividades, embora o piso esteja aparentemente em 

boas condições; 

o Tanques com possível risco de vazamento/ derramamento/ infiltração de óleo na área 

de armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos (AF-09), embora o piso esteja 

aparentemente em boas condições. 

o Subestações elétricas (AF-10)– possível contaminação por PCB’s 

 AF-10a: Transformador 01 - ao lado prédio administrativo 

 AF-10b: Transformador 02 - ao lado da autoclave 

 AF-10c: Transformador 03 - ao lado do galpão Wagner 

 AF-10d: Transformador 04 – dentro do galpão da Micropet 

 AF-10e: Transformador 05 – ao lado do galpão Cerwin 

o Gerador de energia (AF-11); 

o Unidade da Micropet (AF-12); 

o Unidade da Lirium (AF-13). 

o Área da balança (AF-14) 

4) A área de estudo possui um histórico de atividades de manutenção de equipamentos, 

movimentação de veículos leves e pesados e transporte de resíduos; 

5) Estritamente relacionado à área de estudo, não foram identificadas áreas de aterramento de 

resíduos e/ou bota-foras, apenas no entorno ao sul da área; 

6) Ao se realizar a busca no referido cadastro de áreas contaminadas da CETESB, constatou-se 

que a Lara Central de Tratamento de Resíduos consta no cadastro, porém este é referente ao 
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seu aterro snitário lozalizado a sul da área de estudo. Nota-se também outra área 

contaminada a oeste da área de estudo: Trasulix Transportes de Sucatas e Lixo Industrial Ltda, 

localizada na Av. Para João XXIII, 4731; 

7) Na pesquisa realizada junto ao DAEE e CPRM, foram identificados 02 (dois) pontos de 

captação de água subterrânea no interior da área de estudo. Ressalta-se que, de acordo com 

informações fornecidas pelo cliente no momento da visita, os mesmos encontram-se 

inutilizados; 

8) Não existem cursos d’água, nascentes ou corpos d’água superficiais dentro da área de estudo, 

apenas no seu entorno de 500 m; 

9) A área possui abastecimento de água oriundo da SABESP e de camihões pipa. Os efluentes 

gerados na área de estudo são enviados para a estação de tratamento de esgoto (ETE), 

localizada no entorno dos 500m.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A Avaliação Ambiental Preliminar é um diagnóstico inicial de uma área e faz parte do processo de 

identificação de áreas contaminadas. A mesma foi realizada por solicitação da Lara Central de 

Tratamento de Resíduos (LARA) na área de estudo localizada no Bairro Sertãozinho, município de 

Mauá - SP.  

Este estudo é parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para o licenciamento ambiental do projeto de implantação da Unidade 

de Recuperação Energética – URE Mauá, e tem como principal objetivo levantar evidências da 

existência, ou não, de possíveis passivos ambientais na área de estudo. 

As atividades para execução do estudo foram realizadas em junho de 2019, contemplando a 

avaliação da documentação disponível (estudos ambientais pretéritos, licenças e/ou autorizações 

ambientais, mapas, fotos e imagens aéreas, entre outros), inspeções na área de estudo, avaliação 

visual dos usos da área e do seu entorno imediato, avaliação dos dados obtidos e apresentação dos 

mesmos juntamente com os resultados da avaliação e recomendações para gerenciamento por meio 

deste relatório técnico. 

1.1. OBJETIVO 

A Avaliação Ambiental Preliminar tem como principal objetivo avaliar a influência das atividades 

realizadas na área de forma a constatar evidências, indícios ou fatos que permitam avaliar acerca da 

existência de contaminação do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas na área de estudo. 

1.2. ESCOPO 

As seguintes atividades são parte do escopo da Avaliação Ambiental Preliminar:  

 Levantamento da legislação de cunho ambiental vigente e disponível nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, pertinente ao tema do presente estudo; 

 Realização de visitas técnicas para reconhecimento e caracterização da área bem como seu 

entorno imediato. Esta visita técnica envolveu entrevistas com pessoas familiarizadas com o 

histórico de uso e ocupação da área;  

 Avaliação visual da área de interesse e entorno da propriedade, durante visita técnica e por 

meio de imagens aéreas, de forma a identificar atividades vizinhas que apresentem potencial 

de influência na qualidade ambiental e que possam ter afetado e/ou que possam ser afetadas 

pelas atividades do empreendimento; 

 Avaliação de documentação disponibilizada: licenças ambientais, registros, cadastros, mapas, 

fotos aéreas, informações históricas, estudos ambientais realizados e outros documentos que 

contenham informações relacionadas à questão ambiental e que sejam pertinentes ao estudo 

elaborado;  
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 Elaboração de relatório integrado contendo as informações levantadas, de modo a identificar 

e classificar as áreas com potencial de contaminação conforme preconizado na legislação 

vigente e apresentação de recomendações para cada caso. 

1.3. LIMITAÇÕES 

Na condução deste estudo, a CPEA avaliou as condições ambientais da área de estudo dentro dos 

limites estabelecidos no âmbito do escopo de trabalho, conforme acordado entre as partes e descrito 

na proposta de elaboração do citado EIA-Rima e respectivo contrato.  

Durante uma auditoria, há certo grau de dependência de informações fornecidas pelo 

estabelecimento ou representantes da área de estudo. A CPEA não se responsabiliza por condições ou 

consequências decorrentes de fatos relevantes que foram ocultados, negados, ou divulgados 

parcialmente pelo estabelecimento ou representantes do empreendimento no momento em que essa 

avaliação foi realizada. 

Este relatório, bem como todos os dados e informações, foram compilados e/ou preparados 

segundo o escopo de trabalho acordado e conforme práticas científicas aceitas na época da sua 

execução. 

Com o passar do tempo ocorrem mudanças na tecnologia, nas condições econômicas, nas 

variações da área de estudo, ou disposições regulamentares, o que tornaria as informações obtidas 

durante este estudo e expressas neste relatório, obsoletas. Sendo assim, as informações contidas 

neste relatório deverão ser atualizadas sempre que identificadas alterações de layout, operação ou 

procedimentos na área de estudo. 
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CAPITULO 2 

DIRETRIZES LEGAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

A Avaliação Ambiental Preliminar foi realizada conforme diretrizes preconizadas na 

seguinte legislação: 

2.1. LEGISLAÇÃO E NORMAS FEDERAIS 

 Constituição Federal de 1988, por meio do Art. 225 (proteção ao meio ambiente), Art. 23, 

inciso VI, que dispõe sobre a competência comum à União, aos Estados e aos Municípios 

na proteção do meio ambiente e o Art. 24, inciso VI que dispõe sobre a competência 

concorrente de legislar sobre os recursos naturais onde, explicitamente, enquadra-se o 

solo. 

 Lei Federal nº 6.938/1981 que institui a Política Nacional de Meio Ambiente foi 

recepcionada pela CF de 1988 e regulamentada pelo Decreto nº99.274/90, dispõe sobre a 

política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e 

regula a estrutura administrativa de proteção e de planejamento ambiental – o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

 Lei Federal nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas relativas a 

condutas e atividade lesivas ao meio ambiente (Lei dos Crimes Ambientais) A Seção IV – A 

Lei prevê penas de reclusão de até 5 anos na Seção IV ("Da Poluição e outros Crimes 

Ambientais"), conforme mencionado no Art. 54. 

 Lei Federal nº 12.305/2010, altera a Lei no 9.605/1998, e institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. 

 Resolução CONAMA nº 357/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 Resolução CONAMA nº 430/2011, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 Resolução CONAMA nº 420/2009, dispõe sobre o monitoramento: medição ou verificação, 

que pode ser contínua ou periódica, para acompanhamento da condição da qualidade de 

um meio ou das suas características.  

2.2. LEGISLAÇÃO E NORMAS ESTADUAIS 

 Lei Estadual nº 13.577 de 08/07/2009, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 59.263 de 

05/06/2013; 
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 Decreto Estadual nº 59.263 de 05/06/2013 que dispõe sobre Diretrizes e Procedimentos para a 

Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, e dá providências 

correlatas; 

 DD nº 38/2017/C, Dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade 

do solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no 

Âmbito do Licenciamento Ambiental” em função da publicação da Lei Estadual 13.577/2009 e 

seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto 59.263/2013, e das outras providências; 

 DD nº 256/2016/E, de 22 de novembro de 2016, Dispõe sobre a aprovação dos “Valores 

Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016” e dá outras 

providências.  

2.3. LEGISLAÇÃO E NORMAS MUNICIPAIS 

 Lei nº 4.153/2007, de 26 de março de 2018, aprova o plano diretor do município de Mauá.  

2.4. NORMAS TÉCNICAS 

 ABNT NBR 15515-1/2007 – Passivo Ambiental em Solo e Água Subterrânea – Parte 1: Avaliação 

Preliminar. 

 ABNT NBR 16210/2013 – Modelo Conceitual no Gerenciamento de áreas contaminadas – 

Procedimento. 

 ASTM E1527-13 - American Society for Testing and Materials - Standard Practice for 

Environmental Site Assessment: Phase I – Environmental Site Assessment Process. 

2.5. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – DD 38/2017 

O estudo visou atender aos requisitos constantes na Decisão de Diretoria CETESB nº 38/2017, no 

que tange a etapa de Avaliação Preliminar.  
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CAPITULO 3  

METODOLOGIA 

A Avaliação Preliminar é realizada com o fim de identificar áreas onde eventualmente haja ou 

tenha havido práticas associadas às instalações e/ou operações que venham representar riscos 

potenciais de passivos ambientais.  

A metodologia adotada para a execução desta Avaliação Ambiental Preliminar é baseada na 

aplicação de princípios científicos e na avaliação profissional de determinados fatos, cuja análise é 

realizada considerando-se a documentação, sobre a área, disponibilizada pelo cliente e disponível para 

consulta em órgãos públicos, as interpretações, às vezes subjetivas, são balizadas pela legislação 

ambiental vigente.  

As diretrizes legais que balizam este estudo são as apresentadas no Capítulo 2 deste relatório. 

Sendo, portanto, preconizadas na Lei Estadual 13.577 de 08/07/2009, regulamentada pelo Decreto nº 

59.263 de 05/06/2013, que dispõe sobre Diretrizes e Procedimentos para a Proteção da Qualidade do 

Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, e dá providências correlatas, na Decisão de Diretoria 

nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), e nas orientações do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB 2001), 

especificamente no Capítulo V - Avaliação Preliminar: Seção 5.000, 5101 e 5102. Complementarmente, 

foi utilizada ainda a Norma ABNT NBR 15515-1 – Passivo Ambiental em Solo e Água Subterrânea – 

Parte 1: Avaliação Preliminar e a norma norte americana ASTM E1527-13 - American Society for 

Testing and Materials - Standard Practice for Environmental Site Assessment: Phase I – Environmental 

Site Assessment Process. 

Para a realização desta Avaliação Preliminar de Passivos Ambientais, foram realizadas as atividades 

elencadas a seguir: 

 Levantamento da legislação de cunho ambiental vigente nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, pertinente às atividades realizadas no empreendimento e ao tema do presente 

estudo; 

 Consulta e avaliação de dados disponibilizados e estudos anteriores; 

 Consulta ao cadastro de Utilização de Recursos Hídricos mantido pelo DAEE e CPRM; 

 Avaliação e interpretação de imagens aéreas disponíveis, atuais e históricas, da área de 

interesse e do entorno da propriedade, de forma a identificar atividades vizinhas que 

apresentem potencial de influência na qualidade ambiental e que possam ter afetado e/ou que 

possam ser afetadas pelas atividades do empreendimento; 

 Realização de visita técnica para reconhecimento e caracterização da área e entorno imediato. 

Esta visita técnica envolveu entrevistas com pessoas familiarizadas com o histórico da unidade; 

 Caracterização da área de estudo, suas instalações e atividades desenvolvidas; 
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 Caracterização do contexto do meio físico regional e local no qual o empreendimento está 

inserido; 

 Identificação de possíveis áreas suspeitas de contaminação e apresentação de ações 

recomendadas para o gerenciamento das mesmas; 

 Levantamento da geologia, pedologia e hidrogeologia regionais;  

 Levantamento de informações sobre eventuais investigações ou etapas do Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas realizadas em épocas pretéritas na área de interesse;  

 Elaboração de Modelo Conceitual Inicial da Área (MCA 1);  

 Análise integrada de todos os dados obtidos; 

 Apresentação de relatório técnico, contendo toda a metodologia adotada, dados obtidos, 

análise crítica, conclusões e recomendações. 

O critério utilizado para a classificação das áreas de interesse é apresentado no Decreto Estadual 

nº 59.263 de 05/06/2013 citado anteriormente. As definições que foram utilizadas para classificar as 

áreas identificadas neste estudo são apresentadas a seguir: 

 Área com Potencial de Contaminação (AP): área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam 

acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada; 

 Área com suspeita de contaminação (AS): Área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada conforme resultado da avaliação 

preliminar; 

 Área Contaminada sob Investigação (ACI): área onde foram constatadas por meio de 

investigação confirmatória concentrações de contaminantes que colocam, ou podem colocar, 

em risco os bens a proteger; 

 Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi): área onde foi constatada, por meio de 

investigação detalhada e avaliação de risco, contaminação no solo ou em águas subterrâneas, a 

existência de risco à saúde ou à vida humana, ecológico, ou onde foram ultrapassados os 

padrões legais aplicáveis; 

 Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe): área onde estão sendo aplicadas 

medidas de remediação visando à eliminação da massa de contaminantes ou, na 

impossibilidade técnica ou econômica, sua redução ou a execução de medidas contenção e/ou 

isolamento; 
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 Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu): área contaminada onde se pretende 

estabelecer um uso do solo diferente daquele que originou a contaminação, com a eliminação, 

ou a redução a níveis aceitáveis, dos riscos aos bens a proteger, decorrentes da contaminação; 

 Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME): área na qual não foi 

constatado risco ou as metas de remediação foram atingidas após implantadas as medidas de 

remediação, encontrando-se em processo de monitoramento para verificação da manutenção 

das concentrações em níveis aceitáveis; 

 Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR): área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria anteriormente contaminada que, depois de submetida às medidas de intervenção, 

ainda que não tenha sido totalmente eliminada a massa de contaminação, tem restabelecido o 

nível de risco aceitável à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens a proteger; 

 Área excluída do cadastro: São áreas que com base nas constatações levantadas na Avaliação 

Preliminar não apresentam indícios ou evidências que possam remetê-las à classificação de 

Área Potencialmente Contaminada (AP) deixando, portanto, de receber esta classificação. 
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CAPÍTULO 4 

LEVANTAMENTO DE DADOS E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA AVALIADA E DO 
ENTORNO 

4.1. DADOS GERAIS E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 INTERESSADO: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

 ÁREA DE ESTUDO/ENDEREÇO: Av. Guaraciaba n° 430, Bairro Sertãozinho, Mauá - SP 

 COORDENADAS UTM (datum SIRGAS 2000- Quadrante 23): Eastings 349.744 mE, Northings: 

7.377.609 mN; 

 TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA:  

 Pretérita: Extração Mineral (Areia) e trecho com vegetação; 

 Atual: Pátio de movimentação e reaproveitamento de resíduos, manutenção de 

equipamentos e atividades relacionadas ao aterro sanitário; 

 Futura: Unidade de Recuperação Energética (URE-Mauá). 

 

A localização regional da área de estudo, é apresentado na Figura 4.1-1.  
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Figura 4.1-1 – Localização regional   
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As matrículas do imóvel são apresentadas no Anexo 1 e na Figura 4.1-2 é apresentada a localização 

das áreas conforme matrículas dos imóveis. 

 
Figura 4.1-2 – Localização das áreas conforme as matrículas 

 

Para este trabalho também foram realizadas consultadas nos cadastros da prefeitura de Mauá e 

em órgãos ambientais / públicos, como CETESB, CPRM, DAEE e DATAGEO. 

Além das consultas nos órgãos públicos supracitados, o cliente disponibilizou os documentos 

listados na Tabela 4.1-1 abaixo:  

 

Tabela 4-1. Relação de documentos avaliados 

Item Emissor Objeto Data Validade 

1 CETESB Licença Ambiental Prévia - - 

2 CETESB 
Licença de Instalação 

(Ampliação) 
14/08/2014 - 
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3 CETESB 
Licença de Operação 

Parcial 
17/06/2015 17/06/2020 

4 
Polícia Militar do Estado de São 

Paulo - Corpo de Bombeiros  
AVCB nº 389574 18/12/2018 26/11/2021 

5 RESITEC 

Layout e descritivo das 

instalações da área de 

estudo 

- - 

6 CETESB CADRI (RESI SOLUTION) 17/10/2017 17/10/2019 

7 CETESB CADRI (LWART) 16/05/2018 16/05/2023 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO REGIONAL 

A caracterização do meio físico regional foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e 

trabalho de reconhecimento de campo. Para este estudo foi considerado o meio físico regional, 

considerando a área de estudo (ADA) e o entorno imediato de 500 m, a partir do perímetro desta. 

As características do meio físico no qual a área de estudo está inserida influenciam diretamente no 

comportamento das substâncias poluentes e agem como meio de transporte do eventual 

contaminante, controlando a mobilidade do mesmo de um meio para outro. Portanto, é essencial o 

conhecimento do meio físico no qual a área de estudo está inserida para avaliação do contexto 

geológico e hidrogeológico e na elaboração do modelo conceitual. 

4.2.1. Geologia 

O estudo da Geologia da área tiveram, por base, os trabalhos de mapeamento disponíveis, 

representado principalmente pela carta geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

(EMPLASA, 1981).  

A maior parte do arcabouço geológico pré-cambriano no sudeste do Brasil corresponde à Província 

Mantiqueira – uma faixa geotectônica alongada na direção NNE, aproximadamente paralela à linha de 

costa. Esta província está dividida regionalmente em três segmentos (de norte ao sul): Cinturão 

Araçuaí, Cinturão Ribeira e Cinturão Dom Feliciano. 

No leste do estado de São Paulo, as rochas pré-cambrianas estão associadas ao Cinturão Ribeira. 

Geologicamente, esta região corresponde ao Terreno Embu, sendo que nas imediações da cidade de 

São Paulo há predominância de rochas metamórficas de baixo grau (xistos). 

Este conjunto de rochas metamórficas e ígneas – xisto, gnaisse e granito – corresponde ao 

embasamento cristalino da região estudada 

As rochas graníticas característica desta região, são pouco orientadas a foliadas, com granulação 

fina a média, tendo ocasionalmente textura porfiróide. O tipo de rocha mais comum é o granito-

gnáissico, constituído por quartzo, plagioclásio, biotita e microclínio, com os minerais acessórios 

epídoto, titânia, sericita e opacos. A coloração é em geral cinza-clara a cinza-médio, localmente rósea 

ou esbranquiçada. 

De acordo com o mapa geológico, observa-se que a região da área de estudo, onde está situado o 

LARA, está inserida em duas unidades litoestratigráficas (micaxisto e migmatitos/gnaisses graníticos), e 
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seu entorno inserido em 04 (quatro) unidades litoestratigráficas (micaxisto, migmatitos/gnaisses 

graníticos, granitos/granodioritídios e aluviões fluviais). São elas: 

 

Pré-Cambirano 

As duas unidades litoestratigráficas abaixo representam o local em que a área está inserida: 

- Micaxisto, e/pu meta-arenito de médio grau metamórfico, inclui também xistos miloníticos em 

zonas de movimentação tectônica; 

- Migmatitos e gnaisses graníticos, podem achar-se cisalhados até gnaisses miloníticos em zonas de 

movimentação tectônica intensificada; 

- Granitos e granodiorititos normais ou em partes gnáissicos, equigranulares ou porfiróides; 

Cenozóico 

- Aluviões fluviais: argila, areia e cascalho 

 

O mapa geológico regional é representado na Figura 4.2.1-1 a seguir: 
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Figura 4.2.1-1: Mapa Geológico do Estado de São Paulo em relação à área de estudo e entorno de 500 m. 

 

4.2.2. Hidrogeologia 

O estudo da Hidrogeologia da área tiveram, por base os mapas de domínios/ subdomínios 

hidrogeológicos do Brasil (CPRM,2005) e o relatório das águas subterrâneas do estado de São Paulo 

(IISTITUTO GEOLÓGICO, 2012).  

A área de estudo está inserida, parcialmente, no contexto hidrogeológico da unidade aquífera do 

Sistema Aquífero Cristalino – SAC. O SAC ocorre nos domínios das rochas cristalinas do embasamento. 

Seus limites coincidem aproximadamente com os divisores de drenagem superficial, nas cotas de 800 

a l000 m. Segundo o comportamento hidráulico das rochas é possível distinguir duas unidades neste 
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sistema. A primeira, relacionada às rochas intemperizadas, configurando um aquífero de porosidade 

granular bastante heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias de 50 m. 

Sob o manto de intemperismo e muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o aquífero 

cristalino propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades rúpteis da rocha (fraturas e 

falhas abertas). Esta unidade é de caráter livre a semi-livre e heterogêneo e anisotrópico. 

O Aquífero Cristalino é um aquífero fraturado e de extensão regional. Com uma área de 53.400 km², 

abrange as cidades de Campos de Jordão, Águas de Lindóia, Jundiaí, Tapiraí, Iporanga, dentre outras, e 

a Região Metropolitana de São Paulo, chegando até o litoral. 

 

 

  Figura 4.2.2-1: Unidades Aquíferas no Estado de São Paulo / Fonte: SMA/IG, 2012 

 

Formado há mais de 550 milhões de anos, é composto pelas rochas mais antigas do Estado de São 

Paulo. São elas rochas ígneas e metamórficas (geralmente granitos, gnaisses, filitos, xistos e quartzitos, 

que são, em sua origem, praticamente impermeáveis) que se estendem para o oeste do Estado, 

abaixo da Bacia Sedimentar do Paraná, a grandes profundidades, o que impossibilita sua utilização. 

Constituem, portanto, o embasamento sobre o qual os aquíferos sedimentares se depositaram. 

As fendas mais favoráveis ao armazenamento e ao fluxo de água subterrânea são as fraturas 

geradas posteriormente à formação das rochas, resultado dos esforços tectônicos que atuaram na 

crosta terrestre, como, por exemplo, a separação dos continentes e a formação da Serra do Mar. 

A área pertencente ao Lara está assentada em região de ocorrência de terrenos cristalinos pré-

cambrianos cortados por intrusões graníticas também pré-cambrianas, e secundariamente 

sedimentos quartenários. Os terrenos cristalinos pré-cambrinaos, representados na região por rochas 

gnáissicas e metassedimentares do Complexo Embu, e as instrusões das Suítes Granírticas, conferem 
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um relevo bastante acidentado, com predomínio de morrotes e colinas com declividade variável e 

vales encaixados. Segundo a Figura 4.2.2-1 a seguir, a área de estudo e seu entorno  de 500m estão 

inseridos nos seguintes tipos de formação: 

 A área de estudo está inserida em sua totalidade sobre o domínio de Metassedimentos/ 

Metavulcânicas - Baixa favorabilidade hidrogeológica -  Os litótipos relacionados aos 

Metassedimentos/Metavulcanicas, reúnem xistos, filitos, metarenitos, 

metassiltitos,anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcanicas diversas etc, 

que estão relacionados ao denominado aqüífero fissural. Como quase não existe uma 

porosidade primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é 

condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se 

traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste 

contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água é na maior 

parte das vezes salinizada. Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do 

Cristalino tradicional (granitos, migmatitos etc), uma separação entre eles é necessária, 

uma vez que suas rochas apresentam comportamento geológico distinto; isto é, como elas 

tem estruturação e competência diferente, vão reagir também diferentemente aos 

esforços causadores das fendas e fraturas, parâmetros fundamentais no acúmulo e 

fornecimento de água. Deve ser esperada, portanto, uma maior favorabilidade 

hidrogeológica neste domínio do que o esperado para o Cristalino tradicional. Podem ser 

enquadrados neste domínio grande parte das supracrustais, aí incluídos os “greesnstones 

belts”. 

 O entorno dos 500 m incide no dompínio do cristalino - Baixa/Muito baixa favorabilidade 

hidrogeológica - No Cristalino, foram reunidos basicamente, granitóides, gnaisses, 

granulitos, migmatitos, básicas e ultrabásicas, que constituem o denominado tipicamente 

como aqüífero fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de 

rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 

descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões 

produzidas por poços são pequenas, e a água em função da falta de circulação e do tipo de 

rocha (entre outras razões),é na maior parte das vezes salinizada. Como a maioria destes 

litótipos ocorre geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, existe uma 

tendência de que este domínio seja o que apresente menor possibilidade ao acumulo de 

água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aqüíferos fissurais. 

O mapa hidrogeológicoregional é representado na Figura 4.2.2-2 a seguir.  
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Figura 4.2.2-2: Mapa Hidrogeológico regional 

 

4.2.3. Pedologia 

A caracterização pedológica realizada neste estudo tem como referência o Mapa Pedológico do 

Estado de São Paulo, elaborado pela Embrapa em 1999, na escala de 1:500.000. De acordo com este 

mapeamento, na região foi mapeado solo da seguinte ordem e subordem, cuja característica geral é 

apresentada no tópico seguinte: 

 Cambissolos Háplicos (CX1);  

A ordem de solos “Cambissolos” é marcada pela característica de serem pouco profundos 

(raramente com mais de 1 m de solum), com presença de argilas de atividade média a alta, discreta 
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variação de textura, elevado teor de minerais primários (herdados da rocha) e presença de frequentes 

fragmentos de rocha em sua estrutura. Em regiões de relevo acidentado e de alta declividade, este 

solo usualmente coexiste com o Argissolo. Trata-se de um processo pedogenético de transição natural 

entre estas ordens e que ocorre ao longo das vertentes topográficas, sendo o Cambissolo comum nas 

porções mais elevadas e íngremes. 

Os Cambissolos, em geral, se caracterizam pela presença de um horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial (exceto horizonte hístico com mais de 40 cm de espessura). No 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), esta classe é subdivida em três subordens: 

Húmicos, Flúvicos e Háplicos. A subordem háplica, encontrada neste estudo, é a mais comum, 

compreendendo grandes grupos com características muito variáveis (LEPSCH, 2011). A sequência de 

horizontes com maior incidência para estes tipos de solos é A-B-(C ou R).  

Em relação a sua distribuição no Estado de São Paulo, esta classe está associada a condições 

variadas de materiais de origem, relevo, vegetação e clima. No entanto, possui ocorrência 

predominante na província do Planalto Atlântico, em condições de topografia mais íngreme ou relevo 

mais dissecado. Como consequência desta condição geomorfológica, possuem perfis menos 

profundos e pedregosidade ou cascalhos ao longo de toda sua estrutura. 

Trata-se de solos com características de forte a moderadamente ácidos, com alta (eutróficos) ou 

baixa (distróficos) saturação por bases e com relação molecular Ki, em geral, maior do que 2,2 

(correspondente à fração argila) (EMBRAPA, 1999). 

Em relação a classificação dos solos para as áreas de influência do empreendimento, de acordo 

com a Figura 4.2.3-1, a classe dos Cambissolos é a que ocupa a maior porção (em área). A classificação 

deste tipo de solo observando o SiBCS, classifica o mesmo no terceiro nível, sendo os Cambissolos 

encontrados na área de estudo do tipo Cambissolo Háplico distrófico, de textura argilosa em relevo 

montanhoso. De acordo com o levantamento do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (escala 

1:500.000), a área está inserida em sua totalidade sobre os Cambissolos; e seu entorno inserido em 

uma pequena porção de mancha urbana (em menor porção). Observa-se que, em imagens aéreas, isto 

não ocorre. Tal fato deve estar associado a pequenos deslocamentos do mapa pedológico 

(EMBRAPA,1999).    
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Figura 4.2.3-1- Mapa Pedológico Regional 

4.2.4. Hidrografia 

A área de implantação do empreendimento está situada na UGRHI-06 – Bacia do Alto Tietê (Figura 

4.2.4-1), a referida UGRHI abrange uma área de drenagem de 5,720 km², incluída a bacia integral do 

rio Pinheiros com as sub-bacias dos reservatórios Billings e Guarapiranga. 

A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidrícos – UGRHI 06 está dividida em cinco sub-comitês: 

Tietê-Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Juqueri-Cantareira, Cotia-Guarapiranga, Penha Pinheiros e 

Pinheiros-Pirapora. A área de ebstudo esta localizada na sub-bacia Billings-Tamanduateí. 

A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento ocupa uma área de 72.003  m2, 

aproximadamente. Esta área está em grande parte antropizada, com o registro de ocorrência de 

vegetação nos limites da borda nordeste, sudeste e sul da AID. O Mapa hidrográfico da área de estudo 

é apresentado na Figura 4.2.4.1-3  no decorrer deste tópico. Nota-se cursos d’água no entorno 

imediato da área de estufo, a nordeste, assim como cursos localizados a oeste e leste do 

empreendimento.  
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A Figura 4.2.4.1-3 apresenta também as áreas de preservação permanente que podem vir a sofrer 

algum impacto ambiental. O diagnóstico detalhado em relação aos recursos hídricos é apresentado no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

 

Figura 4.2.4-1- Distribuição das UGRHIs do Estado de São Paulo 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Operação Inverno – 2012 – Qualidade do Ar. Disponível 
em: https://cetesb.sp.gov.br/qualidade-ar/.../2013/.../relatorio-op-inverno-2012.pdf 

4.2.4.1 Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação 

No contexto de áreas com usos controlados, existem áreas que são classificadas como Áreas de 

Preservação Permanente (APP), sendo estas definidas conforme a largura do leito do corpo d’água 

(vide Tabela 4.2.4.1-1), além dos corpos d’água, também se aplica área de APP para nascentes, sendo 

que para estas se delimita um perímetro de 50 metros ao redor da mesma (Figura 4.2.4.1-1 e 4.2.4.1-

2).  

Para outros tipos de aplicação de APP, pode-se consultar a Lei nº 12.651/2012, que dispões sobre a 

proteção de vegetação nativa e dá outras providências. 
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Tabela 4.2.4.1-1 – Modelo esquemático de APP para cursos d’água com largura menor que 10m. 

Largura do Corpo D'água Faixa de APP a ser Aplicada 

Menor que 10 metros 30 metros 

de 10 a 50 metros 50 metros 

de 50 a 200 metros 100 metros 

de 200 a 600 metros 200 metros 

Maior que 600 metros 500 metros 
Fonte: Lei Federal Nº 12.651/2012 

 

 
Figura 4.2.4.1-1 – Modelo esquemático de APP para cursos d’água com largura menor que 10m. 

Fonte: CETESB/SIGAM 

 

 
Figura 4.2.4.1-2 – Modelo esquemático de APP para Nascentes – Delimitação de Raio de 50m. 

Fonte: CETESB/SIGAM 

 

Também são ressaltadas áreas de conservação compostas por Unidades de Conservação, que são 

definidas por áreas naturais de importância para a biodiversidade e que devem ser protegidas.  

Não estão incidentes na área de estudo Unidades de Conservação (UCs). Em relação a presença de 

cursos d’água, foi identificado a presença de diversos cursos d’água nos limites da área de estudo, 

conforme carta topográfica da EMPLASA (1980/81) e interpretação de imagem de satélite. Cabe 

salientar que, para os referidos cursos d’água, incide Área de Preservação Permanente (APP) 

conforme a Lei nº 12.651/2012.  
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Para se obter uma melhor visualização do contexto de Áreas de Preservação Permanente 

presentes na área de estudo e seu entorno, é apresentado na Figura 4.2.4.1-3 a localização e 

incidência destas. 

 

 
Figura 4.2.4.1-3 – Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente (APP). 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE E DO ENTORNO 

Os dados atuais e pretéritos da evolução do uso e ocupação do solo na área de estudo e entorno 

foram obtidos a partir de análise cartográfica e de vistoria em campo. Na análise cartográfica foi 

realizado um detalhamento a partir de imagens aéreas, mapas de uso e ocupação e do meio físico, e 

na etapa de campo foi realizada uma avaliação visual da ocupação local. 

Na Figura 4.3-1 do Anexo 3 é apresentado o mapa de visadas, com a localização das tomadas de 

fotos.  

Para o gerenciamento de áreas contaminadas é importante avaliar quais os compostos e 

substâncias de interesse que são manipulados na área de estudo tanto para a identificação dos 
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aspectos ambientais inerentes às atividades de operação e apoio de um empreendimento quanto para 

a avaliação do nível de impacto que estes compostos podem causar, caso entrem em contato com o 

ambiente.  

Conforme visita técnica realizada, a área de estudo é um pátio de movimentação e 

reaproveitamento de resíduos, manutenção de equipamentos e atividades relacionadas ao aterro 

sanitário, com área total de 72.003 m2. A área de estudo agrega também duas empresas localizadas a 

oeste da área: Micropet (beneficiamento de plástico) e Lirium (reciclagem de óleo vegetal). 

As instalações operacionais atuais e pretéritas do Lara podem ser subdivididas em 11 (onze) macro 

unidades operacionais, no entanto, algumas destas unidades operacionais, atualmente, encontram-se 

ativas e outras foram desativadas ou desmobilizadas. 

A Tabela 4.3-1, a seguir, apresenta as atividades desenvolvidas na planta industrial (pretérita e 

atual).
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Tabela 4.3-1: Atividades desenvolvidas na área de estudo. 

# Atividade Pretérita Atividade Atual Status Operacional Localização 

1 Empresa Lirium Empresa Lirium Ativo Porção oeste da da planta (parte inferior) 

2 Empresa Micropet Empresa Micropet Ativo Porção oeste da da planta (parte superior) 

3 Oficina de manutenção leve e almoxarifado Oficina de manutenção leve e almoxarifado Ativo Porção centro-oeste da planta 

4 Lavador de veículos/ Antigo posto de abastecimento  Lavador de veículos/ Armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos Ativo Porção centro-oeste da planta 

5 Galpão Sybertronic – Disposição de materiais  Galpão Sybertronic – Disposição de materiais  Desativado Porção sudoeste da planta 

6 Autoclave Autoclave Ativo Porção sudoeste da planta 

7 Oficina de manutenção pesada e almoxarifado Oficina de manutenção pesada e almoxarifado Ativo Porção noroeste da planta 

8 

Instalações Administrativas 
 

(Instalações administrativas (escritórios, operacional, enfermaria, portaria, 
balança rodoviária, vestiários, refeitório e estacionamento de veículos de 

funcionários e frota) 

Instalações Administrativas 
 

(Instalações administrativas - escritórios, operacional, enfermaria, portaria, 
balança rodoviária, vestiários, refeitório e estacionamento de veículos de 

funcionários e frota) 

Ativo Porção norte da planta 

9 CRB – Area de trituração de pneus CRB – Area de trituração de pneus Desativado Porção leste da planta 

10 
Usinagem 

 
Galpões Cerwin e Wagner 

Disposição de material plástico (pet) triturado Desativado 

Cerwin - porção leste da planta 

Wagner - porção noroeste da planta 

11 Pátio de passagem Posto de abastecimento Ativo Porção centro-sul da planta 

12 Caldeiraria e disposição de GLP Caldeiraria e disposição de GLP Ativo Porção centro-sul da planta 
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A Figura 4.3-2 do Anexo 3 apresenta o layout da área de estudo com suas principais instalações e 

poços já existentes. 

• Unidade 01 – Empresa Lirium 

A empresa recebe óleo de cozinha usado a partir da coleta por frota própria em restaurantes na 

Grande São Paulo, e trata este redísuo garantindo 100% de reaproveitamento, principalmente para a 

transformação em biodiesel. O biodiesel é produzido a partir da reação química entre o óleo, já limpo 

e desumidificado (filtração e remoção de água), o álcool e uma substância catalizadora (Hidróxido de 

Potássio ou Hidróxido de sódio). O mesmo é inserido em reator e submetido à altas stemperaturas. O 

biodiesel e a glicerina são os produtos finais desse processo. O biodiesel é refinado até que possa ser 

usado como combustível e a glicerina é usada para fabricar sabões. Há um separador água/óleo 

próprio desta empresa, localizado ao sul da mesma, onde estoca-se o produto final (óleo vegetal). Há 

tubulações preparadas para realizar o  abastecimento do produto gerado em caminhões. Na 

sequencia são apresentadas fotos desta área. 

 

  
Foto F01 – Vista do galpão da Lirium (reciclagem de óleo 

vegetal). 
Foto F02 – Área de lavagem dos tambores de óleo. 

  

Foto F03 – Transbordo de óleo previamente à reciclagem. 
Foto F04 – Separador água/óleo da Lirium no limite 

sudoeste de área de estudo. 

 

• Unidade 02 – Empresa Micropet 

A atividade da empresa é o beneficiamento de plástico. Esta empresa recebe plástico (PET) 

triturado ensacado em grandes quantidades. A partir da extrusão, o mesmo é transformado em um 

produto chamado de PET Microionizado (pó). O mesmo é utilizado, por exemplo, para a redução de 
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custo no seguimento colchoeiro na sua fabricação final. A seguir, são apresentadas algumas fotos do 

interior desta empresa.. 

  
Foto F05 – Vista para o portão de entrada da Micropet. Foto F06 – Vista geral do armazém da Micropet. 

  
Foto F07 – Vista para o portão da Micropet (limite da área 

de estudo)a porção sudoeste da área de estudo. 

Foto F08 – Entrada da Micropet e Lirium pela Avenida 

Guaraciaba. 

 
• Unidade 03 – Oficina de manutenção leve/ almoxarifado 

Nesta oficina são realizadas as atividades de manutenção leve. São elas: manutenção de veículos 

leves e caminhões da frota, troca de óleo, funilaria e serviços de mecânica em geral. Dentro deste 

galpão, são observadas áreas de armazenamento de resíduos de peças metálicas, óleos lubrificantes e 

hidrálicos usados, peças metálicas, pneus, entre outros. Para o descarte de óleo, há um reservatório 

em bacia de contenção aparentemente em boas condições. Para a realização destas atividades, esta 

oficina conta com um almoxarifado próprio, que contém materiais diversos como, óleos lubrificantes e 

hidráulicos, peças de reposição, borrachas de vedação, filtros,lâmpadas, ferramentas, etc. Ressalta-se 

também a presença de dois poços de monitoramento, PM-31 e PM-33. 

As fotos a aseguir apresentam as características desta área. 
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Foto F09 – Visão geral do galpão de manutenção de leve. 
Foto F10 – Disposição de resíduos recivláveis da 

manutenção. 

  
Foto F11 – Descarte de óleo da manutenção (bacia de 

contenção e piso impermeabilizado). 
Foto F12 – Almoxarifado. 

 

• Unidade 04 –Lavador de veículos/ Armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos 

Nesta unidade, são realizadas as atividades de: 

 Lavagem de veículos (carros, camihões, tratores, etc), em virtude das atividades realizadas 

pelos mesmos na área do Lara (apoio de operação do aterro). O lavador possui um sistema 

composto por uma área específica de lavagem, canaletas de drenagem e caixas 

separadoras. O efluente gerado é drenado até esta caixa e o mesmo é retirado e destinado 

posteriormente. Esta área conta com a presença dos poços de monitoramento PM-29 e 

PM-30; 

 Armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos, desengraxantes, aditivos e graxas 

para manutenção de equipamentos e veículos da frota. Ressalta-se que no passado esta 

área era um antigo posto de abastecimento destinado à suprir as necessidades da empresa. 

Este foi desativado e disposto em outro local. Observou-se a presença do poço de 

monitoramento PM-27. 

As fotos a seguir apresentam as características da unidade 07. 

 

  

Foto F13 – Vista da canaleta de lavagem de veículos. 
Foto F14 – Drenagem do efluente proveniente da lavagem 

de veículos. 
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Foto F15 – Caixas separadoras água/óleo da lavagem de 

veículos. 

Foto F16 – Poço de monitoramento localizado dentro da 

área de lavagem de veívulos (PM-30).. 

  

Foto F17 - Vista geral do galpão de armazenamento de óleos 

lubrificantes e hidráulicos. 

Foto F18 – Vista geral da área de armazenamento de óleos 

lubrificantes e hidráulicos devidamente impermeabilizada e 

em área de contenção. 

 

• Unidade 05 – Galpão Sybertronic – Disposição de materiais 

Neste galpão, desde a sua construção até o momento da visita em 05 de junho de 2019, sempre foi 

realizado a disposição de peças, materiais, veículos inativos e em uso. Ou seja, o mesmo encontra-se 

sem uso operacional. Na visita, notou-se a presença do poço PM-09 a montante do galpão. 

A seguir, é apresentada uma sequência de fotos deste galpão (Unidade 06). 

 

  
Foto F19 – Disposição de veículos inativos e em uso, peças 

e materiais (galpão Sybertronic desativado).. 
Foto F20 –Limite da área na poção sudoeste (vista oeste). 
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Foto F21 – PML-09 e PM-09, poço de investigação hídrica e poço de monitoramento, respectivamente. 

 

• Unidade 06 – Autoclave 

Nesta unidade, é recepcionado diversos resíduos de serviços de saúde como luvas, seringas, 

ampolas, gases usadas, etc. Estes são acondicionados em lixeiras específicas para lixo infectante para 

posteriormente serem submetidos ao tratamento térmico em autoclave. Após o tratamento térmico e 

seu desenquadramento como redsíduo perigoso, o mesmo é submetido à trituração para diminuição 

de seu volume e destinado ao aterro próprio do Lara. 

As fotos a aseguir apresentam as características da unidade 06. 

 

  

Foto F22 – Autoclave (quadrante direito) e  triturador 

(quadrante esquerdo) para posterior disposição no aterro. 

Foto F23 – Lixeiras de material infectante dispostas no 

galpão de tratamento térmico de resíduos de serviços de 

saúde (autoclave). 

 

• Unidade 07– Oficina de manutenção pesada e almoxarifado 

Nesta oficina são realizadas as atividades de manutenção pesada. São elas: manutenção de 

veículos pesados (escavadeira, trator, etc) da frota, troca de óleo, retificação esteiras (deterioradas 

pelo uso), retificação de motores e serviços de mecânica em geral. Dentro deste galpão, idem ao de 

manutenção leve, são observadas áreas de armazenamento de resíduos de peças metálicas, óleos 

lubrificantes e hidrálicos usados, peças metálicas, entre outros. Para o descarte de óleo, há uma 

tancagem em bacia de contenção aparentemente em boas condições. Para a realização destas 

atividades, esta oficina também conta com um almoxarifado próprio, que contém materiais diversos 

como, óleos lubrificantes e hidráulicos, peças de reposição, peças de suspensão, filtros, esteiras 

retificadas, etc. Ressalta-se também um poço de monitoramento, PM-26, já existente. 
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As fotos a aseguir apresentam as características da unidade 07. 

 
• Unidade 08 – Instalações Administrativas  

A unidade é composta pelas instalações administrativas: escritórios, operacional, enfermaria, 

portaria, balança rodoviária, subestações de energia, vestiários, refeitório e estacionamento de 

veículos de funcionários e frota. Observou-se o poço em nível intermediário existente PMN-10. 

Ressalta-se que a unidade das subestações de energia elétrica são abordadas em itens específicos 

deste relatório. 

A seguir, é apresentada uma sequência de fotos das instalações citadas que compõem a Unidade 

08. 

  

Foto F24 – Vista do estacionamento da frota de veículos Foto F25 – Balança para pesagem de caminhões que entram 

e saem da área. 

  
Foto F26 – Visão geral do estacionamento de funcionários. Foto F27 – Visão lateral do prédio administrativo. 

 

• Unidade 09 – CRB – Area de trituração de pneus  

Nesta área, em anos anteriores, era realizada a atividade de trituração de pneus, porém a mesma 

encontra-se desativada atualmente. O processo de trituração, segundo informações obtidas, era 

realizado a seco. Não se tem maiores informações a respeito desta área, apenas o possível uso de 

óleos hidráulicos das máquinas trituradoras.  

As fotos a aseguir apresentam as características gerais da unidade 09. 
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Foto F28– Vistão geral para o limite da área (antiga área de 

trituração de pneus). 
Foto F29 – Vista do entorno para a área (porção oeste).  

 

• Unidade 10 – Disposição de material plástico (pet) triturado (Wagner e Cerwin) 

Estes dois galpões, Wagner e Cerwin, segundo informações obtidas junto ao cliente e em layout, 

são antigas áreas de usinagem que encontram-se atualmente desativadas. Estes dois galpões são 

utilizados atualmente para a disposição de materiais plásticos (PET) triturado. Não foram constatadas 

atividades operacionais nos mesmos.  

As fotos a aseguir apresentam as características gerais da unidade 10. 

 

  

Foto F30 –Vista externa geral do galpão. 
Foto F31 –Visão geral do interior do galpão Cerwin 

(desativado). 

  
Foto F32 –Pilha de pet triturado disposto no galpão Cewin 

(desativado). 

Foto F33 – Vista leste lateral do galpão Cerwin na porção 

leste da área de estudo. 
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• Unidade 11 – Posto de abastecimento  

O mesmo é utilizado para abastecimento de veículos, caminhões, tratores e escavadeiras. A área 

possui 02 (duas) tancagens, sendo uma de gasolina e outra de óleo diesel; e 01 (uma) bomba de 

combustível ao centro. A área está instalada sobre piso aparentemente impermeabilizado e com 

canaletas de drenagem para eventuais vazamentos de produto. Atrás desta área, foi observada uma 

caixa coletora/ separadora. Durante a visita, notou-se a presença do poço de monitoramento PM-28, 

localizado a jusante da caixa separadora. 

 

  

Foto F34 – Bomba de abastecimento. 
Foto F35– Tanque de diesel em bacia de contenção sob piso 

impermeabilizado.  

  
Foto F36 – Canaletas de drenagem em caso de transbordo 

de combustível. 

Foto F37 – Caixa separadora/ coletora do efluente 

proveniente das canaletas de drenagem. 

 

• Unidade 12 – Caldeiraria e Disposição de GLP 

Nesta unidade estão dispostos os cilindros de GLP abstecem uma caldeira. O cilindros estão 

armazenados dentro de gaiola específica, aberta, ventilada e em área de conteção, com capacidade 

para disposição de 12 cilindros (estão enumerados) de 190 kg cada. A caldeira é utilizada para gerar 

vapor, para a unidade de esterilização de resíduos hospitalares (Autoclave – Unidade 06). Ela está 

localizada próxima à gaiola de cilinlindros de GLP e instalada em área coberta, ventilada, com piso sem 

indícios de rachaduras ou trincas. 

As fotos a aseguir apresentam as características gerais da unidade 12. 
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Foto F38 – Setor de caldeira. 
Foto F39 – Armazenamento de GLP para abastecimento da 

caldeira. 

4.3.1 Histórico Aerofotogramétrico 

Para se obter dados complementares da evolução de uso e ocupação do solo na área de estudo e 

no seu entorno imediato, a avaliação é realizada pelo levantamento de informações com estudos 

anteriores, pessoas familiarizadas com o histórico de uso e ocupação da área e a partir de 

interpretação de imagens aéreas históricas. 

A interpretação das fotos aéreas foi feita com base nas orientações presentes nas seções 3200, 

3201 e 3202 do “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2001). 

Além da área de estudo foi considerado o seu entorno de 500 m. Foram utilizadas fotos aéreas e 

imagens de satélite, em formato digital, para a avaliação do uso e ocupação da área de interesse, 

retratando a situação nos seguintes anos: 

 1972: BASE S.A, Aerofotografia Vertical, 1972; 

 2008: ArcGis Online Basemaps, (Digital Globe, 2008); 

 2017: ArcGis Online Basemaps, (Digital Globe, 2017). 

 

A seguir são destacadas as principais feições observadas, em cada época, em relação à área de 

estudo e sua evolução ao longo do tempo.  

1972: Na Figura 4.3.1-1, apresentada à seguir, são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta 

data para a área de estudo. O uso da referida área se concentrava em totalidade em mineração (areia), 

onde são observadas as plihas de areia na área. No entorno não há nenhum tipo de empreendimento 

instalado. Há apenas uma residência na porção norte. As estradas no entorno são de terra, indicando 

um local ainda sem urbanização. Há a presença de vegetação, com pequena porção de campo 

antrópico com árvores isoladas.  
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Figura 4.3.1-1: Uso e Ocupação do Solo – Ano 1972 

 

2008: Na Figura 4.3.1-2 (a seguir) são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta data para a 

área de estudo. Nota-se que, para este ano, a empresa Lara Central de Resíduos já estava instalada na 

área de estudo, inclusive todas as suas unidades operacionais (será discutido melhor no item 4.3 deste 

relatório) e sua ETE na porção sudoeste do entorno de 500m, com exceção do galpão Cerwin, onde 

pode-se perceber que estava sendo construído neste exato ano. Na área de estudo o uso 

predominante é o de uso misto/ área ocupada, com pequenas porções de vegetações isoladas e 

campo antrópico com árvores isoldas. No entorno observa-se que nas porções norte, noroeste e oeste 

existe o predomínio de ocupação urbana bem consolidada, e 03 (três) lagos na porção leste, próximos 

às extrações de areia. Nota-se diversos galpões, podendo estes ser relativos à indústrias instaladas na 

área, assim como muitas residências. Na porção sul já pode ser observado o avanço do aterro sanitário 

e suas estruturas de suporte às atividades. Nas porções leste e sudoeste observa-se a presença de 
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mata, campo antrópico com árvores isoladas e o aterramento/alteração do lago existente no ano de 

1972. Observa-se que, no entorno como um todo, a área é predominantemente urbana na porção 

norte e ainda com porções de vegetações na porção sul. Avenidas e vias de acesso já estão 

consolidadas, inclusive a via de acesso ao Lara (Rua Ruzzi e Avenida Guaraciaba) 

 

Figura 4.2.1-2: Uso e Ocupação do Solo – Ano 2008 

 

2017: Na Figura 4.3.1-3 (a seguir) são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta data para a 

área de estudo. Nota-se que não há alterações significativas do uso do solo da área de estudo em 

relação ao ano de 200. É identificada apenas a finalização da construção do galpão Cerwin na porção 

leste da área de estudo, estando a mesma com predominância de uso misto/área ocupada com uma 

pequena porção de campo antrópico. Em relação ao entorno imediato de 500 m, registrou-se o 
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adensamento da área urbana com a diminuição de campo antrópico registrado nos anos anteriores, 

como a construção do galpão da empresa Elinox a norte da área de estudo e crescimento da área do 

aterro sanitário, outra alteração importante é a conclusão da via de interligação entre o Rodoanel 

Mário Covas com a Av. Papa João XIII. 

 

Figura 4.3.1-3: Uso e Ocupação do Solo – Ano 2017 
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4.4 HISTÓRICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS DA ÁREA DE INTERESSE 

Para a compilação dos dados históricos da área de interesse, foram realizadas entrevistas e 

levantamento dos documentos e estudos disponibilizados pelo LARA Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda. 

Em relação ao histórico de uso da área de estudo, no passado, conforme observado na imagem 

história de 1972, era realizada a atividade de extração mineral (areia) em grande parte da área de 

estudo e em seu entorno, onde se notava a presença de vegetações isoladas. A área de estudo em si 

sofreu grandes alterações após a vinda da empresa Lara e suas instalações, com a construção de 

galpões, prédio administrativo, oficinas, pátios, etc (confore descrito nas unidades do item 4.3 deste 

relatório).  

O entorno também sofreu muitas alterações ao longo dos anos, principalmente em relação as 

áreas da antiga extração de areia. Estas alterações se deram principalmente por motivo de atividades 

antrópicas, destacando-se principalmente a implantação e operação de atividades do Aterro Sanitário, 

e a implantação da pista sentido leste do Rodoanel Mário Covas, bem como sua via de interligação 

com a Avenida Papa João XXIII, destaca-se também o adensamento urbano nas porções norte, 

noroeste e nordeste da área, com a presença de indústrias, comércio e áreas residenciais. 

A seguir, segue um breve histórico ambiental obtido da área do aterro sanitário do Lara: 

 04/06/2006 – Exigência de realização de investigação ambiental detalhada de toda a área 

de influencia do aterro; 

 29/05/2009 – Protocolado na CETESB o documento “Investigação Ambiental Detalhada – 

Avaliação Multitemporal do Uso do Solo, Resgate Histórico e Plano de Trabalho; 

 26/11/2009 - Protocolado na CETESB o documento  intitulado “Investigação Ambiental 

Detalhada – Instalação de Poços de Monitoramento, Avaliação Hidrogeoquímica e 

Hidrogeológica; 

 14/05/2010 - Protocolado na CETESB o documento  intitulado “Monitoramento Ambiental 

– Limite das Áreas dos Aterros Lara e Boa Hora”; 

 05/09/2013 – Revebido o ofício CLA/807/13 de 28/08/2013 encaminhando os Pareceres 

Técnicos 078/IPRS/13 e 079/IPRS/13 com exigências técnicas que deverão ser atendias na 

complementação da investigação ambiental nas áreas internas e externas do 

empreendimento; 

 09/10/2015 – Recebido o oficio CLA/711/15 (Pasta PA/00215/03) da CETESB 

encaminhando o Parecer Técnico n°049/IPSR/15 que discorre sobre os três primeiros 

relatórios de monitoramento hídrico de 2014. 

De acordo com informações obtidas de relatórios anteriores, a operação de disposição de resíduos 

no aterro atual teve início na primeira metade da década de 1980. E nas décadas de 1990 e 2000, a 

CETESB solicitou diversos estudos para caracterização ambiental da área do aterro (área localizada 

imediatamente a sul e à montante da área de estudo). Os estudos do Lara foram realizados em 

conjuto com o aterro Boa Hora (área atualmente contaminada vide item 4.4.1 a seguir). Ressalta-se 
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que este estudo é referente ao aterro localizao a sul da área de interesse (também identificado na 

consulta do cadastro de áreas contaminadas da CETESB). Neste estudo foram instalados em maio de 

2008 os poços perimetrais ao aterro: PM-01 a PM-11.  

De acordo com informações obtidas, os resultados de diversas campanhas monitoramento (set/08, 

fev/09, abr/09, jul/09 e out/09) no aterro, identificaram concentrações persistentes de ferro, 

manganês, cloretos nos poços PM-01 a PM-06 e sódio no PM-05 e PM-06. Observa-se concentrações 

pontuais de coliformes totais e fecais nos poços PM-04 (fev/09), PM-06 (abr/09), PM-07 e PM-08 

(out/09). Os poços na divida entre o aterro e a área de estudo são os poços PM-05 e PM-09, 

apresentados no layout da área (Figura 4.3-2 do Anexo 3) 

Em julho de 2010, o monitoramento realizado detectou  coliformes, cloreto, nitrato, sulfato e 

metais (arsênio, boro, cobalto, cromo, ferro, manganês, níquel, selênio, sódio e vanádio acima dos 

valores estabelecios.  

Em outro relatório, de outubro de 2015, mostra os resultados do monitoramento do aterro do Lara. 

O mesmo já comtemplava os poços PM-01 até o PM-13 e alguns poço instalados no aterro Boa Hora, 

nomeados como PML. Estes indicam concentrações de metais, fluoreto e nitrato nos poços localizados 

próximo à unidade de estudo (URE). Não foram quantificadas concentrações de voláteis e semivoláteis 

em nenhum poço de monitoramento, principalmente nos poços PM-05 e PM-09, localizados dentro 

da área de estudo. A Figura 4.4-1 do Anexo 3 comtempla os poços existentes na área.  

Ressalta-se que não foram disponibilizadas ou obtidas informações a respeito dos poços de 

monitoramento existentes dentro da área de estudo, assim como os estudos atrelados aos mesmos. 

4.4.1 Consulta ao Cadastro De Áreas Contaminadas da CETESB 

Foi realizada consulta ao Cadastro de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo de 2018, 

mantido pela CETESB. Essa consulta, feita por meio do site da entidade na internet, disponível em 

https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacao-de-areas-contaminadas (acesso em 01/06/2019), 

teve como finalidade verificar se no passado houve constatação da existência de contaminação na 

área em estudo e/ou em suas regiões limítrofes, considerando-se o entorno de até 500 m.  

Ao analisar o referido Cadastro, observou-se que a área de interesse está cadastrada como Área 

Contaminada na CETESB, porém é referente ao seu aterro sanitário localizado ao sul da área de estudo, 

fora da área, porém dentro do raio dos 500m. Após levantamento realizado junto ao órgão ambiental 

do Estado de São Paulo – CETESB, foi identificada mais uma área cadastrada no entorno de 500 m do 

empreendimento. São elas: 
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 Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda – Avenida Guaraciaba, 430 – Sertãozinho/ 

Mauá. 

Situação: área contaminada com risco confirmado (ACRi). 

 Trasulix Transportes de Sucatas e Lixo Industrial Ltda – Av. Para João XXIII, 4731 – 

Sertãozinho/ Mauá. 

Situação: área contaminada com risco confirmado (ACRi). 

A localização dos pontos identificados é apresentada na Figura 4.5.1-1 a seguir, enquanto que as 

fichas cadastrais de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo são apresentadas no 

Anexo 2. 

 

Figura 4.4-1: Áreas Contaminadas Cadastradas na CETESB 
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4.4.2 Acidentes Ambientais 

Na área, até a presente data, não foram relatados ou evidenciados eventos com potencial dano ao 

meio ambiente na área estudada e mesmo no entorno a partir desta. 

4.5. CONSULTA AO CADASTRO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS – DAEE e CPRM 

Foram realizadas pesquisas nos bancos de dados do Serviço Geológico do Brasil - Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e no Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), com a 

finalidade de verificar os usos dos recursos hídricos cadastrados na área de interesse e no entorno 

imediato num raio de 500 m. 

Esta verificação incluiu o levantamento de dados a respeito dos poços de captação das águas 

subterrâneas, captações de água superficial, pontos de lançamento de efluentes e pontos de 

bombeamento ou injeção de água e/ou produtos químicos nos aquíferos subterrâneos, quando 

existentes. 

Na CPRM esta consulta foi feita por meio do site da entidade na internet disponível em: 

http://siagasweb.cprm.gov.br (acesso em 01 de junho de 2019). No DAEE esta consulta foi feita por 

meio do site da entidade na internet disponível em: http://www.daee.sp.gov.br (acesso em 08 de 

julho de 2019). 

Na pesquisa realizada junto ao DAEE, constatou-se que existem 02 (dois) pontos de captação 

subterrânea dentro da área de estudo (P01 e P10), porém, conforme informações obtidas com o 

cliente dutante a visita, os mesmos não são utilizados, todavia não foi possível obter maiores detalhes 

acerca destes poços de forma a ficar esclarecido se os mesmos foram tamponados, lacrados, as 

condições estruturais dos mesmos e se há outorgas junto ao DAEE ou CETESB. No entorno de 500m, 

foram identificados diversos pontos cadastrados (P02 a P09 e P11 a P18), sendo estes referentes à 

lançamentos superficiais, travessias subterrâneas e canalizações. Nota-se que o ponto P18 (captação 

subterrânea) encontra-se no aterro sanitário da Lara, não há informações acerca deste poço. Ressalta-

se que não foram obtidas informações sobre o mesmo na consulta junto ao CPRM e mesmo junto ao 

cliente. 

Quanto à pesquisa realizada no CPRM, constatou-se a existência também de 02 (um) pontos de 

abastecimento dentro da área de estudo (P01 e P02), sendo estes os mesmos identificados no 

cadastro junto ao DAEE (P01 e P10). Estes poços estão em nome da Cerwin Indústria e Comércio Ltda 

e do Lara Central de Resíduos, respectivamente. O poço P01 (P01 – DAEE) possui profundidade total 

de 150 m e foi instalado em 13/08/1997. O poço P02 (P10 – DAEE) possui profundidade total de 300 

m e foi instalado em 13/08/1997. Também foram identificados os poços P03 a P08 do entorno de 

500m. Segundo informações disponibilizadas pelo cliente, estes poços estão inutilizados, 

possivelmente por serem antigos, todavia não foi possível identificar se os mesmos foram 

selados/tamponados ou se estão lacrados. No entorno foram identificados 07 (sete) pontos 

cadastrados, sendo estes referentes à poços sem uso, de abastecimento industrial e outros usos (lazer, 

etc.). As fichas de informações destes poços são apresentadas no Anexo 4.  

Nota-se a coincidência de pontos cadastrados entre o DAEE e o CPRM, sendo estes possivelmente 

os mesmos pontos todavia as coordenadas disponibilizadas nos respectivos sites de cada órgão 
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público não coincidem de forma exata. Na Figura 4.5-1 do Anexo 03 são apresentados os pontos e usos 

obtidos na pesquisa realizada junto ao DAEE e CPRM. 

4.6. INSPEÇÃO AMBIENTAL 

Neste item serão apresentadas as informações levantadas durante a inspeção ambiental realizada 

na área de estudo, assim como a avaliação visual do entorno potencialmente impactado. Estas 

informações são analisadas integralmente com os documentos disponibilizados. 

A inspeção de campo foi realizada em 05 de junho de 2019. O roteiro de campo adotado para esta 

inspeção foi o mesmo realizado para o meio físico, porém, com maior ênfase às áreas onde há 

atividades antrópicas.  

Durante o reconhecimento da área foram observadas as características da área de estudo até o 

entorno de 500 m, sendo realizado: 

 Coleta de evidências visuais que possibilitassem identificar áreas com potencial ou suspeita 

de contaminação; 

 Coleta de evidências a partir de entrevistas com pessoal familiarizado com a área de 

estudo; 

 Verificação da necessidade de adoção de medidas emergenciais nas áreas, visando à 

proteção da saúde da população e bens a proteger. 

4.6.1. Inspeção das Unidades  

Os levantamentos em campo contaram com o auxilio do Sr. Leandro Eduardo Tavares, gerente 

ambiental, funcionário do LARA, que acompanhou e deu suporte na visita técnica planejada com a 

equipe técnica da CPEA. 

De acordo com a inspeção de campo, foram evidenciadas atividades de manutenção de 

equipamentos, tratamento térmico, disposição de produtos, abastecimento, pesagem de caminhões, 

extrusão de plástico para produção do micromet, reciclagem de óleo vegetal e operações de 

separação água/óleo na área de estudo, referentes ao funcionamento do aterro sanitário localizado a 

sul da área.  

As atividades de usinagem, realizadas preteritamente nos galpões Wagner e Cerwin encontram-se, 

atualmente, inativas, assim como o galpão Sybertronic (utilizado apenas para disposição de peças, 

materiais, veículos inativos e em uso) e antiga área de trituração de pneus – CRB, localizada a leste da 

planta do Lara  

As manutenções de equipamentos, veículos leves e pesados, abastecimento e lavagem são 

realizadas nas suas respectivas áreas e oficinas, localizadas nas porções descritas na Tabela 4.3-1 deste 

relatório. As mesmas aparentam estar em boas condições estruturais e ser devidamente 

impermeabilizadas nas áreas em que há o manuseio e descarte de produtos. As áreas possuem 

canaletas de dreganagem que direcionam o efluente para as respectivas caixas coletoras/ separadoras. 

O resíduo destas caixas é retirado e destinado adequadamente conforme CADRI apresentado no 

Anexo 5. Durante a visita, não foram observadas trincas ou rachaduras nas caixas separadoras ou nos 

sistemas de drenagens, suas condições estruturais eram boas, apresentando tampa, sem indícios de 
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transbordo. Entretanto, foram constatadas algumas manchas de óleo (vide Fotos F40 e F41 a seguir) 

entre estas áreas, no pátio, durante a visita. Estas manchas podem ter sido causadas pelo 

vazamento/corrimento de óleo/impurezas de máquinas e veículos sujos que transitam nesta área.  

 

  
Foto F40 – Mahca de óleo observada no pátio central (1/2) Foto F41 – Mahca de óleo observada no pátio central (2/2) 

 

Ao lado da área de lavagem de veículos, onde há o armazenamento de produtos, foi identificado 

que a área apresenta boas condições estruturais, sem rachaduras no piso ou bacias de contenção, 

sendo estas aparentemente impermeabilizadas contra o vazamento de produtos, conforme 

apresentado nas Fotos F17 e F18 do item descritivo da Unidade 04. Nesta área não há caneletas de 

drenagem para conter o transbordo acidental de produtos, assim como não há caixa separadora 

água/óleo para conter este efluente em caso de vazamento. Resalta-se que na área de estudo não há 

a manipulação de produtos que requerem certificados emitidos pelo Exército ou pela Polícia Federal. 

4.6.2.1 Instalações Elétricas 

Esta verificação tem como objetivo observar se na área de interesse há algum tipo de 

transformador e/ou dispositivos de contenção quanto ao possível vazamento, acondicionamento ou 

uso inapropriado de óleos isolantes que possam utilizar ou ter utilizado ascarel, óleo que pertence ao 

grupo de compostos orgânicos sintéticos conhecidos como PCB (bifenilas policloradas). 

A área possui rede de abastecimento de energia elétrica fornecida pela empresa ENEL. Possui em 

suas instalações, 07 (sete) subestações de energia, sendo 05 (cinco) delas dentro da área de estudo. 

Todos os transformadores funcionam com óleo vegetal. Possui também um gerador, para 

emergências, instalado corretamente em bacia de contenção. As fotos abaixo ilustram os 

transformadores e o gerador identificados dentro  da área de estudo, assim como os transformadores 

identificados no entorno dos 500 m. 
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Foto F42 – Placa Informativa do Transformador 01 ao lado 

do prédio administrativo. 

Foto F43 –Transformador 01 ao lado do prédio 

administrativo. 

  
Foto F44 – Placa Informativa do Transformador 02 ao lado 

da autoclave. 
Foto F45 –Transformador 02 ao lado da autoclave. 

  
Foto F46 – Placa Informativa do Transformador 03 ao lado 

do galpão ‘Wagner”. 
Foto F47 –Transformador 03 ao lado do galpão ‘Wagner” 

  
Foto F48 – Placa Informativa do Transformador 04 dentro da 

Micropet. 
Foto F49 –Transformador 04 dentro da Micropet. 
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Foto F50 – Placa Informativa do Transformador 05 ao lado 

galpão Cerwin. 
Foto F51 – Transformador 05 ao lado galpão Cerwin 

  
Foto F52 – Placa Informativa do Transformador 06 ao lado 

da ETE (entorno de 500m). 

Foto F53 –Transformador 06 ao lado da ETE (entorno de 

500m). 

  
Foto F54 – Placa Informativa do Transformador 07 ao lado 

do biogás (entorno de 500m). 

Foto F55 – Transformador 07 ao lado do biogás (entorno de 

500m).. 

 

 

Foto F56 – Gerador GER-01 devidamente instalado em bacia 

de contenção. 
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Conforme pôde ser verificado e por dados levantados durante a visita técnica, de acordo com 

informações obtidas durante a visita técnica com o acompanhamento do Sr. Leandro Eduardo Tavares 

(trabalha há mais de 20 anos no Lara) em companhia com o técnico de manutenção das instalações 

elétrica, as subestações sempre foram localizadas nestas áreas, nunca houve o uso de transformador 

com uso de ascarel. As áreas estão bem instaladas, com contenção, sem presença de rachaduras, 

manchas de óleo ou qualquer indício de vazamento de outros produtos. Ressalta-se que não foram 

disponibilizados laudos de análise físico-químicas de óleo dos transformadores. 

4.6.2.2 Águas Pluviais e Efluentes 

Na área de estudo a água é proveniente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP), sendo proveniente também de caminhões pipa, dependendo do uso, como o sistema 

de lavagem de veículos. Há também um tanque de água para emergências e combate à incêndio 

localizado ao lado do prédio administrativo, vide Foto F57 a seguir. Todos os efluentes gerados na área 

de estudo são enviados para a estação de tratamento de esgoto (ETE), localizada no entorno dos 

500m. O efluente é tratato e seus resíduos são dispostos no próprio aterro sanitário da Lara. 

 

 
Foto F57 – Tanque de água para emergências e combate à incêndio. 

 

4.6.2.3 Resíduos Sólidos 

As seguintes informações foram obtidas no inventário de resíduos fornecido pelo cliente, sendo os 

dados referentes ao período entre janeiro e dezembro de 2018. Nas atividades da Lara Central de 

Resíduos Ltda, são gerados os resíduos: óleo lubrificante usado; lâmpadas fluorescentes; resíduos de 

restaurante; resíduos perigosos (Serviços de saúde); filtros de óleo e de ar automotivo contaminados 

com óleo; serragem, estopa, panos contaminados com óleo, borra e areia oleosa; embalagens 

plásticas e metálicas contaminadas por resíduo oleoso; sucata de metais ferrosos e resíduos de 

borracha – pneu. Os resíduos gerados são armazenados e acondicionados dentro de cada unidade 

descrita no item 4.3 deste relatório. Os mesmo são separados por classes de resíduo e armazenados 

em recipientes devidamente identificados, em ambiente coberto e em bacias de contenção/tambores, 

para posterior destinação. A Tabela 4.7.2.3-1 a seguir apresenta as quantidades anuais de cada resíduo 

gerado nas atividades da Lara. 
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As Tabelas 4.6.2.3-2 e 4.6.2.3-2 a seguir apresentam os resíduos que são tratados, reutilizados, 

reciclados ou dispostos na própria empresa e fora dela, respectivamente, discriminando a empresa 

responsável pelo mesmo. Os resíduos oleosos são destinados como resíduo Classe I para rerrefino e 

coprocessamento, conforme CADRI apresentados no Anexo 5. 

 

Tabela 4.6.2.3-1 – Inventário de resíduos 

Tipo de Resíduo Quantidade de resíduo gerado no ano de 2018 

Óleo lubrificante usado (L) 8500 

Lâmpadas fluorescentes (unid) 357 

Resíduos de restaurante (kg) 1000 

Resíduos perigosos (Serviços de saúde) [kg] 51,9 

Filtros de óleo e de ar automotivo contaminados com 

óleo (kg) 
657,2 

Serragem, estopa, panos contaminados com óleo, borra 

e areia oleosa (kg) 
74,8 

Embalagens plásticas e metálicas contaminadas por 

resíduo oleoso (kg) 
104,9 

Sucata de metais ferrosos (kg) 41350 

Resíduos de borracha – pneu (unid) 202 

 

Tabela 4.6.2.3-2 - Tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final na própria empresa 

Descrição Quantidade (kg/ano) 

Outros: Desinfecção térmica de resíduos de serviços 

de saúde 
51,9 

Aterro Industrial Próprio 1000 

 

Tabela 4.6.2.3-3 - Tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final fora da empresa 

Descrição do Destino Quantidade/ Ano Empresa Responsável Nº CADRI Validade 

Re-refino de óleo 

lubrificante usado (L) 
9600 Lwart Lubrificantes Ltda 16007554 16/05/2023 

Coprocessamento em 

fornos de cimento de 

resíduos contaminados 

com óleo (kg) 

836,9 
Sistema Nova 

Ambiental 
30004789 17/10/2019 

Sucateiros 

intermediários - Sucata 

metálica (kg) 

41350 
Ecosucatas Comércio 

de Metais Ltda 
NE - 

Outras formas de 

reutilização; reciclagem 

e reaproveitamento de 

pneus (unid) 

202 

CBL Comércio e 

Reciclagem de 

Borrachas 

NE - 

NE – Não exigido  

Página: 1403



    
 

ID CPEA 2320– EIA RIMA-URE LARA - Avaliação Ambiental Preliminar                                                 53 

CAPÍTULO 5 

MODELO CONCEITUAL PRELIMINAR 

Na etapa da Avaliação Ambiental Preliminar o modelo conceitual é normalmente simplificado e 

baseado muitas vezes em hipóteses, devendo este ser avaliado e atualizado a cada etapa de 

investigação subsequente, com a inserção e/ou remoção de elementos. O MCA 1 poderá ser 

classificado em “A”, “B” ou “C”.  

No âmbito desta Avaliação, o Modelo Conceitual Inicial foi classificado como MCA 1B, uma vez em 

que foram determinadas incertezas quanto à identificação, caracterização e localização das áreas 

fonte e/ou das fontes potenciais de contaminação associadas a essas áreas fonte. 

A seguir são apresentados e descritos os elementos que integram o modelo conceitual da área em 

estudo nesta etapa dos trabalhos de investigação. 

5.1. PROCESSOS ATUANTES NO AMBIENTE SUBTERRÂNEO 

Uma área contaminada pode ser considerada como local ou terreno onde há comprovadamente 

poluição ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela 

tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, 

acidental ou até mesmo natural. Os poluentes ou contaminantes podem se concentrar em sub-

superfície nos diferentes compartimentos do ambiente, sendo eles: solo, sedimentos, rochas e águas 

subterrâneas, alterando suas características naturais ou qualidades e determinando impactos 

negativos e/ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores. 

O solo, sob o aspecto legal e ambiental, pode ser considerado em dois sentidos: como recurso 

natural (onde os diversos ecossistemas dependem dele) e como espaço social (onde as necessidades 

antrópicas são responsáveis pelas alterações dos usos do solo, para implantação de indústrias, 

moradias, pastagens, estradas, entre outros).  

A poluição da água subterrânea está diretamente vinculada aos processos de contaminação dos 

solos, uma vez que a interação permanente da água com o solo sobre o qual se infiltra e flui, permite 

uma propagação dos efeitos da poluição no meio físico e biota, o que obriga uma avaliação conjunta 

dos dois meios. Além disso, a cadeia alimentar pode ser facilmente afetada pela contaminação das 

águas, trazendo até o homem substâncias tóxicas por meio da utilização de águas subterrâneas 

provenientes de poços perfurados nestas áreas além de captação superficial. 

Neste aspecto o gerenciamento de áreas contaminadas funciona como instrumento de proteção 

do solo, prevenindo alterações nas suas características e funções e definindo medidas para 

remediação de áreas já contaminadas. 

As substâncias químicas introduzidas no meio ambiente podem ser adsorvidas nos solos, 

dissolvidas em corpos d’água, lixiviadas do solo para as águas, volatilizadas do solo e das águas para 

atmosfera, ou serem absorvidas do solo pela vegetação. As características físico-químicas de uma 

substância e o meio ao qual a mesma está inserida agem na forma de transporte e controlam a 

habilidade da mesma de mover-se de um meio para outro.  
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Uma vez inseridos no ambiente subterrâneo, os contaminantes são submetidos a uma série de 

processos que atuam no sentido de disseminar, transportar e reter os mesmos através do solo e das 

águas subterrâneas, ocasionando o particionamento do contaminante em fases distintas. Na água 

subterrânea os compostos detectados podem ser transportados para outras regiões pelos processos 

hidrodinâmicos de advecção, dispersão, solubilização, adsorção e difusão, e para a atmosfera via 

volatilização.  

Além destes, ocorrem outros tipos de processos que atuam no sentido de atenuar o grau de 

contaminação, como, a biodegradação para os compostos orgânicos. Também pode ocorrer a 

imobilização e estabilização de alguns metais devido à formação de sais pouco solúveis e precipitados 

diversos. 

Na área de estudo os mecanismos de transporte das substâncias de interesse são: o fluxo da água 

subterrânea, a lixiviação de substâncias do solo para a água subterrânea, dissolução dos compostos, 

adveção e a dispersão atmosférica dos compostos volatilizados.  

5.2. ENTORNO POTENCIALMENTE IMPACTADO 

O entorno potencialmente impactado consiste nas adjacências da área de interesse que possam 

estar sofrendo ou ter sofrido algum impacto em função das atividades desenvolvidas na área de 

estudo. No caso da área de estudo, não existem evidências que indiquem influência da área no 

entorno. Porém, na região do entorno, foram identificadas 02 (duas) áreas cadastradas no registro de 

“Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo”, conforme citado no item 4.4.1 deste 

relatório. São atividades que apresentam potencial de contaminação, que podem estar afetando ou 

podem impactar a área em estudo e seu entorno, uma vez que as mesmas encontram-se em situação 

de área contaminada com risco confirmado (ACRi).  

É importante ressaltar que em quaisquer atividades que venham a ser realizadas com potencial de 

contaminação, durante a operação da unidade, deverão ser consideradas as áreas localizadas a 

jusante da unidade conforme sentido de fluxo das águas superficiais e subterrâneas e as áreas 

localizadas no entorno (empresas, moradores locais, cursos d´’agua, etc), assim como as alterações 

que estas áreas externas poderão sofrer ao longo do tempo de operação da unidade.  

5.3. FONTES POTENCIAIS IDENTIFICADAS 

Durante a visita técnica na área de estudo foi evidenciado que as atividades executadas na área de 

estudo são potencialmente poluidoras: 

 Movimentação de caminhões e máquinas; 

 Reaproveitamento de resíduos; 

 Manutenção de equipamentos; e 

 Atividades relacionadas ao aterro sanitário. 
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Dada à utilização pretérita e atual da área, foram caracterizadas como fonte potencial de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas:  

 Equipamentos e máquinas nas oficinas de manutenção leve e pesada - Possível vazamento dos 

diques de contenção do acondicionamento do tambores e óleo usado utilizados nas atividades 

de manutenção; 

 Sistema da lavagem de veículos (carros, camihões, etc) e caixa separadora, onde há efluentes 

contaminados com óleo/ sujeiras e ou/impurezas. Não é possível assegurar, embora o sistema 

de lavagem aparente condições adequadas de construção e operação que não haja 

vazamento de produtos no solo e consequentemente água subterrânea. As canaletas podem 

conter rachaduras ou trincas, servindo como um meio de transporte da contaminação para o 

meio; 

 Galpões Wagner” e Cerwin (disposição de materiais plásticos - PET triturado) eram antigas 

áreas de usinagem. Não há informações sobre os layouts, matérias primas e produtos 

manipulados nestes locais. Porém, durante a realização destas atividades de usinagem, 

podem ter-se utilizado óleos de corte a fim de refrigerar, lubrificar e proteger contra a 

oxidação, facilitandor esta operação; e óleos hidráulicos para a manutenção de equipamentos; 

 Antiga área de trituração de pneus – CRB. Não há informações sobre o layout desta área. 

Porém, durante a realização destas atividades, pode ter sido utilizado e/ ou manipulado óleos 

hidráulicos para a manutenção das máquinas trituradoras; 

 Pátio central - Vazamento/ derramamento de óleo por caminhões, máquinas, entre outros, 

onde foram observadas manchas; 

 Tanques/ bombas na área de abastecimento - Vazamento e/ou derramamento decorrente das 

atividades, embora o piso esteja aparentemente em boas condições; 

 Tanques com possível risco de vazamento/ derramamento/ infiltração de óleo na área de 

armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos, embora o piso esteja aparentemente em 

boas condições; 

 Subestações elétricas – contaminação por PCB’s; 

 Gerador de energia – derramamento de óleo diesel; 

 Micropet – equipamentos e máquinas utilizados no processo de fabricação do micropet (pó), 

assim como a extrusão de plástico, onde a queima pode gerar dioxinas e furanos; 

 Lirium – equipamentos e máquinas utilizados na reciclagem de óleo vegetal assim como os 

produtos gerados (biodiesel e glicerina); 
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 Área da balança - Balança Hidráulica localizada na entrada do pátio para pesagem de camihões 

– vazamento de óleo diesel. 

5.4. POTENCIAIS FONTES SECUNDÁRIAS 

Para a área de estudo podem ser consideradas as seguintes fontes secundárias potenciais: 

 Solo superficial e subsuperficial. 

5.5. IDENTIFICAÇÃO DOS RECEPTORES E BENS A PROTEGER 

Os receptores e bens a proteger avaliados nas áreas de estudo e entorno são referentes ao cenário 

identificado atualmente. 

 Receptores na Área Investigada (on site): Trabalhadores na área de interesse;  

 Receptores no Entorno (off site): Trabalhadores e moradores vizinhos à área de interesse que 

possam vir a consumir/ entrar em contato com as águas subterrâneas, por exemplo, por um 

poço de captação; 

 Principais Bens de Relevância Ambiental a Proteger: Águas  subterrâneas. 

5.6. REPRESENTAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DA ÁREA 

Potenciais fontes primárias de contaminação são aquelas que podem dar origem às substâncias 

contaminante do meio enquanto fontes secundárias são aquelas que recebem inicialmente este 

contaminante, podendo liberá-lo posteriormente. Os receptores são aqueles que correm risco 

decorrente da contaminação. Estes elementos e seus mecanismos de transporte formam o modelo 

conceitual preliminar de contaminação de uma área. 

Na Tabela 5.6-1 a seguir, é apresentado o modelo conceitual integrado da área de estudo.
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Tabela 5.6-1: Modelo conceitual da área de estudo 

Área Fontes Primárias 
Mecanismos primários de 

liberação 

Fontes secundárias 

potenciais 

Mecanismos 

secundários de 

liberação 

Vias de transporte 

dos contaminantes 

Receptores 

potenciais 
Classificação 

Oficina de 

manutenção leve (AF-

01) 

Tambores de óleo 

usado nas ofocinas de 

manutenção leve  

Possível vazamento 

dos diques/ tanques 

de contenção e 

infiltração no solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial  

Oficina de 

manutenção pesada 

(AF-02) 

Tambores de óleo 

usado nas ofocinas de 

manutenção pesada 

Possível vazamento 

dos diques/ tanques 

de contenção e 

infiltração no solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Lavador de veículos 

(AF-03) 

Canaletas e caixa 

separadora 

Vazamento/ infiltração 

de efluentes para o 

solo pelas canaletas e 

caixa separadora 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 
dispersão, 

dissolução e 
advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Galpão Wagner  

(AF-04) 
Usinagem  

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleos 

hidráulicos e de corte 

no solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 
dispersão, 

dissolução e 
advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial  
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Área Fontes Primárias 
Mecanismos primários de 

liberação 

Fontes secundárias 

potenciais 

Mecanismos 

secundários de 

liberação 

Vias de transporte 

dos contaminantes 

Receptores 

potenciais 
Classificação 

Galpão Cerwin 

(AF-05) 
Usinagem 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleos 

hidráulicos e de corte 

no solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 
dispersão, 

dissolução e 
advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

CRB – Área de 

trituração de pneus 

(AF-06) 

Equipamentos e 

máquinas utilizados 

para a trituração 

Possível 

contaminação/ 

infiltração com óleos 

hidráulicos no solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Pátio central  

(AF-07) 

Caminhões, máquinas, 

etc. 

Vazamento/ 

derramamento de 

óleo no piso e 

consequentemente 

para o solo do pátio 

central da área de 

estudo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial  

Área de 

abastecimento  

(AF-08) 

Bomba, Tanques, 

Canaletas, Piso 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de 

combustíveis para o 

solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial  
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Área Fontes Primárias 
Mecanismos primários de 

liberação 

Fontes secundárias 

potenciais 

Mecanismos 

secundários de 

liberação 

Vias de transporte 

dos contaminantes 

Receptores 

potenciais 
Classificação 

Área de 

armazenamento de 

óleos hidráulicos e 

lubrificantes (AF-10) 

Tambores, tanques de 

óleo  

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial  

Subestações elétricas 

(AF-10) 

Transformador 01  

(AF-10a) 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão 
Fonte → Solo  

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Transformador 02 

(AF-10b) 

Área Fonte 

Potencial 

Transformador  03 

(AF-10c) 

Área Fonte 

Potencial 

Transformador 04 

(AF-10d) 

Área Fonte 

Potencial 

Transformador 05 

(AF-10e) 

Área Fonte 

Potencial 

Gerador de energia 

(AF-11) 
Tanque de óleo diesel 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Micropet (AF-12) 
Equipamentos, 

máquinas e produtos 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 
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Área Fontes Primárias 
Mecanismos primários de 

liberação 

Fontes secundárias 

potenciais 

Mecanismos 

secundários de 

liberação 

Vias de transporte 

dos contaminantes 

Receptores 

potenciais 
Classificação 

Lirium (AF-13) 
Equipamentos, 

máquinas e produtos 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Área da balança Balança Hidráulica 

Possível 

derramamento/ 

infiltração de óleo 

para o solo 

Solo superficial e 

subsuperficial 

Lixiviação, 

dispersão, 

dissolução e 

advecção 

Fonte → Solo → 

Águas 

subterrâneas 

Solo, água 

subterrânea, 

trabalhadores on 

site 

Área Fonte 

Potencial 

Página: 1411



    
 

ID CPEA 2320– EIA RIMA-URE LARA - Avaliação Ambiental Preliminar                                                 61 

O modelo conceitual preliminar MCA 1 considera como potencial fonte de contaminação as áreas 

dos diques de contenção, e tambores de óleo, os efluentes gerados na lavagem de veículos, os antigos 

galpões de usinagem e a antiga área de trituração de pneus. 

A Figura 5.6-1, do Anexo 1, apresenta as localizações e as delimitações das áreas fontes potenciais. 

5.7. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE 

A partir dos dados levantados nesta Avaliação Ambiental Preliminar, a área de interesse pode ser 

identificada e classificada, como: 

 Área com suspeita de contaminação (AS): Área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada conforme resultado da avaliação 

preliminar. 
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CAPITULO 6 

PLANO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA 

Tendo em vista o atual conhecimento da delimitação das áreas, bem como as incertezas quanto à 

identificação, caracterização e localização de áreas fonte e/ou das fontes potencias de contaminação 

potenciais substâncias que possam ter sido empregadas, classifica-se o modelo conceitual preliminar 

como MCA 1B. Para esta situação, o Plano de Investigação Confirmatória se baseia na Estratégia 2, que 

se caracteriza pelo emprego de métodos de investigação que proporcionem informações sobre o meio 

físico ou sobre a natureza e a distribuição das substâncias químicas de interesse (métodos de 

screening e geofísicos). Neste caso, a relação de substâncias químicas de interesse a serem 

investigadas consideram todas as possibilidades que existam na área. 

É importante destacar que o plano descrito comtempla a coleta de alguns poços já existente na 

área, porém os dados construtivos dos mesmos não foram fornecidos. Desta maneira é necessário 

instalar novos poços na área de estudo, afim de garantir poços bem instalados e onde se conheça a 

camada em que os mesmos estão instalados.  

Assim sendo, as atividades a serem realizadas em atendimento ao escopo identificado na Avaliação 

Preliminar, são apresentadas na Tabela 6-1 e na Figura 6-1 (Anexo 3), com a definição das atividades e 

diretrizes para a execução da Investigação Confirmatória em cada área identificada com potencial de 

contaminação no presente estudo. 
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Tabela 6-1 – Investigação Confirmatória – Quantitativos 

Área 
Fonte 

Unidade Operacional Sondagens 
Amostras 

de solo 
Poços de 

monitoramento 
Amostras de 

água subterrânea 
Amostradores 

passivos (subslab) 
Substâncias Associadas Observações 

AF-01 
Oficina de manutenção 

leve 
01 01 01 01 NA VOC, SVOC e TPH - 

AF-02 
Oficina de manutenção 

pesada 
01 01 01 01 NA VOC, SVOC e TPH - 

AF-03 Lavador de veículos 02 02 02 02 NA 
Lista completa DD CETESB 

256/16 
- 

AF-04 Galpão Wagner NA NA NA NA 
Malha regular 10 

x 10 
VOC, SVOC e TPH 

Após as análises, caso haja resultados expressivos para algum deste galpões, deverá ser 
mapeada a pluma de vapor com base nos resultados dos amostradores passivos e partir 

para um detalhamento/ refinamento da contaminação na área 
AF-05 Galpão Cerwin NA NA NA NA 

Malha regular 10 
x 10 

VOC, SVOC e TPH 

AF-06 
CRB – Área de trituração 

de pneus 
NA NA NA NA 

Malha regular 10 
x 10 

VOC, SVOC e TPH 

AF-07 Pátio central 02 02 02 02 NA VOC, SVOC e TPH - 

AF-08 Área de abastecimento 02 02 02 02 NA BTEX, HPA e TPH - 

AF-09 
Área de armazenamento 

de óleos hidráulicos e 
lubrificantes 

01 01 01 01 NA VOC, SVOC e TPH - 

AF-10a Transformador 01 NA 01 NA NA NA PCB Coleta entre 0,15-0,30m – solo superficial 

AF-10b Transformador 02 NA 01 NA NA NA PCB Coleta entre 0,15-0,30m – solo superficial 
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Área 
Fonte 

Unidade Operacional Sondagens 
Amostras 

de solo 
Poços de 

monitoramento 
Amostras de 

água subterrânea 
Amostradores 

passivos (subslab) 
Substâncias Associadas Observações 

AF-10c Transformador 03 NA 01 NA NA NA PCB Coleta entre 0,15-0,30m – solo superficial 

AF-10d Transformador 04 NA 01 NA NA NA PCB Coleta entre 0,15-0,30m – solo superficial 

AF-10e Transformador 05 NA 01 NA NA NA PCB Coleta entre 0,15-0,30m – solo superficial 

AF-11 Gerador 01 01 01 01 NA BTEX, SVOC e TPH - 

AF-12 Micropet 02 02 02 02 NA 
VOC, SVOC, TPH e .  
Diozinas e Furanos 

Analíses de dioxinas e furanos apenas para as asmotras de solo. 

AF-13 Lirium 02 02 02 02 NA 
Metais e semimetais 
dissolvidos, fósforo, 
fosfato, VOC e SVOC 

- 

AF-14 Área da balança 01 01 01 01 NA 
Possível derramamento/ 
infiltração de óleo para o 

solo 
-  

Total 15 15 15 15 39 - - 

NA – Não aplicável. 
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Também deve ser considerada no escopo da Investigação Confirmatória a realização de: 

 A amostragem de água subterrânea deve ser executada através da metodologia de baixa 

vazão (low flow); 

 Realização de ensaios de condutividade hidráulica (Slug Test e/ou Bail Test), em todos os 

poços de monitoramento a serem instalados/existentes; 

 Realização de uma amostra inderformada para refinamento das informações da área de 

estudo. A mesma deverá ser definida em campo, após analisar-se as litologias associadas e 

profundidade do nível freático 

 Deve-se realizar um nivelamento topográfico e georreferenciamento dos PM instalados a 

fim de possibilitar a elaboração do Mapa Potenciométrico da área; 

 As coletas e os ensaios físico-químicos de águas subterrâneas deverão ser desenvolvidos 

por empresa ou laboratório acreditado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia; 

 Deverão ser coletadas também amostras de controle de qualidade. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo de Avaliação Ambiental Preliminar (FASE 

I) realizada pela CPEA na área de interesse, pode-se concluir que: 

1) A área foi classificada como Área com suspeita de contaminação (AS): Área, terreno, local, 

instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada conforme 

resultado da avaliação preliminar; 

2) O modelo conceitual da área foi classificado como MCA 1B, uma vez em que foram 

determinadas incertezas quanto à identificação, caracterização e localização das áreas fonte 

e/ou das fontes potenciais de contaminação associadas a essas áreas fonte; 

3) Para o presentre estudo, foram identificadas 13 (treze) áreas fonte e/ou fontes potenciais. São 

elas: 

o Equipamentos e máquinas nas oficinas de manutenção leve e pesada (AF-01 e AF-02) 

- Possível vazamento dos diques de contenção do acondicionamento do tambores e 

óleo usado utilizados nas atividades de manutenção; 

o Sistema da lavagem de veículos (carros, camihões, etc) e caixa separadora, onde há 

efluentes contaminados com óleo/ sujeiras e ou/impurezas (AF-03);  

o  Wagner” e Cerwin – AF-04 e AF-05, respectivamente, (disposição de materiais 

plásticos - PET triturado) eram antigas áreas de usinagem. Possível utilização de óleos 

de corte e hidráulicos.  

o Antiga área de trituração de pneus – CRB (AF-06). Não há informações sobre o layout 

desta área. Porém, durante a realização destas atividades, pode ter sido utilizado e/ 

ou manipulado óleos hidráulicos para a manutenção das máquinas trituradoras; 

o Pátio central - Vazamento/ derramamento de óleo por caminhões, máquinas, entre 

outros, onde foram observadas manchas (AF-07); 

o Tanques/ bombas na área de abastecimento (AF-08) - Vazamento e/ou 

derramamento decorrente das atividades, embora o piso esteja aparentemente em 

boas condições; 

o Tanques com possível risco de vazamento/ derramamento/ infiltração de óleo na área 

de armazenamento de óleos lubrificantes e hidráulicos (AF-09), embora o piso esteja 

aparentemente em boas condições. 

o Subestações elétricas (AF-10)– possível contaminação por PCB’s 
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 AF-10a: Transformador 01 - ao lado prédio administrativo 

 AF-10b: Transformador 02 - ao lado da autoclave 

 AF-10c: Transformador 03 - ao lado do galpão Wagner 

 AF-10d: Transformador 04 – dentro do galpão da Micropet 

 AF-10e: Transformador 05 – ao lado do galpão Cerwin 

o Gerador de energia (AF-11); 

o Unidade da Micropet (AF-12); 

o Unidade da Lirium (AF-13). 

o Área da balança (AF-14) 

4) A área de estudo possui um histórico de atividades de manutenção de equipamentos, 

movimentação de veículos leves e pesados e transporte de resíduos; 

5) Estritamente relacionado à área de estudo, não foram identificadas áreas de aterramento de 

resíduos e/ou bota-foras, apenas no entorno ao sul da área; 

6) Ao se realizar a busca no referido cadastro de áreas contaminadas da CETESB, constatou-se 

que a Lara Central de Tratamento de Resíduos consta no cadastro, porém este é referente ao 

seu aterro snitário lozalizado a sul da área de estudo. Nota-se também outra área 

contaminada a oeste da área de estudo: Trasulix Transportes de Sucatas e Lixo Industrial Ltda, 

localizada na Av. Para João XXIII, 4731; 

7) Na pesquisa realizada junto ao DAEE e CPRM, foram identificados 02 (dois) pontos de 

captação de água subterrânea no interior da área de estudo. Ressalta-se que, de acordo com 

informações fornecidas pelo cliente no momento da visita, os mesmos encontram-se 

inutilizados; 

8) Não existem cursos d’água, nascentes ou corpos d’água superficiais dentro da área de estudo, 

apenas no seu entorno de 500 m; 

9) A área possui abastecimento de água oriundo da SABESP e de camihões pipa. Os efluentes 

gerados na área de estudo são enviados para a estação de tratamento de esgoto (ETE), 

localizada no entorno dos 500m.
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A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo de Avaliação Ambiental Preliminar a 

CPEA recomenda: 

 Realização de Investigação Ambiental Confirmatória nas áreas classificadas como fontes 

potenciais, conforme preconizado na DD CETESB 038/17 de forma a aprofundar o 

conhecimento das condicionantes ambientais com o objetivo de evidenciar, ou não, o impacto 

de uma possível contaminação ambiental na área de interesse. 

  

Página: 1419



    
 

ID CPEA 2320– EIA RIMA-URE LARA  - Avaliação Ambiental Preliminar                                                 69 

CAPÍTULO 8 

RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 

Neste presente capítulo apresentamos a identificação do Responsável Legal e Responsável Técnico, 

seguindo as diretrizes da DD nº 038/2017/C e art. 18 do Decreto nº 59.263/2013. 

 

Responsável Legal 

Empresa: Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

Nome: Valdir Damo 

e-mail: valdir@lara.com.br 

Endereço: Avenida Guaraciaba, nº 430, Bairro Sertãozinho, cidade Mauá/SP 

 

Responsável Técnico 

Empresa: Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda. (CPEA) 

Nome: Sergio Crepaldi 

e-mail: sergio.crepaldi@cpeanet.com 

Endereço: R. Henrique Monteiro, 90, 13º andar – Pinheiros, São Paulo/SP – 05423-020 

 

No Anexo 06 são apresentadas a ART e a Declaração de Responsabilidade. 
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CAPITULO 9 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABNT NBR 10.004/2004, classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 

ABNT NBR 11.174, fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao 

armazenamento de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde 

pública e o meio ambiente. 

ABNT NBR 12.235, fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de 

forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

ABNT NBR 7.821 esta norma tem por objetivo estabelecer as exigências mínimas que devem ser 

seguidas para materiais, projeto, fabricação, montagem e testes de tanques de aço-carbono, 

soldados, cilíndricos, verticais, não enterrados, com teto fixo ou flutuante, destinados ao 

armazenamento de petróleo e seus derivados líquidos. 

ABNT NBR 10.151 esta norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do 

ruído em comunidades, independente da existência de reclamações. 

ABNT NBR 15515-1 – “Passivo Ambiental em Solo e Água Subterrânea – Parte 1: Avaliação Preliminar”. 

ABNT NBR 16.210/2013. Modelo conceitual no gerenciamento de áreas contaminadas - Procedimento. 

Rio de Janeiro, RJ, 2013c. 4p. 

ASTM E1527-13 (Standard Practice for Environmental Site Assessment: Phase I – Environmental Site 

Assessment Process). 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988, 5 de outubro de 1988, com alterações 

adotadas pelas Emendas Constitucionais n 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo n 

186/2008 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n 1 a 6/1994. 35ª ed.  

BRASIL. Lei 6938/1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e foi recepcionada pela CF 

de 1988 e regulamentada pelo Decreto 99.274/90. Dispõe sobre a política nacional do meio 

ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e regula a estrutura 

administrativa de proteção e de planejamento ambiental – o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA). 

BRASIL. Lei nº 9.055/1995, que dispõe disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem 

como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá 

outras providências 

BRASIL. Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas relativas a condutas e 

atividade lesivas ao meio ambiente (Lei dos Crimes Ambientais). 
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BRASIL. Lei nº12.305/2010, altera a Lei no 9.605/1998, e institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2001). Manual de gerenciamento de 

áreas contaminadas. São Paulo – SP. 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Operação Inverno – 2012 – Qualidade 

do Ar. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/qualidade-ar/.../2013/.../relatorio-op-inverno-

2012.pdf ”. Acessado em 18 de julho de 2019. 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2017). Decisão de Diretoria N° 

038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017: Dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a 

Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para 

o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAIXADA SANTISTA – CHB-BS. Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos. 55p. 2015 

COMPANHIA DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS - CPRM. Mapas de Domínios/ Subdomínios 

Hidrogeológicos do Brasil. Escala 1:2.500.000. São Paulo, 2005. 

DAEE, IG, IPT, CPRM. Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo – Nota Explicativa. Escala 

1:1.000.000. São Paulo, 2005. 

EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Embrapa, 2. ed., Rio de Janeiro, 1999. 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA. Carta Geológica da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. Escala 1:100.000. São Paulo, 1981 

INSTITUTO GEOLÓGICO. As águas subterrâneas do Estado de São Paulo. São Paulo, 2012. 

LEPSCH, I. F. 19 Lições de Pedologia.Oficina de Textos, São Paulo, 2011 

Ministério da Saúde (2004). Portaria n° 518 de 24 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

Portaria Interministerial MIC/MI/MME nº 19/1981, proíbe a fabricação e comercialização do ascarel, 

devendo este composto ser substituído por outro tipo de óleo isolante isento de PCB quando 

da necessidade de troca do mesmo durante procedimentos/atividades de manutenção 

periódica dos equipamentos. 

Portaria MS nº 2.914/2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 
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Resolução CONAMA nº 001/1990 resolve que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes 

estabelecidos nesta Resolução. 

Resolução CONAMA nº 357/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA nº 396/2008 que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº420/2009 dispõe sobre os critérios e valores orientadores de qualidade do solo 

quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas. 

Resolução CONAMA nº 430/2011, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Resolução CONAMA nº 460/2013, altera a RC 420/2009, dispõe sobre os critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e dá outras 

providências. 

SÃO PAULO. Lei Estadual n° 997, de 31 de maio de 1976 dispõe sobre o controle da poluição 

ambiental. 

SÃO PAULO. Decreto nº 8468/76, de 8 de setembro de 1976. Aprova o regulamento da Lei n. 997, de 

31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio 

ambiente. São Paulo: 1976.  

SÃO PAULO. Constituição do Estado de São Paulo de 1989, que faz referências ao problema de AC no 

Capítulo IV, Seções I-IV. 

SÃO PAULO. Decreto Estadual 32.955/91, que regulamenta a Lei 6.134/88, que dispõe sobre a 

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

SÃO PAULO. Lei 9.509/97, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. O artigo 2º, Capítulo I, estabelece os princípios da 

Política Estadual, entre outros, a prevenção e recuperação do meio ambiente degradado, a 

informação da população sobre o nível da poluição e a obrigação do poluidor de recuperar 

danos causados. 

SÃO PAULO. Lei 9.999/98 altera a Lei Nº 9.472/1996, que disciplina o uso de áreas industriais. Esta Lei 

destaca o fato de que contaminações existentes em áreas localizadas em zonas de uso 
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predominantemente industrial são, dentre outros critérios, relevantes para permitir ou não 

um uso mais nobre, p. ex. uso residencial; 

SÃO PAULO. Lei 13.577/2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da 

qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências 

correlatas; 

SÃO PAULO. SÃO PAULO. Decreto 59.263/2013, que regulamenta a lei Nº 13.577 de 8 de julho de 

2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 

gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas 

SÃO PAULO. Lei nº 7.772 de 8 de setembro de 1980, “Dispõe sobre a proteção, conservação e 

melhoria do meio ambiente”; 

SÃO PAULO. Lei 9.999/98 altera a Lei nº 9.472, de 30 de dezembro de 1996, que disciplina o uso de 

áreas industriais. 

SÃO PAULO. Lei 9.509/97 dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação. O artigo 2º, Capítulo I, estabelece os princípios da Política Estadual, 

entre outros, a prevenção e recuperação do meio ambiente degradado, a informação da 

população sobre o nível da poluição e a obrigação do poluidor de recuperar danos causados. 

SÃO PAULO. Lei 13.796, de 20 de dezembro de 2000, Dispõe sobre o controle e o 

licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos 

no Estado; 

SÃO PAULO. Lei 13.771, de 11 de dezembro de 2000, Dispõe sobre a administração, a 

proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras 

providências. 

SÃO PAULO. Lei 18.031, de 12 de janeiro de 2009, dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos; 

SÃO PAULO. Lei 13.577, de 08 de julho de 2009 que dispõe sobre diretrizes e procedimentos 

para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá 

outras providências correlatas. 

SÃO PAULO. Decreto 59.263, de 05 de junho de 2013 que regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 

de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da 

qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências 

correlatas. 
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CAPITULO 10 

EQUIPE TÉCNICA 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – MATRÍCULA DO IMÓVEL 
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ANEXO 2 – FICHA CADASTRAL DE ÁREAS CONTAMINADAS NO ENTPRNO DE 

500 M DA ÁREA AVALIADA 
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ANEXO 3 – FIGURAS 
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Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico
 para as Américas - SIRGAS 2000, fuso 23K

AIRBUS DEFENCE E SPACE. Sistema Orbital Pleiades, cores verdadeiras, ago/2015.
Fonte: DAEE, acessado em 08/07/2019.

CPRM, acessado em 01/06/2019.

± 0 250 500125  m

Ponto Nom e do R io Usuário Finalidade Uso Vazão (m ³)Easting s (X)North ing s (Y)
P01 CRISTALINO INDUSTRIAL  CAPTACAO SUBTERRANEA 2.00 349900 7377650
P02 SERRARIA,COR DA INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO SUPERFICIAL 3.00 349160 7377710
P03 SERRARIA,COR DA CONCESSION PASSAGE TRAVESSIA 0.00 349140 7377780
P04 SERRARIA,COR DA INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO SUPERFICIAL 25.00 349100 7377910
P05 SNA1 SERRARIA,COR DA CONCESSION PASDUTO TRAVESSIA INTERMEDIARIA 0.00 349910 7377980
P06 SNA1 SERRARIA,COR DA INDUSTRIAL SAN/IND LANCAMENTO SUPERFICIAL 1.25 349930 7377860
P07 SNA1 SERRARIA,COR DA US.URBANO PASSAGE TRAVESSIA SUBTERRANEA 0.00 350010 7377710
P08 SNA2 SERRARIA,COR DA INDUSTRIAL DRENAGE CANALIZACAO 0.00 350210 7377260
P09 CRISTALINO INDUSTRIAL INDUSTR CAPTACAO SUBTERRANEA 0.70 349380 7377920
P10 CRISTALINO INDUSTRIAL  CAPTACAO SUBTERRANEA 0.00 349750 7377640
P11 FREATICO INDUSTRIAL  CAPTACAO SUBTERRANEA 0.00 349140 7377880
P12 CRISTALINO INDUSTRIAL  CAPTACAO SUBTERRANEA 0.00 349230 7377330
P13 CRISTALINO INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 7.50 349810 7378020
P14 CRISTALINO INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 9.00 349810 7378020
P15 CRISTALINO INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 3.90 349510 7377720
P16 CRISTALINO INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 4.00 349520 7377710
P17 FREATICO INDUSTRIAL SAN/IND CAPTACAO SUBTERRANEA 3.00 350110 7377870
P18 FREATICO INDUSTRIAL  CAPTACAO SUBTERRANEA 0.00 349670 7377350

Ponto Uso da ág ua Natureza Situação Easting s (X)North ing s (Y)
P01 Abastecimento industrial Poço tubular Equipado 349900 7377650
P02 Abastecimento industrial Poço tubular Equipado 349750 7377640
P03 Sem uso Poço tubular Colmatado 349230 7377330
P04 Abastecimento industrial Poço tubular Equipado 349810 7378020
P05 Outros (lazer,etc.) Poço tubular Equipado 349520 7377710
P06 Outros (lazer,etc.) Poço tubular Equipado 349510 7377720
P07 Outros (lazer,etc.) Poço escavado(cacimba/cisterna)  349140 7377880
P08 Outros (lazer,etc.) Poço escavado(cacimba/cisterna)  350110 7377870
P09 Abastecimento industrial Poço tubular  349380 7377920

Leg enda
Ç$ Uso de recursos hídricos cadastrados no DAEE
Ç$ Uso de Recursos Hídricos Cadastrados no CPRM

Área Diretamente Afetada (ADA)
Entorno de 500m da Área de Estudo

CPRM - poços cadastrados

DAEE - poços cadastrados
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Poço: 3500005034 UF: SP Município: Maua Localidade: Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   3440049 SP
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:   CERVIN IND. E COM. LTDA
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:  

 UTM
(Norte/Sul):

  7377650

 UTM
(Leste/Oeste):

  349900

 Latitude
(GGMMSS):

  234217

 Longitude
(GGMMSS):

  462820

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   13/08/1997
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

   0.00  150.00    Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  11.00  10  254.0000    
 11.00  32.00  8  203.2000    
 32.00  150.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

 0.00  32.00  Aço com costura  6  152.4000  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

     6  152.4000    

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   150.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/relatorio_impressao.php?ponto=350...
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  30.00  Formacao sao paulo
 30.00  150.00  Complexo granito-gnaissico

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  11  Areia conglomerática
argilosa  ALUVIAO

 11  30  Argila  ARGILA

 30  32  Rocha Cristalina não
identificada  ROCHA ALTERADA

 32  150  Gnaisses  GNAISSE

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação: ÚNICA

 Condição: LIVRE

 Penetração:
 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
   N  32.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 108.00  0.03    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     2  

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/relatorio_impressao.php?ponto=350...
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 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/relatorio_impressao.php?ponto=350...

3 of 3 18/07/2019 19:03
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Poço: 3500030734 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST.DO
GUARACIABA, 1985

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.155 / CPRM - 11937
 Data da
Instalação:

  17/06/1998

 Proprietário:   LARA COM.PREST.DE SERVIçOS LTD
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

  815.00

Localização:
 Localidade:   EST.DO GUARACIABA, 1985
 UTM
(Norte/Sul):

  7377640

 UTM
(Leste/Oeste):

  349750

 Latitude
(GGMMSS):

  234218

 Longitude
(GGMMSS):

  462826

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   17/06/1998
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 17/06/1998  0.00  300.00  JUNDSONDAS POCOS
ARTESIANOS LTDA

 Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  15.00  12 1/4  311.1500    
 15.00  45.00  8 1/2  215.9000    
 45.00  200.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  15.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   300.00        
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  Feição Geomorfológica:

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 300.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 17/06/1998  N  34.43  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 216.10  0.023    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     4.23  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    
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Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/relatorio_impressao.php?ponto=350...

3 of 3 18/07/2019 18:44

Página: 1488



Poço: 3500030736 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST DO
GUARACIABA, 1985

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.157 / CPRM - 11939
 Data da
Instalação:

  16/03/2004

 Proprietário:   LARA COMERC.PREST.DE SERVIçOS
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Sem uso
 Cota do Terreno
(m):

  785.00

Localização:
 Localidade:   EST DO GUARACIABA, 1985
 UTM
(Norte/Sul):

  7377330

 UTM
(Leste/Oeste):

  349230

 Latitude
(GGMMSS):

  234228

 Longitude
(GGMMSS):

  462844

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   16/03/2004
 Situação:   Colmatado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 16/03/2004  0.00  260.00  SONDAGUA  Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  6.00  12 1/4  311.1500    
 6.00  47.00  8 1/2  215.9000    
 47.00  260.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  6.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   260.00        

  Feição Geomorfológica:
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 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  260.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  260  Rocha Cristalina não
identificada

 Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 260.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 16/03/2004  N  30.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 162.00  0.027    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     3.5  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
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 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030747 UF: SP Município: Maua
Localidade:
R.WALDEMAR
RIGOUT, 105

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.220 / CPRM - 11993
 Data da
Instalação:

  03/05/2002

 Proprietário:   JARD.SISTEMAS AUTOMOT.E INDUST
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

  800.00

Localização:
 Localidade:   R.WALDEMAR RIGOUT, 105
 UTM
(Norte/Sul):

  7378020

 UTM
(Leste/Oeste):

  349810

 Latitude
(GGMMSS):

  234206

 Longitude
(GGMMSS):

  462823

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   03/05/2002
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 03/05/2002  0.00  250.00  GARCA POCOS
ARTESIANOS E CONS.  Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  25.00  12 1/4  311.1500    
 25.00  33.00  10 1/2  266.7000    
 33.00  70.00  8 1/2  215.9000    
 70.00  75.00  8 1/2  215.9000    
 75.00  250.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  75.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:
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 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   250.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  250.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  250
 Rocha Cristalina não

identificada  Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 250.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 03/05/2002  N  13.50  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 103.00  0.101    
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 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     9  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030755 UF: SP Município: Maua
Localidade: AV.
GUARACIABA,313

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 -P.309 / CPRM - 12007
 Data da
Instalação:

  13/08/2007

 Proprietário:   FORJAFRIO IND.DE PEçAS LTDA.
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

  810.00

Localização:
 Localidade:   AV. GUARACIABA,313
 UTM
(Norte/Sul):

  7377720

 UTM
(Leste/Oeste):

  349510

 Latitude
(GGMMSS):

  234216

 Longitude
(GGMMSS):

  462834

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   13/08/2007
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 13/08/2007  0.00  72.00  OUTROS  

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   72.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade  Profundidade  Tipo de Formação:
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Inicial (m): Final (m):
 0.00  72.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  72  Rocha Cristalina não
identificada

 Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 72.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 13/08/2007  N  17.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 60.10  0.09    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     3.9  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  
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 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500055151 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST. DO
GUARACIABA
1985,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.156
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço escavado(cacimba/cisterna)

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   EST. DO GUARACIABA 1985,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377880

 UTM
(Leste/Oeste):

  349140

 Latitude
(GGMMSS):

  234210

 Longitude
(GGMMSS):

  462847

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 08/10/2000  0.00  8.20    

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  8.20  34 1/4  869.9500    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   8.20        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  
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 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500055244 UF: SP Município: Maua
Localidade: R. LUCIA
MORMITO BIASON
204,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.331
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço escavado(cacimba/cisterna)

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   R. LUCIA MORMITO BIASON 204,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377870

 UTM
(Leste/Oeste):

  350110

 Latitude
(GGMMSS):

  234211

 Longitude
(GGMMSS):

  462813

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 08/10/2000  0.00  8.50    

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  8.50  39  990.6000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   8.50        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  8.5  Solo  SOLO ROCHA ALTERADA ROCHA SA

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  
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 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500055327 UF: SP Município: Maua
Localidade: R. RUZZI
350,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.9147
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   R. RUZZI 350,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377920

 UTM
(Leste/Oeste):

  349380

 Latitude
(GGMMSS):

  234209

 Longitude
(GGMMSS):

  462839

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 10/04/2002  0.00  294.00
 SONDAGUA POCOS
ARTESIANOS

 

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  7.00  12 1/4  311.1500    

 7.00  42.00  8 1/2  215.9000    

 42.00  294.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   294.00        

  Feição Geomorfológica:
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 Descrição:  

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  15  Solo argiloso
 ALTERACAO ARGILOSA, MICACEA
INCONSISTENTE

 15  41
 Rocha Cristalina não

identificada
 ROCHA ALTERA MIGMATITICA
INCONSISTENTE

 41  294
 Rocha Cristalina não

identificada
 MIGMATITO CINZA COMPACTO

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    
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Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500005034 UF: SP Município: Maua Localidade: Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   3440049 SP
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:   CERVIN IND. E COM. LTDA
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:  

 UTM
(Norte/Sul):

  7377650

 UTM
(Leste/Oeste):

  349900

 Latitude
(GGMMSS):

  234217

 Longitude
(GGMMSS):

  462820

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   13/08/1997
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

   0.00  150.00    Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  11.00  10  254.0000    
 11.00  32.00  8  203.2000    
 32.00  150.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

 0.00  32.00  Aço com costura  6  152.4000  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

     6  152.4000    

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   150.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  30.00  Formacao sao paulo
 30.00  150.00  Complexo granito-gnaissico

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  11  Areia conglomerática
argilosa  ALUVIAO

 11  30  Argila  ARGILA

 30  32  Rocha Cristalina não
identificada  ROCHA ALTERADA

 32  150  Gnaisses  GNAISSE

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação: ÚNICA

 Condição: LIVRE

 Penetração:
 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
   N  32.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 108.00  0.03    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     2  
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 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030734 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST.DO
GUARACIABA, 1985

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.155 / CPRM - 11937
 Data da
Instalação:

  17/06/1998

 Proprietário:   LARA COM.PREST.DE SERVIçOS LTD
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

  815.00

Localização:
 Localidade:   EST.DO GUARACIABA, 1985
 UTM
(Norte/Sul):

  7377640

 UTM
(Leste/Oeste):

  349750

 Latitude
(GGMMSS):

  234218

 Longitude
(GGMMSS):

  462826

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   17/06/1998
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 17/06/1998  0.00  300.00  JUNDSONDAS POCOS
ARTESIANOS LTDA

 Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  15.00  12 1/4  311.1500    
 15.00  45.00  8 1/2  215.9000    
 45.00  200.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  15.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   300.00        
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  Feição Geomorfológica:

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 300.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 17/06/1998  N  34.43  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 216.10  0.023    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     4.23  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    
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Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030736 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST DO
GUARACIABA, 1985

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.157 / CPRM - 11939
 Data da
Instalação:

  16/03/2004

 Proprietário:   LARA COMERC.PREST.DE SERVIçOS
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Sem uso
 Cota do Terreno
(m):

  785.00

Localização:
 Localidade:   EST DO GUARACIABA, 1985
 UTM
(Norte/Sul):

  7377330

 UTM
(Leste/Oeste):

  349230

 Latitude
(GGMMSS):

  234228

 Longitude
(GGMMSS):

  462844

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   16/03/2004
 Situação:   Colmatado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 16/03/2004  0.00  260.00  SONDAGUA  Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  6.00  12 1/4  311.1500    
 6.00  47.00  8 1/2  215.9000    
 47.00  260.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  6.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   260.00        

  Feição Geomorfológica:
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 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  260.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  260  Rocha Cristalina não
identificada

 Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 260.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 16/03/2004  N  30.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 162.00  0.027    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     3.5  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
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 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030747 UF: SP Município: Maua
Localidade:
R.WALDEMAR
RIGOUT, 105

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.220 / CPRM - 11993
 Data da
Instalação:

  03/05/2002

 Proprietário:   JARD.SISTEMAS AUTOMOT.E INDUST
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

  800.00

Localização:
 Localidade:   R.WALDEMAR RIGOUT, 105
 UTM
(Norte/Sul):

  7378020

 UTM
(Leste/Oeste):

  349810

 Latitude
(GGMMSS):

  234206

 Longitude
(GGMMSS):

  462823

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   03/05/2002
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 03/05/2002  0.00  250.00  GARCA POCOS
ARTESIANOS E CONS.  Roto-percussao

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  25.00  12 1/4  311.1500    
 25.00  33.00  10 1/2  266.7000    
 33.00  70.00  8 1/2  215.9000    
 70.00  75.00  8 1/2  215.9000    
 75.00  250.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

 0.00  75.00  Cimentação      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:
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 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   250.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

 0.00  250.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  250
 Rocha Cristalina não

identificada  Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 250.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 03/05/2002  N  13.50  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 103.00  0.101    
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 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     9  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500030755 UF: SP Município: Maua
Localidade: AV.
GUARACIABA,313

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 -P.309 / CPRM - 12007
 Data da
Instalação:

  13/08/2007

 Proprietário:   FORJAFRIO IND.DE PEçAS LTDA.
 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

  810.00

Localização:
 Localidade:   AV. GUARACIABA,313
 UTM
(Norte/Sul):

  7377720

 UTM
(Leste/Oeste):

  349510

 Latitude
(GGMMSS):

  234216

 Longitude
(GGMMSS):

  462834

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:   13/08/2007
 Situação:   Equipado

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 13/08/2007  0.00  72.00  OUTROS  

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   72.00        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  Planalto

Formação Geológica:
 Profundidade  Profundidade  Tipo de Formação:
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Inicial (m): Final (m):
 0.00  72.00  Complexo Embu

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  72  Rocha Cristalina não
identificada

 Rocha Cristalina não identificada

   Aquífero no Ponto

 Aquífero: Fissural

 Topo (m): 0.00

 Base (m): 72.00

 Captação: Única

 Condição:
 Penetração: Parcial

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
 13/08/2007  N  17.00  

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

 60.10  0.09    

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

     3.9  Rebaixamento

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  
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 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500055151 UF: SP Município: Maua
Localidade: EST. DO
GUARACIABA
1985,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.156
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço escavado(cacimba/cisterna)

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   EST. DO GUARACIABA 1985,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377880

 UTM
(Leste/Oeste):

  349140

 Latitude
(GGMMSS):

  234210

 Longitude
(GGMMSS):

  462847

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 08/10/2000  0.00  8.20    

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  8.20  34 1/4  869.9500    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   8.20        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  
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 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/relatorio_impressao.php?ponto=350...

3 of 3 18/07/2019 18:52

Página: 1524



Poço: 3500055244 UF: SP Município: Maua
Localidade: R. LUCIA
MORMITO BIASON
204,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.331
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço escavado(cacimba/cisterna)

 Uso da Água:   Outros (lazer,etc.)
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   R. LUCIA MORMITO BIASON 204,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377870

 UTM
(Leste/Oeste):

  350110

 Latitude
(GGMMSS):

  234211

 Longitude
(GGMMSS):

  462813

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 08/10/2000  0.00  8.50    

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  8.50  39  990.6000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   8.50        

  Feição Geomorfológica:
 Descrição:  
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Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  8.5  Solo  SOLO ROCHA ALTERADA ROCHA SA

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    

       

Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  
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 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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Poço: 3500055327 UF: SP Município: Maua
Localidade: R. RUZZI
350,SERTAOZINHO

Versão para Impressão

Dados Gerais:
 Nome:   SIDAS/DAEE FL.344 - P.9147
 Data da
Instalação:

 

 Proprietário:  

 Natureza do
Ponto:

  Poço tubular

 Uso da Água:   Abastecimento industrial
 Cota do Terreno
(m):

 

Localização:
 Localidade:   R. RUZZI 350,SERTAOZINHO
 UTM
(Norte/Sul):

  7377920

 UTM
(Leste/Oeste):

  349380

 Latitude
(GGMMSS):

  234209

 Longitude
(GGMMSS):

  462839

 Bacia
Hidrográfica:

  Rio Parana

 Subbacia
Hidrográfica:

  Rios Parana, Tiete e outros

Situação:
 Data:  

 Situação:  

Perfuração:

 Data:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Perfurador:  Método:

 10/04/2002  0.00  294.00
 SONDAGUA POCOS
ARTESIANOS

 

Diâmetro:
 De (m):  Até (m):  Polegadas:  Milímetros:    

 0.00  7.00  12 1/4  311.1500    

 7.00  42.00  8 1/2  215.9000    

 42.00  294.00  6  152.4000    

Revestimento:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  

Filtro:
 De (m):  Até (m):  Material:  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):  Ranhura
Espaço
Anular:
 De (m):  Até (m):  Material:      

Boca do
Tubo:
 Data:  Altura(m):  Diâmetro (pol):  Diâmetro (mm):    

           

Entrada d'água:
 Profundidade(m):          

Profundidade
Útil:

 Data:
 Profundidade
Útil:

       

   294.00        

  Feição Geomorfológica:
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 Descrição:  

Formação Geológica:
 Profundidade
Inicial (m):

 Profundidade
Final (m):

 Tipo de Formação:

Dados Litológicos:
 De (m):  Até (m):  Litologia:  Descrição Litológica:

 0  15  Solo argiloso
 ALTERACAO ARGILOSA, MICACEA
INCONSISTENTE

 15  41
 Rocha Cristalina não

identificada
 ROCHA ALTERA MIGMATITICA
INCONSISTENTE

 41  294
 Rocha Cristalina não

identificada
 MIGMATITO CINZA COMPACTO

   Aquífero no Ponto

 Aquífero:

 Topo (m):
 Base (m):
 Captação:
 Condição:
 Penetração:

 Nível da Água:
 Data:  

 Nível da Água (m):  

 Nível Medido Bombeando (S/N)?  

 Vazão (m3/h):  

Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos

 Teste de Bombeamento:
 Data:  Surgência:  Nível Estático (m):  Duração do Teste (h):
       

 Nível Dinâmico (m):
 Vazão Específica
(m3/h/m):

 Coeficiente de
Armazenamento:

 Vazão Livre (m3/h):

       

 Permeabilidade (m/s):
 Transmissividade
(m2/s):

 Vazão Após
Estabilização (m3/h):

 Tipo do Teste:

       

 Método:  Unidade:    
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Análises Químicas:
 Amostra:  

 Data da Coleta:  

 Condutividade Elétrica (µS/cm):  

 Qualidade da Água (PT/CO):  

 Sabor da Água:  

 Qualidade da Água (Odor):  

 Temperatura (Cº):  

 Turbides (NTU):  

 Sólidos Suspensos (mg/l):  

 Sólidos Sedimentáveis (mg/l):  

 Aspécto Natural:  

 Ph  

Resultados Analíticos da Última Coleta:
 Parâmetro:  Concentração:  Unidade:

Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Processo N°

N° 
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL
Validade até: 17/10/2019

Versão: 01

Data: 17/10/2017

30/00829/17

30004789

ENTIDADE GERADORA

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N° de Funcionários

ENTIDADE DE DESTINAÇÃO

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N°LIC./CERT.FUNCION. Data LIC./CERTIFIC.

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em
receber os resíduos aqui indicados.
A entidade geradora deverá:
 - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final;
 - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de
   destinação final;
 - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RNTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos
   a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte;
No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda:
 - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua 
   integridade e estanqueidade;
 - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais
   documentos previstos em lei;
 - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos;
 - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino,
   durante o exercício fiscal;
 - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza;
 - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs;
 - Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor;
 - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos
   os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto);
 - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes
   informações:

       DESIGNAÇÃO ONU: 
       N. IDENT. ONU: 
       COD. IDENT. NBR 10004:
       DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:
       GERADOR: (nome/razão social/endereço/tel) 
       DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/tel)

             RESÍDUO PERIGOSO
 
A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO
   INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE
IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU
  O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

             CUIDADO
 
ESTE RECIPIENTE CONTÉM
  RESÍDUOS PERIGOSOS.
MANUSEAR COM CUIDADO
     RISCO DE VIDA.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Local:

ENTIDADE

Este certificado de número 30004789 foi certificado 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: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

RESI SOLUTION - TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 100-061641-3

RUA BORGES DE FIGUEIREDO 1257 

MOOCA 03110-001 SÃO PAULO

Estações de transferência de resíduos perigosos, responsáveis pelo arm

2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA 0

RESI SOLUTION - TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 100-061641-3
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01   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduos diversos contaminados com óleos e graxas.
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 160  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduos diversos contaminados com óleos e graxas.
         
       Método Utilizado : Visual
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       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : T34 - co processamento
         
02   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduo diversos contaminados com tintas, vernizes, solventes.
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
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         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 160  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduo diversos contaminados com tintas, vernizes, solventes.
         
       Método Utilizado : Visual
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : T34 - co processamento
         
03   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Resíduos diversos contaminados com combustíveis.
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 160  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Resíduos diversos contaminados com combustíveis.
         
       Método Utilizado : Visual
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : T34 - co processamento
         
04   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Baterias, pilhas.
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
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         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 50  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Baterias, pilhas.
         
       Método Utilizado : Visual
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Destino                  : B04 - Aterro Industrial Terceiros 
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
05   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Lâmpadas (Fluorescentes, Mistas, Vapor de mercúrio, vapor de sódio, halógenas)
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
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         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : SOLIDO  O/I : I/O   Qtde : 50  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Lâmpadas (Fluorescentes, Mistas, Vapor de mercúrio, vapor de sódio, halógenas)
         
       Método Utilizado : Visual
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Acondicionamento : E01 - Tambor
         
       Destino                  : T34 - co processamento
         
06   Resíduo : D099 - Outros resíduos perigosos - especificar
         
          Origem  : Despejos com metais pesados e óleos e graxas emulsionados: Emulsão de óleo solúvel em
         meio aquoso(Resíduo proveniente da caixa separadora de água e óleo(lodo pastoso, efluente))
          Empresas onde este resíduo será coletado: 100-512981-EXPRESSO SÃO PAULO MINAS LTDA
         ; 278-1010737-MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
         ; 336-1031589-NENE MOTORS SPORT MECANICA EIRELI
         ; 100-2109153-NHN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
         ; 278-1012450-TDW COTIA ALUGUEL DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA ME
         ; 100-2118133-AUTO CENTER CARRAO LTDA
         ; 100-866819-AUTO POSTO MIRA LTDA.
         ; 492-1006214-RODOOESTE TOMAZINI DIESEL LTDA - ME
         ; 100-2101720-SP DO OLEO E LUBRIFICANTES LTDA - ME
         ; 100-526236-AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.
         ; 626-94205-POSTO DE GASOLINA MONTE CARLO LTDA
         ; 100-330160-VICAR SHOP AUTO POSTO  LTDA.
         ; 100-2032854-JUVENTUS - COM VAR DE COMB LTDA
         ; 100-595190-CENTRO AUTOMOTIVO SÃO RAFAEL LTDA
         ; 671-1002290-GOLDEN SUMARÉ AUTO POSTO LTDA
         ; 100-2255824-TRMAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
         ; 626-1001507-AUTO ESTUFA SAPÃO LTDA
         ; 635-22211-TRANSPORTES BORELLI LTDA.
         ; 286-575251-DANIELI DO BRASIL LTDA
         ; 492-1014136-DICRAB MOTOS LTDA
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         ; 100-2118030-CRAB COM E IMP DE VEICULOS LTDA
         ; 100-1303596-AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA.
         ; 100-1445265-POSTO DE SERVIÇOS 23 DE MAIO LTDA
         ; 100-2129617-MARTE UPDATES LTDA - ME
         ; 100-1310725-AUTO POSTO NEMO LTDA.
         ; 100-2081723-AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA
         ; 100-1028139-POSTO SATÉLITE LTDA
         ; 100-501690-SOFISERV AUTO POSTO LTDA
         ; 672-1003837-SN KANEKO CENTRO DE RESTAUR AUTOM LTDA EPP
         ; 312-1002938-TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
         ; 369-1001579-CELMAR AUTOMOVEIS LTDA
         ; 669-1017670-FURUYA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
         ; 100-511160-AUTO POSTO NOVA CONCEIÇÃO LTDA
         ; 305-142-TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA
         ; 581-1002209-AUTO POSTO AVENIDA CAPITÃO LTDA EPP
         ; 433-23553-TEST OIL DO BRASIL LTDA - EPP
         ; 100-2122750-MP TERRAPLENAGEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
         ; 442-2538-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
         ; 100-2028187-VORTEX MOTORES LTDA
         ; 100-517383-CENTRO AUTOMOTIVO ÁGUA FRIA LTDA.
         ; 535-1010173-TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI
         ; 100-2255858-RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
         ; 535-1010188-AUTO POSTO RESENDAO LTDA
         ; 688-9768-AUTO POSTO LEIRIA TAUBATÉ LTDA.
         ; 100-516094-AUTO POSTO SERGIO`S LTDA
         ; 626-13481-AUTO POSTO REGIANE LTDA.
         ; 100-517133-AUTO POSTO NOVO FX 35 LTDA.
         ; 675-1001441-IRAPURU TRANSPORTES LTDA
         ; 100-2028740-AUTO POSTO-BAR E MERCEARIA FAZENDINHA LT
         ; 100-505051-AUTO POSTO SANTA CLARA DE ASSIS LTDA
         
       Classe : I  Estado Físico : LIQUIDO  O/I : I/O   Qtde : 300  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Despejos com metais pesados e óleos e graxas emulsionados: Emulsão de óleo
         solúvel em meio aquoso(Resíduo proveniente da caixa separadora de água e óleo(lodo pastoso, efluente))
         
       Método Utilizado : Visual
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Característicos.
         
       Acondicionamento : E04 - Tanque
         
       Destino                  : T34 - tratamento
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N° 
CERTIFICADO DE MOVIMENTAÇÃO DE
RESÍDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL
Validade até: 16/05/2023

Versão: 01

Data: 16/05/2018

16/00307/18

16007554

ENTIDADE GERADORA

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N° de Funcionários

ENTIDADE DE DESTINAÇÃO

Nome Cadastro na CETESB

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Município

Descrição da Atividade

Bacia Hidrográfica N°LIC./CERT.FUNCION. Data LIC./CERTIFIC.

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

O presente Certificado está sendo concedido com base nas informações prestadas pelo interessado e não implica na obrigatoriedade da entidade de destinação final em
receber os resíduos aqui indicados.
A entidade geradora deverá:
 - Manter em seus arquivos, por um período de 5 (cinco) anos, as notas fiscais de transporte e os vistos de recebimento dos resíduos pelo responsável pela destinação final;
 - Solicitar nova aprovação à CETESB quando gerar novos resíduos, alterar significativamente os resíduos atuais em termos de composição ou for substituída a entidade de
   destinação final;
 - Contratar somente transportadoras aptas, possuidoras de RNTRC e que tenham veículos com equipamentos compatíveis com o estado físico e o tipo de embalagem dos resíduos
   a serem destinados, de modo a garantir a integridade e estanqueidade das embalagens e evitar o espalhamento do resíduo durante o transporte;
No caso de destinação de resíduos classificados como perigosos, conforme NBR-10.004, a entidade geradora deverá ainda:
 - Acondicionar os resíduos em recipientes ou contêineres construídos com material compatível com os mesmos, com características e propriedades que garantam sua 
   integridade e estanqueidade;
 - Apresentar a carga para transporte devidamente embalada, rotulada e acompanhada dos envelopes, fichas de emergência, placas de simbologia de risco, além dos demais
   documentos previstos em lei;
 - Discriminar em nota fiscal, conforme orientação da CETESB, os resíduos classificados como perigosos;
 - Enviar, até o último dia de janeiro de cada ano, relatório à CETESB informando os tipos e quantidades dos resíduos perigosos remetidos para cada local de destino,
   durante o exercício fiscal;
 - Exigir que seja efetuada limpeza dos equipamentos de transporte em local devidamente aprovado pela CETESB para esta limpeza;
 - Exigir que o transporte seja efetuado por pessoas treinadas para casos de acidentes e que disponham de EPIs;
 - Atender ao Decreto Federal nº 96044 de 18/05/88, que regulamenta o transporte de cargas perigosas, e demais disposições em vigor;
 - Providenciar, para o transporte da carga, envelope e ficha de emergência, elaborados de acordo com a norma NBR-7503 da ABNT. Essas fichas deverão conter todos
   os telefones úteis em caso de acidente (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária, CETESB, proprietário da carga e fabricante do produto);
 - Caso os resíduos sejam acondicionados em tambores ou similares, identificá-los através da fixação, em sua face externa, de um único rótulo ou etiqueta com as seguintes
   informações:

       DESIGNAÇÃO ONU: 
       N. IDENT. ONU: 
       COD. IDENT. NBR 10004:
       DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO:
       GERADOR: (nome/razão social/endereço/tel) 
       DESTINATÁRIO: (nome/razão social/endereço/tel)

             RESÍDUO PERIGOSO
 
A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PROÍBE A DESTINAÇÃO
   INADEQUADA. CASO ENCONTRADA, AVISE
IMEDIATAMENTE A POLÍCIA, A DEFESA CIVIL OU
  O ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL

             CUIDADO
 
ESTE RECIPIENTE CONTÉM
  RESÍDUOS PERIGOSOS.
MANUSEAR COM CUIDADO
     RISCO DE VIDA.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Local:

ENTIDADE

Este certificado de número 16007554 foi certificado 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: autenticidade.cetesb.sp.gov.br

LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 442-000253-8

AVENIDA GUARACIABA 430  

SERTÃOZINHO 09370-840 MAUÁ

Depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de resíduos não

2 - TIETÊ ALTO ZONA METROPOLITANA 367

LWART LUBRIFICANTES LTDA 416-000051-3

TREVO DA RODOVIA JULIANO LORENZETTI S/N R M RONDON KM 304

CORVO BRANCO 18685-900 LENÇÓIS PAULISTA

Óleos lubrificantes usados; recuperação, reciclagem, rerrefino de

21 - TIETÊ MÉDIO INFERIOR 07006315 26/12/2017

91333038
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Este certificado, composto de 1 página anexa, concede permissão às entidades citadas, segundo suas funções a realizarem a destinação final somente dos resíduos
aqui identificados, e será automaticamente cancelado caso se verifiquem irregularidades.
O presente Certificado está ambientalmente vinculado à Licença de Operação emitida para a entidade de destinação e a sua renovação. Caso a entidade de
destinação, por qualquer motivo, não obtenha a Licença de Operação renovada, este Certificado perderá seus efeitos, devendo o gerador apresentar nova proposta
de destinação para os resíduos objetos do mesmo.
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01   Resíduo : F130 - Óleo lubrificante usado.
         
          Origem  : Óleos lubrificantes usados originados na oficina de manutenção dos veículos da frota da
         empresa.
         
       Classe : I  Estado Físico : LIQUIDO  O/I : I     Qtde : 9  t / ano  
         
       Composição Aproximada : Óleos lubrificantes usados.
         
       Método Utilizado : Visual.
         
       Cor, Cheiro, Aspecto : Líquido escuro, viscoso com odor característico.
         
       Acondicionamento : E04 - Tanque
         
       Destino                  : R10 - Re-refino de óleo 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

.a
m

bi
en

te
.s

p.
go

v.
br

/a
te

nd
im

en
to

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 C
E

T
E

S
B

.0
15

79
2/

20
18

-1
0 

e 
o 

có
di

go
 F

3I
13

6O
N

.
O

 o
rig

in
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 e

le
tr

ôn
ic

o 
e 

fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 R
A

F
A

E
L 

K
O

IT
I O

K
A

M
O

T
O

 .

Página: 1541



    
 

ID CPEA 2320– EIA RIMA-URE LARA  - Avaliação Ambiental Preliminar                                                  

 

ANEXO 6 – ART E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Página: 1542



Página: 1543



Página: 1544



Página: 1545



 

 

 

 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9.2.1-1 – MAPA DE COBERTURA VEGETAL DA AID 
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Escala gráfica
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico
 para as Américas - SIRGAS 2000, fuso 23K

AIRBUS DEFENCE E SPACE. Sistema Orbital Pleiades, cores verdadeiras, ago/2015.
DigitalGlobe, ArcGis Online, 30/08/2015.

EMPLASA. Folha Mauá, SF-23-Y-D-IV-I-SO-C, 1:10.000, atualização 1996.
EMPLASA. Folha Pedroso, SF-23-Y-D-IV-I-SO-E, 1:10.000, atualização 1996.

Hidrografia na AID revisada conforme fotointerpretação; canais fechados inferidos.
Cobertura vegetal na AID realizada por meio de fotointerpretação de imagens de satélite

recentes de alta resolução, com confirmação de campo entre março de 2016 e fevereiro de 2019.
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 Ponto Figura  Ponto Figura  Ponto Figura  Ponto Figura
1 9.2.1.3.2-1 26 9.2.1.3.2-12 12 9.2.1.3.2-23 17 9.2.1.3.2-34
2 9.2.1.3.2-2 27 9.2.1.3.2-13 13 9.2.1.3.2-24 41 9.2.1.3.2-35
3 9.2.1.3.2-3 28 9.2.1.3.2-14 14 9.2.1.3.2-25 18 9.2.1.3.2-36
4 9.2.1.3.2-4 32 9.2.1.3.2-15 29 9.2.1.3.2-26 19 9.2.1.3.2-37
5 9.2.1.3.2-5 33 9.2.1.3.2-16 30 9.2.1.3.2-27 20 9.2.1.3.2-38
6 9.2.1.3.2-6 34 9.2.1.3.2-17 31 9.2.1.3.2-28 21 9.2.1.3.2-39
7 9.2.1.3.2-7 35 9.2.1.3.2-18 39 9.2.1.3.2-29 22 9.2.1.3.2-40
8 9.2.1.3.2-8 11b 9.2.1.3.2-19 40 9.2.1.3.2-30 23 9.2.1.3.2-41
9 9.2.1.3.2-9 36 9.2.1.3.2-20 11c 9.2.1.3.2-31 24 9.2.1.3.2-42

10 9.2.1.3.2-10 37 9.2.1.3.2-21 15 9.2.1.3.2-32 42 9.2.1.3.2-43
25 9.2.1.3.2-11 38 9.2.1.3.2-22 16 9.2.1.3.2-33 43 9.2.1.3.2-44
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CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá  
Capítulo Diagnóstico de Meio Biótico  

1 

 

ANEXO 9.2.1-2 – LISTA DE ESPÉCIES DO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

Tabela 1: Lista de espécies encontradas nos levantamentos realizados na área de estudo (ADA e AID) e suas respectivas famílias, nomes comuns, origem, forma de vida, 

endemismo no Brasil, classificação sucessional e status de ameaçada conforme listagens oficiais. Legenda: EB – endemismo no Brasil; O – origem; N - nativa, E – exótica; Nat - 

naturalizada; Cult - cultivada; Ab – arbusto; Av – árvore; Aq – aquática; Ev - erva, Li – liana; Subab – subarbusto; Ep – epífita; Hem – Hemiepífita; Rup - rupícola; CS – 

classificação sucessional; P – pioneira; NP – não-pioneira; SMA - Resolução SMA 57/2016; MMA - Portaria MMA 443/2014; CITES – Apêndices da CITES (2017); VU= vulnerável; 

EN= em perigo; Ap II -  Apêndice II; Ap II -  Apêndice III. 

Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

AID Anacardiaceae Mangifera indica  mangueira E Av Não 

    ADA Anacardiaceae Schinus molle aroeira-salsa N Av Não 

    ADA Anacardiaceae Schinus terebinthifolia aroeira-vermelha N Ab, Av Não P 

   AID Annonaceae Annona neosericea araticum-do-mato N Av Sim P 

   AID Annonaceae Guatteria australis pindaíba N Ab, Av Sim NP 

   AID Annonaceae Xylopia brasiliensis pindaúva- vermelha N Av Sim NP 

   AID Apiaceae Centella asiatica centela E (Nat) Ev Não 

    AID Apocynaceae Asclepias curassavica  algodãozinho-do-campo N Ev Não P 

   ADA Apocynaceae Thevetia peruviana chapéu-de-napoleão E Ab Não NP 

   ADA Apocynaceae Aspidosperma polyneuron peroba-rosa N Av Não NP 

   ADA/AID Araceae Monstera deliciosa  costela-de-adão E Ev Não 

    AID Araceae Philodendron bipinnatifidum banana-de-macaco N Ev, Hem, Rup Não NP 

   AID/ADA Araliaceae Schefflera actinophylla cheflera E Av Não 

    AID Araucariaceae Araucaria angustifolia  pinheiro N Av Não NP EN EN 
 

AID/ADA Arecaceae Archontophoenix cunninghamiana palmeira real australiana E  Av Não 

    AID Arecaceae Bactris setosa tucum N Ev Sim NP 

   ADA Arecaceae Borassus aethiopum palmeira africana E Av Não 

    ADA Arecaceae Dypsis lutescens areca bambu E Av Não P 

   ADA/AID Arecaceae Syagrus romanzoffiana palmeira-jerivá N Av Não NP/P 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

ADA Asparagaceae Dracaena arborea dracena E Ab, Av Não 

    AID Asparagaceae Dracaena draco  dracena E Ab Não 

    AID Asparagaceae Dracaena fragrans  dracena E Ab Não 

    AID Asteraceae Baccharis crispa  carqueja N Subab, Ep, Rup Não P 

   AID Asteraceae Baccharis dracunculifolia  alecrim-do-campo N Ab, Rup Não P 

   AID Asteraceae Baccharis lateralis 

 

N Ab, Rup Sim P 

   AID Asteraceae Bidens pilosa  picão E (Nat) Ev Não 

    ADA Asteraceae Eupatorium sp.  eupatório N Ev Não P 

   AID Asteraceae Melampodium paniculatum flor-de-ouro N Subab Sim P 

   AID Asteraceae Mikania sp.  guaco N Subab, Li - NP 

   ADA/AID Asteraceae Moquiniastrum polymorphum cambará N Av Não P 

   AID Asteraceae Piptocarpha axillaris vassourão-preto N Av Sim P 

   AID Asteraceae Pterocaulon virgatum barbasso N Ev Não P 

   AID Asteraceae Raulinoreitzia leptophlebia vassourão-de- brinco N Ab Sim P 

   AID Asteraceae Vernonanthura discolor vassourão preto N Av  Não P 

   AID Asteraceae Vernonanthura polyanthes cambará-guaçu N Ab  Não P 

   AID Balsaminaceae Impatiens walleriana  maria-sem-vergonha E (Nat) Ev Não 

    AID Begoniaceae Begonia sp. begônia N Ev - P 

   AID Bignoniaceae Adenocalymma sp. cipó-vaqueiro N Ev Não NP 

   ADA Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica carobinha verde N  Av Não P 

   AID/ADA Bignoniaceae Handroanthus crhysotrichus ipê amarelo N Av Não NP 

   ADA Bignoniaceae Handroanthus sp. ipê N Av - 

    ADA Bignoniaceae Handroanthus umbellatus ipê amarelo do brejo N Av Sim NP 

   AID Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia jacarandá-mimoso N Av Não NP 

   AID Bignoniaceae Jacaranda micrantha caroba-miúda N Av Sim P 

   AID Bignoniaceae Spathodea campanulata bisnagueira E (Cult) Av Não 

    

Página: 1550



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá  
Capítulo Diagnóstico de Meio Biótico  

3 

 

Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

ADA Bignoniaceae Handroanthus serratifolius ipê-amarelo N Av Não NP 

   AID Blechnaceae Neoblechnum brasiliense xaxim-miúdo N Ev Não NP 

   AID Blechnaceae Telmatoblechnum serrulatum samambaia N Ev Não NP 

   AID Boraginaceae Cordia americana guajuvira N Av Não P 

   AID Boraginaceae Cordia ecalyculata louro mole N Av Não NP 

   AID Boraginaceae Cordia trichotoma  louro-pardo N Av Não NP 

   AID Bromeliaceae Aechmea sp.  bromélia N Ev, Rup, Ev  - NP 

   AID Bromeliaceae Ananas ananassoides     bromélia N Ev Não P/NP 

   AID Bromeliaceae Tillandsia stricta  cravo-do-mato N Ev,  Ep, Rup Não P/NP 

   AID Bromeliaceae Vriesea sp. bromélia N Ev  - P/NP 

   AID Cannabaceae Trema micrantha  candiúva N Ab, Av Não P 

   ADA Caricaceae  Carica papaya mamão  E Av Não 

    AID Celastraceae Maytenus gonoclada cafezinho N Av Não NP 

   AID Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada cinzeiro N Av Sim NP 

   AID Clethraceae Clethra scabra  carne-de-vaca N Ab, Av Não P 

   AID Commelinaceae Commelina benghalensis trapoeraba E (Nat) Ev, Rup Não NP 

   ADA Commelinaceae Tradescanthia pallida trapoeraba E Ev Não NP 

   AID Convolvulaceae Ipomoea sp2.  ipoméia N Ab, Ev, Li   Não P 

   AID Convolvulaceae Ipomoea sp.  ipoméia N Ab, Ev, Li   Não P 

   AID Cucurbitaceae Sicyos polyacanthus  cipó-de-mico N Li Não 

    AID/ADA Cyatheaceae Cyathea phalerata samambaia-açu N Fa Sim NP 

  

Ap II 

AID Cyatheaceae Cyathea sp. samambaia-açu N Fa - NP 

  

Ap II 

AID Dilleniaceae Davilla elliptica  cipó-de-fogo N Ab, Li Não NP 

   AID/ADA Euphorbiaceae Alchornea glandulosa tapiá N Av Sim P 

   AID Euphorbiaceae Alchornea triplinervia   tapiá-mirim N Av  Não P 
   

AID Euphorbiaceae Aparisthmium cordatum marmeleiro N Ab, Av Não NP 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

ADA Euphorbiaceae Codiaeum variegatum  cróton E Av Não 

    ADA/AID Euphorbiaceae Ricinus communis  mamona E (Nat) Av Não 

    AID/ADA Euphorbiaceae  Alchornea sidifolia tapiá N Av Não 

    ADA Fabaceae Anadenanthera colubrina angico N Av Não 

    ADA Fabaceae Anadenanthera peregrina angico-do-cerrado N Ab, Av Não 

    ADA Fabaceae Anadenanthera sp angico N Av - 

    ADA Fabaceae Arachis repens grama-ameidoim N Ev Não NP 

   ADA Fabaceae Bauhinia variegata pata-de-vaca E  Av - 

    AID Fabaceae Cassia ferruginea    chuva-de-ouro N Av Não NP 

   AID Fabaceae Chamaecrista nictitans       mimosa N Ev, Subab Não P 

   AID Fabaceae Crotalaria sp. crotalária N Ev - P 

   AID Fabaceae Dalbergia brasiliensis caroba-brava N Av Sim NP 

  

Ap II 

AID Fabaceae Dalbergia frutescens      rabo-de-bugio N Ab, Li Não NP 

  

Ap II 

AID Fabaceae Desmodium adscendens    trevinho-do-campo E (Nat) Subab Não 

    AID/ADA Fabaceae Hymenaea courbaril jatobá N Av Não 

    AID Fabaceae Inga edulis  ingá-de-macaco N Av Não NP 

   ADA/AID Fabaceae Inga sessilis ingá-ferradura N Av  Sim P 

   AID Fabaceae Inga virescens ingá-banana N Av Sim NP 

   AID Fabaceae Leucaena leucocephala  leucena E (Nat) Ab Não 

    ADA/AID Fabaceae Machaerium hirtum jacarandá-de-espinho N Av Não NP 

   AID Fabaceae Machaerium villosum  jacarandá-paulista N Av Não NP 

   ADA Fabaceae Paubrasilia echinata pau-brasil N Av Sim NP 

 

EN Ap II 

AID Fabaceae Senna multijuga pau cigarra N Av  Não P 

   AID Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa  samambaia N Ev, Rup Não NP 

   ADA Heliconiaceae Heliconia sp. helicônia N Ev - 

    ADA Lamiaceae Clerodendrum thomsonae lágrima-de-cristo E Li Não NP 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

ADA Lauraceae Laurus nobilis louro E Av Não 

    AID Lauraceae Nectandra membranacea canela N Av  Não NP 

   AID Lauraceae Nectandra oppositifolia  canela-ferrugem N Av  Não P 

   AID Lauraceae Nectandra puberula canela-amarela N Av  Sim NP 

   AID Lauraceae Ocotea cf velutina canelão N Av  Sim NP 

   AID Lauraceae Ocotea dispersa canela-sabão N Av  Sim P 

   AID Lauraceae Ocotea indecora canela N Av, Ab Sim NP 

   AID Lauraceae Ocotea puberula canela N Av Não NP 

   ADA Lauraceae Persea americana abacate E (Nat) Av  Não 

    AID Lomariopsidaceae Nephrolepis sp.  samambaia N Ev, Rup, Ep - P 

   ADA Malvaceae Ceiba speciosa paineira N AV Não P 

   AID Malvaceae Luehea candicans açoita-cavalo N Av Não NP 

   ADA Malvaceae Malvaviscus arboreus hibisco-colibri E Ab Não NP 

   AID Malvaceae Pseudobombax grandiflorum embiruçu N Av Sim NP 

   ADA Malvaceae Talipariti tiliaceum Algodão da praia E Av Não 

    AID Marantaceae Calathea sp. maranta N Ev  - NP 

   AID Melastomataceae Clidemia hirta  pixirica N Ab  Não P 

   AID Melastomataceae Leandra variabilis pixirica N Ab, Av Sim NP 

   ADA/AID Melastomataceae Miconia cabucu cavova N Av Sim NP 

   AID Melastomataceae Miconia cinnamomifolia jacatirão N Av, Ab  Sim NP 

   AID Melastomataceae Miconia ligustroides jacatirão N Av, Ab Sim NP 

   AID Melastomataceae Miconia pusilliflora pixirica N Av, Ab  Não P 

   ADA Melastomataceae Pleroma granulosum quaresmeira N Av Sim P 

   AID Melastomataceae Pleroma mutabile manacá-da-serra N Av Sim P 

   AID Melastomataceae Tibouchina herbacea    quaresminha N Ab, Subab Não NP 

   ADA/AID Melastomataceae Tibouchina pulchra manacá-da-serra N Av Sim P 

   

Página: 1553



 

 

 

 
 

CPEA 2320 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá  
Capítulo Diagnóstico de Meio Biótico  

6 

 

Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

AID/ADA Melastomataceae Tibouchina sp. manacá-da-serra N Av - P 

   AID Meliaceae Cabralea canjerana  canjarana N Av, Ab  Não NP 

   ADA Meliaceae Cedrela fissilis Cedro Rosa N Av Não NP VU VU Ap lll 

AID Meliaceae Guarea macrophylla  pau-de-arco N Av Não NP 

   AID Meliaceae Trichilia elegans pau ervilha  N Ab, Av Sim  NP 

   ADA Moraceae Artocarpus heterophyllus jaca, jaqueira E (Nat) Av Não 

    ADA Moraceae Ficus benjamina figueira E Av Não - 

   AID Moraceae Ficus enormis figueira N Av Sim P/NP 

   AID Moraceae Ficus sp. figueira N Ab, Av-Hem,Rup - 

    ADA/AID Moraceae Morus nigra amoreira-preta E Av Não 

    AID/ADA Musaceae Musa sp.  bananeira E (Nat) Ev Não 

    ADA Myrtaceae Calistemon citrinus escova-de-garrafa E Av Não 

    AID/ADA Myrtaceae Eucalyptus sp. eucalipto E Av Não 

    AID Myrtaceae Eugenia florida guamirim-cereja N Av, Ab  Sim NP 

   AID Myrtaceae Eugenia longipedunculata pitanga-laranja N Av Sim NP 

   AID Myrtaceae Eugenia sp. pitanga N Av, Ab - NP 

   ADA Myrtaceae Eugenia uniflora pitanga N Av Não NP 

   AID Myrtaceae Myrcia cf pubipetala goiabão N Av  Sim NP 

   AID Myrtaceae Myrcia splendens papagaieira N Av Sim NP 

   AID Myrtaceae Psidium cattleianum araçá-amarelo N Av Não NP 

   ADA/AID Myrtaceae Psidium guajava  goiaba E (Nat) Av Não 

    AID Myrtaceae Syzygium cumini Jambolão E (Nat) Av Não 

    ADA Myrtaceae Eugenia brasiliensis grumixama N Av Sim NP 

   ADA Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis primavera N Li, Vol, Trep Não 

    AID Nyctaginaceae Guapira opposita maria-mole N Ab, Av Não NP 

   ADA Oleaceae Ligustrum lucidum alfineiro E Av Não 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

AID Onagraceae Ludwigia elegans  cruz-de-malta N Ab, Ev, Subab Não Np  

   AID Onagraceae Ludwigia tomentosa cruz-de-malta N Ab, Subab Não 

    AID Orchidaceae Oncidium sp. chuva-de-ouro N Ev, Ep  - NP 

  

Ap II 

AID Passifloraceae Passiflora sp.  maracujazinho N Ab, Li, Subab  - 

    AID Phyllanthaceae Hyeronima alchorneoides licurana N Av  Não NP 

   ADA/AID Pinaceae Pinus elliottii  pinheiro E Av Não 

    ADA/AID Pinaceae Pinus sp pinheiro E Av Não 

    AID Piperaceae Piper aduncum  aperta-ruão N Av, Ab Não 

    AID Piperaceae Piper arboreum  fruto-de-morcego N Ab Não P 

   AID Piperaceae Piper cernuum  pimenta-de-macaco N Ab Não NP 

   AID Piperaceae Piper umbellatum  pariparoba N Subab Não NP 

   AID Poaceae Andropogon bicornis  rabo de burro N EV Não P 

   ADA/AID Poaceae Bambusa sp bambu E Ev Não 

    AID Poaceae Gynerium  sagittatum    cana-do-rio N Ab, Subab Não P 

   AID Poaceae Melinis minutiflora  capim-gordura E (Nat) Ev Não 

    AID/ADA Poaceae Urochloa decumbens      capim-braquiária E (Nat) Ev Não 

    AID Polygonaceae Coccoloba warmingii cocoloba N Ab, Av Sim P 

   ADA Polygonaceae Triplaris americana pau formiga N Av Não NP 

   AID Polypodiaceae Microgramma vacciniifolia cipó-cabeludo N Ev, Ep Não NP 

   AID Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima   samambaia N Ev, Ep, Rub Não NP 

   AID Primulaceae Myrsine coriacea  capororoca N Av, Ab  Não P 

   AID Primulaceae Myrsine parvifolia capororoca N Ab Não P 

   AID Primulaceae Myrsine umbellata pororocão N Av Não NP 

   AID Primulaceae Myrsine venosa capororoca N Ab, Av Sim NP 

   AID/ADA Rhamnaceae Hovenia dulcis  uva-japonesa E (Nat) Av Não 

    ADA Rosaceae Eriobotrya  japonica  nêspera E (Nat) Av Não 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

AID Rosaceae Prunus myrtifolia  pessegueiro-do-mato N Av Não NP 

   ADA Rosaceae Rosa grandiflora roseira E Li Não 

    AID Rubiaceae Bathysa australis  fumo-do-diabo N Av, Ab  Não NP 

   AID Rubiaceae Borreria latifolia        erva-quente N Ev, Subab,Rup Não P 

   AID Rubiaceae Coffea arabica  café E (Cult) Ab  Não 

    AID Rubiaceae Cordiera myrciifolia café-do-mato N Ab Não NP 

   AID Rubiaceae Palicourea marcgravii    erva-de-rato N Ab Não NP 

   AID Rubiaceae Psychotria leiocarpa    cafeeiro-do-mato N Ab Não NP 

   AID Rubiaceae Psychotria suterella  grandiúva-de-anta N Ab, Av  Não NP 

   AID Rubiaceae Randia armata  limoeiro-do-mato N Ab, Av, Li Não NP 

   AID Rubiaceae Rudgea jasminoides    buquê-de-noiva N Ab, Av Não NP 

   ADA Rutaceae Citrus sp pôncirus E Av Não 

    AID Salicaceae Casearia obliqua guaçatonga N Ab, Av Sim NP 

   AID Salicaceae Casearia sylvestris  cafezeiro-do-mato N Av  Não P 

   ADA/AID Sapindaceae Cupania cf. oblongifolia  pau magro N Av Sim NP 

   AID Sapindaceae Cupania furfuracea camboatã N Av Sim NP VU VU 

 ADA/AID Sapindaceae Cupania vernalis  acamboatá N Av Não NP 

   AID Sapindaceae Matayba elaeagnoides  camboatá-branco N Ab, Av Não NP 

   AID Sapindaceae Serjania sp.  cipó-timbó N Ab, Li - P 

   ADA Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpus Caxeta amarela N AV Não NP 

   AID Solanaceae Acnistus arborescens      marianeira N Ab Não P 

   AID Solanaceae Brunfelsia uniflora      manacá-de-jardim N Ab Não NP 

   AID Solanaceae Capsicum flexuosum fumo-bravo N Ab, Subab Não P 

   AID Solanaceae Cestrum intermedium mata-boi N Ab, Av Não P 

   AID/ADA Solanaceae Cestrum schlechtendalii jambolão N Ab, Av  Não NP 

   AID Solanaceae Solanum paniculatum  fumo-bravo N Ab Não P 
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Área Família  Nome científico Nome comum O Forma de vida EB CS SMA MMA  CITES 

AID Thelypteridaceae Christella dentata samambaia N Ev, Rup Não P 

   AID Typhaceae Typha domingensis  taboa N Ev Não  P 

   AID Urticaceae Boehmeria caudata  assa-peixe N Av, Subab Não NP 

   AID/ADA Urticaceae Cecropia glaziovii embaúba-vermelha N Av Sim P 

   ADA/AID Urticaceae Cecropia pachystachya  embaúba N Av Não P 

   AID Urticaceae Pilea cadierei     pílea-alumínio E (Nat) Ev Não 

    ADA/AID Verbenaceae Citharexylum myrianthum pau-viola N Av Não P 

   ADA Verbenaceae Duranta erecta pingo de ouro E (Nat) Ab Não P 

   AID Verbenaceae Lantana camara  cambará E (Nat) Ab Não 

    AID Zingiberaceae Hedychium chrysoleusum  lírio-do-brejo E Ev Não 

    AID Zingiberaceae Hedychium coronarium  lírio-do-brejo E (Nat) Ev Não 
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ANEXO 9.2.2.2.1-1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAGENS 
DE FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 
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ANEXO 9.1.9.3-1 – CADEIA DE CUSTÓDIA E RELATÓRIO DE ENSAIO 
ANALÍTICO 
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CHECK L1ST DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

F03.LOG001
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1. EMBALAGEM

A caixa térmica ou embalagem das amostras está em condições normais para transporte?

2.COC

Temperatura (Oc)

L( .:20

!ÓMT ç>M0 DN/A

C?[A
tD (;~A ;23)0

Cliente

No caso de metais, identificar qual será analisado (totais e/ou dissolvidos)

As amostras foram coletadas em frascos / recipientes e preservação adequados á análise correspondente?

4. VIALS

A temperatura interna dos coolers respeita o critério de aceitação 4°C:t 2°C?

9. METAIS

Os rótulos dos frascos ou recipientes identificam as amostras e estão de acordo com a COC?

7. PRAZO

Os frascos ou recipientes contendo as amostras estão íntegros?

6. R TULOS

No caso de vials há presença de bolhas maiores que 6mm?

5. RECIPIENTES

Acompanha cadeia de custódia ou ofício com análises solicitadas e dados da coleta?

3. COLETA

As amostras estão dentro do prazo que seja possível a realização das análises (holding time)?

8. TEMPERATURA

,Observações

I Projeto

Unidade Verificado por

S'V Logado por ~ oJ;;~

Data

{67 (6
Confirmado por Q,.,a ka:

Unidade Verificado por Data Visto
I

Logado por Confirmado por Etiquetado por

I

VALlDADORES: ELABORAÇÃO - DANIEL RIBEIRO HOFFMANN - 22/0112014, APROVAÇÃO - GLAUCO F. DE SOUSA DA SILVA - 06/02/2014
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LOG nº 4977/2016_REV.01 Página 1 de 93 
Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

 

Dados referentes ao Projeto 

 
1. Identificação das amostras 
 

ID AT IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

30530/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-01 / DATA: 16/03/2016 /HORA:10:52 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30531/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-06 / DATA: 16/03/2016 /HORA:11:45 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30532/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-02 / DATA: 16/03/2016 /HORA:12:17 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30533/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-07 / DATA: 16/03/2016 /HORA:12:51 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30534/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-08 / DATA: 16/03/2016 /HORA:14:27 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30535/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-04 / DATA: 16/03/2016 /HORA:15:19 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30536/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-03 / DATA: 16/03/2016 /HORA:16:04 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30537/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-09 / DATA: 16/03/2016 /HORA:16:38 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

30538/2016-1.1 
 AMOSTRA: PA-10 / DATA: 16/03/2016 /HORA:17:02 / MATRIZ: ÁGUA 

SUPERFICIAL / PROJETO: ID CPEA 2320 

 
2. Custódia das amostras 
 

Data de recebimento de amostra : 16/03/2016 
 
Data de emissão do relatório eletrônico : 20/04/2016 
 
Período de retenção das amostras : até 10 dias após a emissão do relatório (até essa data as 

amostras estarão disponíveis para devolução e/ou checagem) 
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Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

3. Resultados de análises 
 

PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 10:52 
 

LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L < 5,00 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 5,61 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 3,84 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,151 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 1,321 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 0,127 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 0,8480 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L < 0,0150 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,429 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,707 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L < 0,020 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 110 1,1  407 
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LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 74,5  45-115 
Decaclorobifenil. 82,3  45-115 
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Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

 

LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 74,5  40-95 
Decaclorobifenil 82,3  40-95 
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LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 59,0  40-135 
Tributilfosfato 101,0  40-135 
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LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 

COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padr ões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 72,5  25-125 
2-Fluorbifenil 68,3  25-125 
Fenol-d6 60,2  25-125 
Terfenil-d14 110,3  25-125 
Nitrobenzeno-d5 58,6  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 100,7  25-125 
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LOGIN: 30530/2016-1.1 PONTO: PA-01 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 75,5  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 76,8  70-130 
Tolueno-d8 93,3  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 11:45 
 

LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L 56,0 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 15,5 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 44,5 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,365 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 14,305 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 13,1 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 1,01 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L 0,0365 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,522 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,505 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 0,105 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 23000 1,1  407 
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LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de ace itação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 58,8  45-115 
Decaclorobifenil. 94,6  45-115 
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LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e crit érios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 58,8  40-95 
Decaclorobifenil 94,6  40-95 
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LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critéri os de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 51,0  40-135 
Tributilfosfato 86,0  40-135 
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LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 

COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 66,3  25-125 
2-Fluorbifenil 77,6  25-125 
Fenol-d6 60,9  25-125 
Terfenil-d14 110,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 52,6  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 100,7  25-125 
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LOGIN: 30531/2016-1.1 PONTO: PA-06 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 

Página: 1579



 

 

  
 

LOG nº 4977/2016_REV.01 Página 17 de 93 
Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 76,1  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 82,6  70-130 
Tolueno-d8 109,3  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 12:17 
 

LOGIN: 30532/2016-1.1 PONTO: PA-02 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L 18,7 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 9,38 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 6,24 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,215 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 1,557 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 0,265 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 0,9220 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L 0,0234 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,434 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,489 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L < 0,020 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 79,0 1,1  407 
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LOGIN: 30532/2016-1.1 PONTO: PA-02 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 65,9  45-115 
Decaclorobifenil. 93,8  45-115 
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LOGIN: 30532/2016-1.1 PONTO: PA-02 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 65,9  40-95 
Decaclorobifenil 93,8  40-95 
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LOGIN: 30532/2016-1.1 PONTO: PA-02 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 71,0  40-135 
Tributilfosfato 76,0  40-135 
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LOGIN: 30532/2016-1.1 PONTO: PA-02 

COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 64,3  25-125 
2-Fluorbifenil 80,3  25-125 
Fenol-d6 77,7  25-125 
Terfenil-d14 110,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 67,1  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 104,3  25-125 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 71,4  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 82,1  70-130 
Tolueno-d8 103,5  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 12:51 
 

LOGIN: 30533/2016-1.1 PONTO: PA-07 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L 200,7 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 132,0 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L 62,8 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 181,5 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,764 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L 0,057 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L 0,036 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 148,55 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 64,7 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 49,8 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L 33,8 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,266 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,532 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 1,11 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 230000 1,1  407 
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LOGIN: 30533/2016-1.1 PONTO: PA-07 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 69,0  45-115 
Decaclorobifenil. 87,0  45-115 
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LOGIN: 30533/2016-1.1 PONTO: PA-07 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 69,0  40-95 
Decaclorobifenil 87,0  40-95 

Minu tes

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

M
ill

iv
ol

ts

2 00

400

600

800

1000

1200

1400

1600

M
ill

iv
ol

ts

2 00

400

600

800

1000

1200

1400

1600

  
T

e
tr

a
cl

o
ro

-m
-x

ile
n

o
 (

1
)

         
 

                
  

                                        
 

                                                      

D
e

ca
cl

o
ro

b
ife

n
il 

(1
)

 

Página: 1591



 

 

  
 

LOG nº 4977/2016_REV.01 Página 29 de 93 
Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

 

LOGIN: 30533/2016-1.1 PONTO: PA-07 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 90,0  40-135 
Tributilfosfato 45,0  40-135 
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LOGIN: 30533/2016-1.1 PONTO: PA-07 

COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 57,8  25-125 
2-Fluorbifenil 69,5  25-125 
Fenol-d6 73,2  25-125 
Terfenil-d14 99,8  25-125 
Nitrobenzeno-d5 54,4  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 91,3  25-125 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L 30,4 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L 502,7 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L 822,8 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L 2285,8 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L 544,4 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L 144,8 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 77,5  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 79,1  70-130 
Tolueno-d8 106,5  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 14:27 
 

LOGIN: 30534/2016-1.1 PONTO: PA-08 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L 67,3 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 50,1 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L 17,6 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 106,2 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,620 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L 0,033 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L 0,023 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 84,6 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 42,0 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 24,2 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L 19,4 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,549 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,364 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 0,798 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 330000 1,1  407 
 

Página: 1597



 

 

  
 

LOG nº 4977/2016_REV.01 Página 35 de 93 
Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

 

LOGIN: 30534/2016-1.1 PONTO: PA-08 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 83,6  45-115 
Decaclorobifenil. 88,3  45-115 
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LOGIN: 30534/2016-1.1 PONTO: PA-08 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 83,6  40-95 
Decaclorobifenil 88,3  40-95 
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PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 127,0  40-135 
Tributilfosfato 63,0  40-135 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 60,9  25-125 
2-Fluorbifenil 77,1  25-125 
Fenol-d6 62,3  25-125 
Terfenil-d14 101,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 67,3  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 85,3  25-125 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 73,3  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 86,0  70-130 
Tolueno-d8 110,6  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 15:19 
 

LOGIN: 30535/2016-1.1 PONTO: PA-04 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L < 5,00 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 7,23 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 3,53 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,216 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 1,181 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 0,127 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 0,8780 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L < 0,0150 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,086 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L 0,186 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L < 0,020 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 79,0 1,1  407 
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LOGIN: 30535/2016-1.1 PONTO: PA-04 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 91,5  45-115 
Decaclorobifenil. 87,7  45-115 
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LOGIN: 30535/2016-1.1 PONTO: PA-04 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação  dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 91,5  40-95 
Decaclorobifenil 87,7  40-95 
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PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação do s padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 128,0  40-135 
Tributilfosfato 112,0  40-135 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 55,5  25-125 
2-Fluorbifenil 64,2  25-125 
Fenol-d6 60,7  25-125 
Terfenil-d14 99,0  25-125 
Nitrobenzeno-d5 67,4  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 91,1  25-125 
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LOGIN: 30535/2016-1.1 PONTO: PA-04 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 80,3  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 91,2  70-130 
Tolueno-d8 109,5  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 16:04 
 

LOGIN: 30536/2016-1.1 PONTO: PA-03 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L < 5,00 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 21,0 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 16,5 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,304 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 4,260 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 3,41 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 0,8440 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L < 0,0150 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,053 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L 0,030 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L < 0,070 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 0,391 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 3300 1,1  407 
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BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 82,0  45-115 
Decaclorobifenil. 85,3  45-115 
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PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 82,0  40-95 
Decaclorobifenil 85,3  40-95 
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PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 59,0  40-135 
Tributilfosfato 101,0  40-135 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 75,6  25-125 
2-Fluorbifenil 73,4  25-125 
Fenol-d6 60,9  25-125 
Terfenil-d14 113,3  25-125 
Nitrobenzeno-d5 60,6  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 104,2  25-125 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L 20,6 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L 25,9 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de  controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 73,1  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 91,7  70-130 
Tolueno-d8 117,9  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 16:38 
 

LOGIN: 30537/2016-1.1 PONTO: PA-09 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L < 5,00 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 8,70 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L < 10,0 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 134,7 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,538 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L 0,403 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 1 mg/L < 0,006 0,006  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 12,011 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 10,9 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 0,8490 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L < 0,0150 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,049 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L < 0,070 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 1,66 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 33000 1,1  407 
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LOGIN: 30537/2016-1.1 PONTO: PA-09 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 92,3  45-115 
Decaclorobifenil. 78,8  45-115 
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LOGIN: 30537/2016-1.1 PONTO: PA-09 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 92,3  40-95 
Decaclorobifenil 78,8  40-95 
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PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 73,0  40-135 
Tributilfosfato 62,0  40-135 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 76,7  25-125 
2-Fluorbifenil 84,4  25-125 
Fenol-d6 61,0  25-125 
Terfenil-d14 117,6  25-125 
Nitrobenzeno-d5 60,3  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 113,2  25-125 
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LOGIN: 30537/2016-1.1 PONTO: PA-09 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 76,9  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 87,1  70-130 
Tolueno-d8 102,9  70-130 
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PROJETO:  ID CPEA 2320 

 

MATRIZ: ÁGUA SUPERFICIAL DATA : 16/03/2016 HORA: 17:02 
 

LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 
 

FÍSICO-QUÍMICO 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Sólidos Suspensos Totais - - mg/L 79,5 5,00  677 
Turbidez - 1 UNT 38,0 0,900  564 
Óleos e Graxas - - mg/L 17,2 10,0  543 
Cloreto Total 16887-00-6 1 mg/L 102,8 0,030  499 
Fluoreto Total 7782-41-4 1 mg/L 0,649 0,030  499 
Sulfeto 18496-25-8 1 mg/L < 0,005 0,005  552 
Cianeto 57-12-5 10 mg/L 0,710 0,060  898 
Nitrogênio Total 7727-37-9 - mg/L 70,35 0,015  736 
Nitrogênio Amoniacal - 1 mg/L 37,7 0,060  672 
Nitrato (como N) 001-07-7 1 mg/L 17,8 0,0150  499 
Nitrito (como N) - 1 mg/L 10,3 0,0150  499 
Clorofila a 479-61-8 - µg/L < 1,50 1,50  568 
 

METAIS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Boro Total 7440-42-8 1 mg/L 0,045 0,015  498 
Manganês Total 7439-96-5 1 mg/L 0,035 0,010  498 
Arsênio Total 7440-38-2 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Cádmio Total 7440-43-9 1 mg/L < 0,001*J 0,004  498 
Cromo Total 7440-47-3 1 mg/L < 0,010 0,010  498 
Zinco Total 7440-66-6 1 mg/L < 0,070 0,070  498 
Mercúrio Total 7439-97-6 1 mg/L < 0,0002 0,0002  406 
Níquel Total 7440-02-0 1 mg/L < 0,005 0,005  498 
Chumbo Total 7439-92-1 1 mg/L < 0,009 0,009  498 
Fósforo Total 7803-51-2 1 mg/L 1,16 0,020  498 
 

METAIS DISSOLVIDOS 
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Alumínio Dissolvido 7429-90-5 1 mg/L < 0,030 0,030  498 
 

MICROBIOLÓGICO  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Coliformes Termo Tolerantes - - NMP/100mL 230000 1,1  407 
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LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 

BIFENILAS POLICLORADAS (PCBS)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Bifenilas Policloradas Totais (PCB´s) 001-26-1 1 µg/L < 0,001*J 0,003  487 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos. 80,1  45-115 
Decaclorobifenil. 75,3  45-115 
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LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
a-BHC 319-84-6 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
b-BHC 319-85-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro 76-44-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Aldrin 309-00-2 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-BHC 58-89-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
d-BHC 319-86-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Heptacloro Epóxido 1024-57-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan I 959-98-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
a-Clordano 5103-71-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
g-Clordano 5566-34-7 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDD 72-54-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Dieldrin 60-57-1 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin 72-20-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDE 72-55-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan II 33213-65-9 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
DDT 50-29-3 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endrin Aldeído 7421-93-4 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Endosulfan Sulfato 1031-07-8 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
Metoxicloro 72-43-5 1 µg/L < 0,006 0,006  485 
Endrin Cetona 53494-70-5 1 µg/L < 0,003 0,003  485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e c ritérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 80,1  40-95 
Decaclorobifenil 75,3  40-95 
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LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Azinfos Metil 86-50-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Gution 86-50-0 1 µg/L < 0,010*J 0,030  486 
Bolstar 35400-43-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Clorpirifos 2921-88-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Coumafos 56-72-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-S 126-75-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton-O 298-03-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diazinon 65863-03-8 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Diclorvos 95828-55-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Disulfoton 298-04-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Etoprop 13194-48-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fensufotion 115-90-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Fention 73981-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Merfos 150-50-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Metil Paration 298-00-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Mevinfos 7786-34-7 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Naled 300-76-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Forato 298-02-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Ronel 299-84-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Stirofos 2224-79-9 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tokution 36643-46-4 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tricloronato 327-98-0 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Malation 121-75-5 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Paration 56-38-2 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Tebutiuron - 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 8065-48-3 1 µg/L < 0,030 0,030  486 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e crit érios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 111,0  40-135 
Tributilfosfato 73,0  40-135 
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LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 

COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato 66-27-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Etil metanosulfonato 62-50-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fenol 108-95-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Anilina 62-53-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetil)eter 111-44-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Clorofenol 95-57-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Álcool Benzílico 100-51-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter 39638-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-Nitrosodi-n-propilamina 621-64-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexacloroetano 67-72-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Nitrobenzeno 98-95-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Isoforona 78-59-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitrofenol 88-75-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dimetilfenol 105-67-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano 111-91-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Diclorofenol 120-83-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Naftaleno 91-20-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloroanilina 106-47-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobutadieno 87-68-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Cloro-3-Metilfenol 59-50-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metilnaftaleno 91-57-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorociclopentadieno 77-47-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol 534-52-1 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
2-Cloronaftaleno 91-58-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2-Nitroanilina 88-74-4 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dimetilftalato 131-11-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenaftileno 208-96-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3-Nitroanilina 99-09-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Acenafteno 83-32-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dibenzofurano 132-64-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Dietilftalato 84-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoreno 86-73-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenil Fenil Éter 7005-72-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitroanilina 100-01-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
N-nitrosodifenilamina 86-30-6 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Bromofenil Fenil Éter 101-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 µg/L < 0,0125*J 0,0375  483 
Pentaclorofenol 87-86-5 1 mg/L < 0,00004 0,00004  483 
Fenantreno 85-01-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Antraceno 120-12-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Di-N-Butilftalato 84-74-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Fluoranteno 206-44-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pireno 129-00-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Butil Benzilftalato 85-68-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)antraceno 56-55-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Criseno 218-01-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Bis[2-Etilexil]ftalato 117-81-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
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Di-n-Octilftalato 117-84-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Benzo(a)pireno 50-32-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 193-39-5 1 µg/L < 0,0188 0,0188  483 
Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 1 µg/L < 0,0125 0,0125  483 
Benzo(g,h,i)perileno 191-24-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
o-Cresol 95-48-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
m,p-Cresol 65794-96-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Azobenzeno 103-33-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Carbazol 86-74-8 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol 58-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Clorofenol 106-48-9 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,6-Diclorofenol 87-65-0 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno 634-66-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno 634-90-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno 95-94-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
3,4-Diclorofenol 95-77-2 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
Pentaclorobenzeno 608-93-5 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol 4901-51-3 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
4-Nitrofenol 100-02-7 1 µg/L < 0,0375 0,0375  483 
2,4-Dinitrofenol 51-28-5 1 µg/L < 0,7500 0,7500  483 
2,4-D 94-75-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-T 93-76-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4,5-TP 93-72-1 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
2,4-DB 94-82-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dalapon 75-99-0 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dicamba 1918-00-9 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Diclorpop 120-36-5 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
Dinoseb 88-85-7 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPA 94-74-6 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
MCPP 93-65-2 1 µg/L < 1,50 1,50  483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 78,4  25-125 
2-Fluorbifenil 64,4  25-125 
Fenol-d6 61,3  25-125 
Terfenil-d14 111,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 60,7  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 104,2  25-125 
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LOGIN: 30538/2016-1.1 PONTO: PA-10 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS TOTAIS (VOC)  
 

Parâmetro CAS Diluição Unidade Resultados  L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano 75-71-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorometano 74-87-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloreto de Vinila 75-01-4 1 µg/L < 1,50 1,50  670 
Bromometano 74-83-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Cloroetano 75-00-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Triclorofluormetano 75-69-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetona 67-64-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroeteno 75-35-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Iodometano 74-88-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Dissulfeto de Carbono 75-15-0 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cloreto de Metileno 75-09-2 1 µg/L < 15,0 15,0  670 
Metil-t-butil-eter 1634-04-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Trans-1,2-Dicloroeteno 156-60-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Acetato de Vinila 108-05-4 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,1-Dicloroetano 75-34-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Butanona 78-93-3 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Cis-1,2-Dicloroeteno 156-59-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2,2-Dicloropropano 594-20-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromoclorometano 74-97-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorofórmio 67-66-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1-Dicloropropeno 563-58-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloreto de Carbono 56-23-5 1 mg/L < 0,002 0,002  670 
1,2-Dicloroetano 107-06-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Benzeno 71-43-2 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Tricloroeteno 79-01-6 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
1,2-Dicloropropano 78-87-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Dibromometano 74-95-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromodiclorometano 75-27-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Cloroetilvinil eter 110-75-8 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Trans-1,3-Dicloropropeno 10061-02-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
4-Metil-2-Pentanona 108-10-1 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
Tolueno 108-88-3 1 µg/L < 1,00*J 3,00  670 
Cis-1,3-Dicloropropeno 10061-01-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Hexanona 591-78-6 1 µg/L < 9,00 9,00  670 
1,3-Dicloropropano 142-28-9 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Tetracloroeteno 127-18-4 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Dibromoclorometano 124-48-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromoetano 106-93-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Clorobenzeno 108-90-7 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Etilbenzeno 100-41-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,1,2-Tetracloroetano 630-20-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
m,p-Xilenos 179601-23-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
o-Xileno 95-47-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Estireno 100-42-5 1 mg/L < 0,003 0,003  670 
Bromoformio 75-25-2 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Isopropilbenzeno 98-82-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Tricloropropano 96-18-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
Bromobenzeno 108-86-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Propilbenzeno 103-65-1 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Trimetilbenzeno 108-67-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
2-Clorotolueno 95-49-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
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4-Clorotolueno 106-43-4 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
terc-Butilbenzeno 98-06-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,4-Trimetilbenzeno 95-63-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
sec-Butilbenzeno 135-98-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
p-Isopropiltolueno 99-87-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
n-Butilbenzeno 104-51-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano 96-12-8 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 1 µg/L < 3,00 3,00  670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 97,4  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 96,2  70-130 
Tolueno-d8 120,7  70-130 
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QA/QC – Branco de Análise  

 
Parâmetro Unidade Resultados LQ QA/QC Ref. 
Mercúrio Total mg/L < 0,0002 0,0002 8182/2016  406 
Alumínio Dissolvido mg/L < 0,030 0,030 8068/2016  498 
Arsênio Total mg/L < 0,010 0,010 8181/2016  498 
Boro Total mg/L < 0,015 0,015 8181/2016  498 
Cádmio Total mg/L < 0,004 0,004 8181/2016  498 
Chumbo Total mg/L < 0,009 0,009 8181/2016  498 
Cromo Total mg/L < 0,010 0,010 8181/2016  498 
Fósforo Total mg/L < 0,020 0,020 8181/2016  498 
Manganês Total mg/L < 0,010 0,010 8181/2016  498 
Níquel Total mg/L < 0,005 0,005 8181/2016  498 
Zinco Total mg/L < 0,070 0,070 8181/2016  498 
Cloreto Total mg/L < 0,030 0,030 5977/2016  499 
Fluoreto Total mg/L < 0,030 0,030 5977/2016  499 
Nitrato (como N) mg/L < 0,015 0,015 5977/2016  499 
Nitrito (como N) mg/L < 0,015 0,015 5977/2016  499 
Sulfeto mg/L < 0,005 0,005 6380/2016  552 
Turbidez NTU < 0,900 0,900 5695/2016  564 
Clorofila a µg/L < 1,50 1,50 6126/2016  568 
Feoftina a µg/L < 1,50 1,50 6126/2016  568 
Nitrogênio Amoniacal mg/L < 0,060 0,060 7835/2016  672 
Sólidos Suspensos Totais mg/L < 5,00 5,00 7141/2016  677 
Cianeto mg/L < 0,006 0,006 6375/2016  898 

 

QA/QC – Spike 
 

Parâmetro Unidade Concentração 
Teórica 

Concentração 
Obtida Recuperação 

Critério 
Aceitação  

 (%) 
QA/QC Ref. 

Mercúrio Total mg/L 0,002 0,0018 90,0 75-125 8182/2016  406 
Alumínio Dissolvido mg/L 1,00 1,03 102,6 75-125 8068/2016  498 
Arsênio Total mg/L 0,100 0,109 109,3 75-125 8181/2016  498 
Boro Total mg/L 1,00 0,887 88,7 75-125 8181/2016  498 
Cádmio Total mg/L 1,00 0,908 90,8 75-125 8181/2016  498 
Chumbo Total mg/L 1,00 0,963 96,3 75-125 8181/2016  498 
Cromo Total mg/L 1,00 0,885 88,5 75-125 8181/2016  498 
Fósforo Total mg/L 1,00 0,957 95,7 75-125 8181/2016  498 
Manganês Total mg/L 1,00 0,906 90,6 75-125 8181/2016  498 
Níquel Total mg/L 1,00 0,932 93,2 75-125 8181/2016  498 
Zinco Total mg/L 1,00 0,882 88,2 75-125 8181/2016  498 
Cloreto Total mg/L 1,00 0,988 98,8 75-125 5977/2016  499 
Fluoreto Total mg/L 1,00 0,916 91,6 75-125 5977/2016  499 
Nitrato (como N) mg/L 0,226 0,212 93,8 75-125 5977/2016  499 
Nitrito (como N) mg/L 0,304 0,257 84,4 75-125 5977/2016  499 
Sulfeto mg/L 0,200 0,193 96,5 75-125 6380/2016  552 
Turbidez NTU 20,0 19,9 99,4 75-125 5695/2016  564 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,500 0,491 98,2 75-125 7835/2016  672 
Cianeto mg/L 0,100 0,095 95,0 75-125 6375/2016  898 
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QA/QC - 6389/2016 - Branco de Análise - VOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
Diclorodifluormetano µg/L < 3,00 3,00   670 
Clorometano µg/L < 3,00 3,00   670 
Cloreto de Vinila µg/L < 1,50 1,50   670 
Bromometano µg/L < 3,00 3,00   670 
Cloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
Triclorofluormetano µg/L < 3,00 3,00   670 
Acetona µg/L < 9,00 9,00   670 
1,1-Dicloroeteno µg/L < 3,00 3,00   670 
Iodometano µg/L < 9,00 9,00   670 
Dissulfeto de Carbono µg/L < 9,00 9,00   670 
Cloreto de Metileno µg/L < 15,0 15,0   670 
Metil-t-butil-eter µg/L < 3,00 3,00   670 
Trans-1,2-Dicloroeteno µg/L < 3,00 3,00   670 
Acetato de Vinila µg/L < 9,00 9,00   670 
1,1-Dicloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
2-Butanona µg/L < 9,00 9,00   670 
Cis-1,2-Dicloroeteno µg/L < 3,00 3,00   670 
2,2-Dicloropropano µg/L < 3,00 3,00   670 
Bromoclorometano µg/L < 3,00 3,00   670 
Clorofórmio µg/L < 3,00 3,00   670 
1,1,1-Tricloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
1,1-Dicloropropeno µg/L < 3,00 3,00   670 
Tetracloreto de Carbono µg/L < 1,50 1,50   670 
1,2-Dicloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
Benzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
Tricloroeteno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2-Dicloropropano µg/L < 3,00 3,00   670 
Dibromometano µg/L < 3,00 3,00   670 
Bromodiclorometano µg/L < 3,00 3,00   670 
2-Cloroetilvinil eter µg/L < 9,00 9,00   670 
Trans-1,3-Dicloropropeno µg/L < 3,00 3,00   670 
4-Metil-2-Pentanona µg/L < 9,00 9,00   670 
Tolueno µg/L < 3,00 3,00   670 
Cis-1,3-Dicloropropeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,1,2-Tricloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
2-Hexanona µg/L < 9,00 9,00   670 
1,3-Dicloropropano µg/L < 3,00 3,00   670 
Tetracloroeteno µg/L < 3,00 3,00   670 
Dibromoclorometano µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2-Dibromoetano µg/L < 3,00 3,00   670 
Clorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
Etilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,1,1,2-Tetracloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
m,p-Xilenos µg/L < 3,00 3,00   670 
o-Xileno µg/L < 3,00 3,00   670 
Estireno µg/L < 3,00 3,00   670 
Bromoformio µg/L < 3,00 3,00   670 
Isopropilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,1,2,2-Tetracloroetano µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2,3-Tricloropropano µg/L < 3,00 3,00   670 
Bromobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
n-Propilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,3,5-Trimetilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
2-Clorotolueno µg/L < 3,00 3,00   670 
4-Clorotolueno µg/L < 3,00 3,00   670 
terc-Butilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
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1,2,4-Trimetilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
sec-Butilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
p-Isopropiltolueno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,3-Diclorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
n-Butilbenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2-Diclorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2-Dibromo-3-Cloropropano µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
Hexaclorobutadieno µg/L < 3,00 3,00   670 
Naftaleno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,2,3-Triclorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 
1,3,5-Triclorobenzeno µg/L < 3,00 3,00   670 

 
QA/QC - Recupera ção dos padrões de controle e critérios de aceitaçã o 

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 73,1  70-130 
Tolueno-d8 113,8  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 95,6  70-130 
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QA/QC - 6389/2016 - Controle Spike - VOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

1,1-Dicloroeteno µg/L 50,0 60,9 121,9 70-130   670 
Benzeno µg/L 50,0 63,6 127,1 70-130   670 
Clorobenzeno µg/L 50,0 62,9 125,8 70-130   670 
Tolueno µg/L 50,0 37,7 75,4 70-130   670 
Tricloroeteno µg/L 50,0 45,4 90,8 70-130   670 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

1,2-Dicloroetano-d4 101,1  70-130 
Tolueno-d8 91,1  70-130 
p-Bromofluorbenzeno 88,7  70-130 
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QA/QC - 5662/2016 - Branco de Análise - PCB  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
2,4,4´ Triclorobifenila (#28) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,2´,5,5´ Tetraclorobifenila (#52) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,2',4,5,5' Pentachlorobifenila (#101) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,3´,4,4´,5 Pentaclorobifenila (#118) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,2´,3,4,4´,5´ Hexaclorobifenila (#138) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,2´,4,4´,5,5´ Hexaclorobifenila (#153) µg/L < 0,003 0,003   487 
2,2´,3,4,4´,5,5´ Heptaclorobifenila (#180) µg/L < 0,003 0,003   487 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 55,9  45-115 
Decaclorobifenil 69,5  45-115 
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QA/QC - 5662/2016 - Spike - PCBs  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

2,4,4´ Triclorobifenila (#28) µg/L 0,020 0,014 69,0 45-115   487 
2,2´,5,5´ Tetraclorobifenila (#52) µg/L 0,020 0,013 63,4 45-115   487 
2,2',4,5,5' Pentachlorobifenila (#101) µg/L 0,020 0,014 68,4 45-115   487 
2,3´,4,4´,5 Pentaclorobifenila (#118) µg/L 0,020 0,013 63,3 45-115   487 
2,2´,3,4,4´,5´ Hexaclorobifenila 
(#138) µg/L 0,020 0,013 65,9 45-115   487 

2,2´,4,4´,5,5´ Hexaclorobifenila 
(#153) 

µg/L 0,020 0,013 64,1 45-115   487 

2,2´,3,4,4´,5,5´ Heptaclorobifenila 
(#180) µg/L 0,020 0,012 62,4 45-115   487 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 65,5  45-115 
Decaclorobifenil 72,4  45-115 
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QA/QC - 5718/2016 - Branco de Análise - Pesticidas Organoclorados Varredura  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
a-BHC µg/L < 0,003 0,003   485 
b-BHC µg/L < 0,003 0,003   485 
g-BHC µg/L < 0,003 0,003   485 
d-BHC µg/L < 0,003 0,003   485 
Heptacloro µg/L < 0,003 0,003   485 
Aldrin µg/L < 0,003 0,003   485 
Heptacloro Epóxido µg/L < 0,003 0,003   485 
a-Clordano µg/L < 0,003 0,003   485 
Endosulfan I µg/L < 0,003 0,003   485 
g-Clordano µg/L < 0,003 0,003   485 
DDE µg/L < 0,003 0,003   485 
Dieldrin µg/L < 0,003 0,003   485 
Endrin µg/L < 0,003 0,003   485 
Endosulfan II µg/L < 0,003 0,003   485 
DDD µg/L < 0,003 0,003   485 
Endrin Aldeído µg/L < 0,003 0,003   485 
DDT µg/L < 0,003 0,003   485 
Endosulfan Sulfato µg/L < 0,003 0,003   485 
Endrin Cetona µg/L < 0,003 0,003   485 
Metoxicloro µg/L < 0,006 0,006   485 
Hexaclorobenzeno µg/L < 0,003 0,003   485 

 
QA/QC - Recuperação dos padrõe s de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 86,2  40-95 
Decaclorobifenil 94,4  40-95 
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QA/QC - 5718/2016 - Spike - Pesticidas Organoclorad os Varredura  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

a-BHC µg/L 20,0 11,75 67,3 40-95   485 
b-BHC µg/L 20,0 11,52 57,6 40-95   485 
g-BHC µg/L 20,0 13,46 67,3 40-95   485 
d-BHC µg/L 20,0 12,18 60,9 40-95   485 
Heptacloro µg/L 20,0 13,19 65,9 40-95   485 
Aldrin µg/L 20,0 13,33 66,6 40-95   485 
Heptacloro Epóxido µg/L 20,0 12,43 62,2 40-95   485 
a-Clordano µg/L 20,0 14,14 70,7 40-95   485 
Endosulfan I µg/L 20,0 11,86 59,3 40-95   485 
g-Clordano µg/L 20,0 11,50 57,5 40-95   485 
DDE µg/L 20,0 14,25 71,2 40-95   485 
Dieldrin µg/L 20,0 14,00 70,0 40-95   485 
Endrin µg/L 20,0 14,96 74,8 40-95   485 
Endosulfan II µg/L 20,0 14,16 70,8 40-95   485 
DDD µg/L 20,0 14,91 74,5 40-95   485 
Endrin Aldeído µg/L 20,0 16,03 80,1 40-95   485 
DDT µg/L 20,0 14,71 73,5 40-95   485 
Endosulfan Sulfato µg/L 20,0 12,69 63,4 40-95   485 
Endrin Cetona µg/L 20,0 12,78 63,9 40-95   485 
Metoxicloro µg/L 20,0 12,35 61,7 40-95   485 
Hexaclorobenzeno µg/L 20,0 12,88 64,4 40-95   485 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de ace itação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Tetracloro-m-Xilenos 48,1  40-95 
Decaclorobifenil 58,5  40-95 
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QA/QC - 5719/2016 - Branco de Análise - Pesticidas Organofosforados  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
Azinfos Metil µg/L < 0,030 0,030   486 
Bolstar µg/L < 0,030 0,030   486 
Clorpirifos µg/L < 0,030 0,030   486 
Coumafos µg/L < 0,030 0,030   486 
Demeton-S µg/L < 0,030 0,030   486 
Demeton-O µg/L < 0,030 0,030   486 
Diazinon µg/L < 0,030 0,030   486 
Diclorvos µg/L < 0,030 0,030   486 
Disulfoton µg/L < 0,030 0,030   486 
Etoprop µg/L < 0,030 0,030   486 
Fensufotion µg/L < 0,030 0,030   486 
Fention µg/L < 0,030 0,030   486 
Malation µg/L < 0,030 0,030   486 
Merfos µg/L < 0,030 0,030   486 
Metil Paration µg/L < 0,030 0,030   486 
Mevinfos µg/L < 0,030 0,030   486 
Naled µg/L < 0,030 0,030   486 
Forato µg/L < 0,030 0,030   486 
Ronel µg/L < 0,030 0,030   486 
Stirofos µg/L < 0,030 0,030   486 
Paration µg/L < 0,030 0,030   486 
Tokution µg/L < 0,030 0,030   486 
Tricloronato µg/L < 0,030 0,030   486 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 74,0  40-135 
Tributilfosfato 55,0  40-135 
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QA/QC - 5719/2016 - Spike - Pesticidas Organofosfor ado  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

Azinfos Metil µg/L 0,100 0,051 51,0 40-135   486 
Bolstar µg/L 0,100 0,056 56,5 40-135   486 
Clorpirifos µg/L 0,100 0,055 55,3 40-135   486 
Coumafos µg/L 0,100 0,048 48,2 40-135   486 
Demeton-S µg/L 0,100 0,045 45,3 40-135   486 
Demeton-O µg/L 0,100 0,056 56,3 40-135   486 
Diazinon µg/L 0,100 0,052 52,3 40-135   486 
Diclorvos µg/L 0,100 0,051 51,0 40-135   486 
Etoprop µg/L 0,100 0,055 54,9 40-135   486 
Merfos µg/L 0,100 0,055 54,7 40-135   486 
Metil Paration µg/L 0,100 0,052 51,5 40-135   486 
Mevinfos µg/L 0,100 0,062 62,4 40-135   486 
Naled µg/L 0,100 0,053 53,0 40-135   486 
Forato µg/L 0,100 0,056 56,3 40-135   486 
Ronel µg/L 0,100 0,058 58,1 40-135   486 
Stirofos µg/L 0,100 0,056 56,4 40-135   486 
Tokution µg/L 0,100 0,060 59,9 40-135   486 
Tricloronato µg/L 0,100 0,055 55,5 40-135   486 
Malation µg/L 0,100 0,051 50,8 40-135   486 
Paration µg/L 0,100 0,060 60,4 40-135   486 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

Trifenilfosfato 59,2  40-135 
Tributilfosfato 58,0  40-135 
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QA/QC - 4460/2016 - Branco de Análise - Herbicidas  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
2,4-D µg/L < 1,50 1,50   483 
2,4,5-T µg/L < 1,50 1,50   483 
2,4,5-TP µg/L < 1,50 1,50   483 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e c ritérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 72,7  25-125 
Fenol-d6 64,3  25-125 
2-Fluorbifenil 77,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 74,3  25-125 
Terfenil-d14 99,0  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 85,3  25-125 
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QA/QC - 4460/2016 - Spike - Herbicidas  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

Fenol µg/L 5,00 2,83 56,6 25-125   483 
2-Clorofenol µg/L 5,00 3,04 60,9 25-125   483 
1,4-Diclorobenzeno. µg/L 5,00 3,27 65,3 25-125   483 
N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L 5,00 3,52 70,3 25-125   483 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 5,00 3,77 75,4 25-125   483 
4-Cloro-3-Metilfenol µg/L 5,00 2,93 58,6 25-125   483 
Acenafteno µg/L 5,00 4,55 90,9 25-125   483 
Pentaclorofenol µg/L 5,00 4,23 84,7 25-125   483 
Pireno µg/L 5,00 4,12 82,3 25-125   483 
2,4-Dinitrotolueno µg/L 5,00 3,94 78,8 25-125   483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 70,7  25-125 
Fenol-d6 80,8  25-125 
2-Fluorbifenil 76,6  25-125 
Nitrobenzeno-d5 75,5  25-125 
Terfenil-d14 110,3  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 104,1  25-125 
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QA/QC - 5923/2016 - Branco de Análise - SVOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato µg/L < 0,300 0,300   483 
Etil metanosulfonato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Anilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroetil)eter µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Clorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,3-Diclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Álcool Benzílico µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2-Diclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter µg/L < 0,300 0,300   483 
N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexacloroetano µg/L < 0,300 0,300   483 
Nitrobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Isoforona µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Nitrofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Dimetilfenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Naftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Cloroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorobutadieno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Cloro-3-Metilfenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Metilnaftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorociclopentadieno µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4,5-Triclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4,6-Triclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Cloronaftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Dimetilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Acenaftileno µg/L < 0,300 0,300   483 
3-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Acenafteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Dibenzofurano µg/L < 0,300 0,300   483 
2,6-Dinitrotolueno µg/L < 0,300 0,300   483 
Dietilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fluoreno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Clorofenil Fenil Éter µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
N-nitrosodifenilamina µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Bromofenil Fenil Éter µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Pentaclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Fenantreno µg/L < 0,300 0,300   483 
Antraceno µg/L < 0,300 0,300   483 
Di-N-Butilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Pireno µg/L < 0,300 0,300   483 
Butil Benzilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Criseno µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis[2-Etilexil]ftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Di-n-Octilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(b)fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(k)fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(a)pireno µg/L < 0,300 0,300   483 
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Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/L < 0,150 0,150   483 
Dibenzo(a,h)antraceno µg/L < 0,100 0,100   483 
Benzo(g,h,i)perileno µg/L < 0,300 0,300   483 
o-Cresol µg/L < 0,300 0,300   483 
m,p-Cresol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Dinitrotolueno µg/L < 0,300 0,300   483 
Azobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Carbazol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Clorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,6-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
3,4-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Pentaclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 60,6  25-125 
Fenol-d6 71,2  25-125 
2-Fluorbifenil 69,5  25-125 
Nitrobenzeno-d5 58,6  25-125 
Terfenil-d14 90,9  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 84,2  25-125 
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QA/QC - 5923/2016 - Spike - SVOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

Fenol µg/L 5,00 2,25 45,1 25-125   483 
2-Clorofenol µg/L 5,00 2,85 57,1 25-125   483 
1,4-Diclorobenzeno. µg/L 5,00 2,74 54,9 25-125   483 
N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L 5,00 2,93 58,6 25-125   483 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 5,00 2,65 52,9 25-125   483 
4-Cloro-3-Metilfenol µg/L 5,00 2,88 57,6 25-125   483 
Acenafteno µg/L 5,00 3,13 62,6 25-125   483 
Pentaclorofenol µg/L 5,00 2,72 54,3 25-125   483 
Pireno µg/L 5,00 2,57 51,3 25-125   483 
2,4-Dinitrotolueno µg/L 5,00 3,03 60,7 25-125   483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 64,2  25-125 
Fenol-d6 60,0  25-125 
2-Fluorbifenil 77,1  25-125 
Nitrobenzeno-d5 68,0  25-125 
Terfenil-d14 92,9  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 85,1  25-125 
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QA/QC - 6019/2016 - Branco de Análise - SVOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados L.Q Ref. 
Metil metanosulfonato µg/L < 0,300 0,300   483 
Etil metanosulfonato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Anilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroetil)eter µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Clorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,3-Diclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Álcool Benzílico µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2-Diclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroisopropil)eter µg/L < 0,300 0,300   483 
N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexacloroetano µg/L < 0,300 0,300   483 
Nitrobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Isoforona µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Nitrofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Dimetilfenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis(2-Cloroetoxi)metano µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Naftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Cloroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorobutadieno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Cloro-3-Metilfenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Metilnaftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorociclopentadieno µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Metil-4,6-dinitrofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4,5-Triclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4,6-Triclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Cloronaftaleno µg/L < 0,300 0,300   483 
2-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Dimetilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Acenaftileno µg/L < 0,300 0,300   483 
3-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
Acenafteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Dibenzofurano µg/L < 0,300 0,300   483 
2,6-Dinitrotolueno µg/L < 0,300 0,300   483 
Dietilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fluoreno µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Clorofenil Fenil Éter µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Nitroanilina µg/L < 0,300 0,300   483 
N-nitrosodifenilamina µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Bromofenil Fenil Éter µg/L < 0,300 0,300   483 
Hexaclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Pentaclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Fenantreno µg/L < 0,300 0,300   483 
Antraceno µg/L < 0,300 0,300   483 
Di-N-Butilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Pireno µg/L < 0,300 0,300   483 
Butil Benzilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Criseno µg/L < 0,300 0,300   483 
Bis[2-Etilexil]ftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Di-n-Octilftalato µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(b)fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(k)fluoranteno µg/L < 0,300 0,300   483 
Benzo(a)pireno µg/L < 0,300 0,300   483 
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Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/L < 0,150 0,150   483 
Dibenzo(a,h)antraceno µg/L < 0,100 0,100   483 
Benzo(g,h,i)perileno µg/L < 0,300 0,300   483 
o-Cresol µg/L < 0,300 0,300   483 
m,p-Cresol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,4-Dinitrotolueno µg/L < 0,300 0,300   483 
Azobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
Carbazol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,3,4,6-Tetraclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
4-Clorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
2,6-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,3,4-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,3,5-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
1,2,4,5-Tetraclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
3,4-Diclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 
Pentaclorobenzeno µg/L < 0,300 0,300   483 
2,3,4,5-Tetraclorofenol µg/L < 0,300 0,300   483 

 
QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 64,2  25-125 
Fenol-d6 61,2  25-125 
2-Fluorbifenil 68,3  25-125 
Nitrobenzeno-d5 58,6  25-125 
Terfenil-d14 89,3  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 84,2  25-125 
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QA/QC - 6019/2016 - Spike - SVOC  
 

Parâmetro Unidade Resultados  
Teóricos 

Resultados 
Obtidos 

Recuperação 
(%) 

Critério 
Aceitação 

(%) 
Ref. 

Fenol µg/L 5,00 2,83 56,6 25-125   483 
2-Clorofenol µg/L 5,00 3,03 60,7 25-125   483 
1,4-Diclorobenzeno. µg/L 5,00 3,21 64,2 25-125   483 
N-Nitrosodi-n-propilamina µg/L 5,00 3,58 71,5 25-125   483 
1,2,4-Triclorobenzeno µg/L 5,00 3,96 79,2 25-125   483 
4-Cloro-3-Metilfenol µg/L 5,00 4,04 80,8 25-125   483 
Acenafteno µg/L 5,00 3,22 64,4 25-125   483 
Pentaclorofenol µg/L 5,00 4,55 90,9 25-125   483 
Pireno µg/L 5,00 4,11 82,3 25-125   483 
2,4-Dinitrotolueno µg/L 5,00 2,83 56,6 25-125   483 
 

QA/QC - Recuperação dos padrões de controle e critérios de aceitação  

Padrão de Controle Recuperação 
(%) 

Critérios de Aceitação 
(%) 

2-Fluorfenol 76,8  25-125 
Fenol-d6 60,1  25-125 
2-Fluorbifenil 72,7  25-125 
Nitrobenzeno-d5 74,3  25-125 
Terfenil-d14 92,9  25-125 
2,4,6-Tribromofenol 85,1  25-125 
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Métodos e Datas dos ensaios 

 
Ref. Referência Externa Referência Interna Data do Preparo Data da Análise QA/QC 
406 USEPA-1631E:2002 POPLIN003 11/04/2016 11/04/2016  8182/2016 
407 SM - 22nd 9221 A, C e E --- 17/03/2016 17/03/2016  0/0 
483 USEPA 8270D:2007 POPLOR015 18/03/2016 22/03/2016  4460/2016 
483 USEPA 8270D:2007 POPLOR015 18/03/2016 22/03/2016  5923/2016 
483 USEPA 8270D:2007 POPLOR015 18/03/2016 22/03/2016  6019/2016 
485 USEPA 8081B:2007 POPLOR018 18/03/2016 22/03/2016  5718/2016 
486 USEPA 8141B:2007 POPLOR029 18/03/2016 22/03/2016  5719/2016 
487 USEPA 8082A:2007 POPLOR018 18/03/2016 22/03/2016  5662/2016 
498 USEPA 6010C:2007 POPLIN002 11/04/2016 11/04/2016  8068/2016 
498 USEPA 6010C:2007 POPLIN002 11/04/2016 11/04/2016  8181/2016 
499 USEPA 9056A:2007 POPLIN023 17/03/2016 17/03/2016  5977/2016 
543 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 5520D POPLOR046 23/03/2016 23/03/2016  0/0 
552 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 4500S2-D POPLIN039 23/03/2016 23/03/2016  6380/2016 
564 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 2130B POPLIN008 17/03/2016 17/03/2016  5695/2016 
568 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 10200H POPLIN057 17/03/2016 18/03/2016  6126/2016 
670 USEPA 8260C:2006 POPLOR013 27/03/2016 27/03/2016  6389/2016 
672 SMWW - 22nd Ed. 2012 - 4500 NH3 A POPLIN040 30/03/2016 30/03/2016  7835/2016 

677 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 
2540B/C/D/E POPLIN012 22/03/2016 22/03/2016  7141/2016 

736 SM 4500-N C. Persulfate Method:2003 POPLIN049 30/03/2016 30/03/2016  0/0 
898 SMEWW - 22nd Ed. 2012 - 4500 CN F POPLIN024 24/03/2016 24/03/2016  6375/2016 
 

Observações:  
L.Q: Limite de Quantificação   

 
  

Obs. (2). Ambiente lêntico 0,030 mg/L P; Ambiente intermediário 0,050 mg/L P; Ambiente lótico 0,1 mg/L P 
Obs. (3) - 3,7mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

 

*J - valor reportado é estimado porque sua concentração é menor que o limite de quantificação do método (LQM) 
Análise Coliformes Termotolerantes realizada por subcontratado acreditado pela CGCRE / INMETRO sob o número CRL 0353 e homologado pelo 
Sistema de Gestão Analytical Technology. 

 

Página: 1655



 

 

  
 

LOG nº 4977/2016_REV.01 Página 93 de 93 
Aprovado por: 

Gabriel Cezario 
Analista Químico(a) 

 

 
4. Responsabilidade técnica  
 

Ana Paula Ahualli CRQ 4 a Região nº 04121814 

 
5. Informações Adicionais 
 

• Procedimento e plano de amostragem foram definidos pelo cliente de acordo com o 

Projeto: ID CPEA 2320 

• Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras enviadas pelo 

interessado.   

• O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer 

aprovação por escrita deste laboratório.  

• Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a 

competência do laboratório.  

• As referências internas foram baseadas e validadas a partir das referências externas. 

• Este relatório cancela e substitui o relatório emitido em: 13/04/2016. 

 
6. Anexos 
 

� Cadeia de Custódia e Check List. 

 
7. Aprovação do relatório 

 
Relatório aprovado segundo especificações comerciais e com base nos documentos do Sistema 

da Qualidade Analytical Technology. 

A validade jurídica dessa assinatura está embasada na medida provisória 2.200-2, de 24 de 

Agosto de 2001, a qual estabelece a autenticidade e a integridade do documento eletrônico com o 

uso do Certificado Digital. 

Para verificar autenticidade deste documento acesse www.anatech.com.br; Código de 

autenticidade: e2d60dcb89fe20 

 

 
 Gabriel Cezario  

CRQ 4ª Região nº 04163036 
Analista Químico(a) 

Responsável pela análise crítica e emissão 
do relatório. 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO CPEA 
 

                         
 
 
 
A CPEA declara sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal(1), 
que todas as informações prestadas à LARA Central de Tratamento de resíduos LTDA, 
no relatório de ensaio IDCPEA23200316PA  do projeto ID CPEA 2320, referente às 
amostras de água superficial coletadas  no dia 16 de março de 2016, são verdadeiras e 
contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela acreditação da 

Cgcre/INMETRO, o qual avaliou a competência do laboratório. E se encontram em 
consonância com o que determina a Resolução SMA 100 de 17 de outubro de 2013(2). 
 
 
A verificação de autenticidade dos relatórios de ensaio acima citados poderá ser feita pelo 
e-mail: ggq@cpeanet.com. 
 
 
 
 
São Paulo, 21 de março de 2016. 
 
 
 
 

 
_______________________ 
Patrícia Ferreira Silvério 
CRQ IV: 04255123 
Diretora Técnica  
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
1
 O artigo 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou 

apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou 
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:  
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em 
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”. 
 
2
 O artigo 2º, § 2º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios 

que atendam às condições previstas no § 1º, no que se refere à realização de ensaios físicos, químicos e biológicos, 
serão aceitos resultados analíticos emitidos por laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação – 
CGCRE para outro(s) ensaio(s), desde que seja utilizada a mesma técnica analítica do(s) ensaio(s) de interesse. 
O artigo 2º, § 3º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios 
que atendam às condições previstas no § 1º e § 2º, poderão, a critério dos órgãos do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais – SEAQUA, ser aceitos resultados analíticos complementados de evidências objetivas que 
garantam a sua qualidade, mediante a definição, pelas áreas competentes da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo – CETESB, dos itens de controle de qualidade analítica necessários para cada situação específica. 
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Escala gráfica
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico
 para as Américas - SIRGAS 2000, fuso 23K

AIRBUS DEFENCE E SPACE. Sistema Orbital Pleiades, cores verdadeiras, ago/2015.
DigitalGlobe, ArcGis Online, 30/08/2015.

EMPLASA. Folha Mauá, SF-23-Y-D-IV-I-SO-C, 1:10.000, atualização 1996.
EMPLASA. Folha Pedroso, SF-23-Y-D-IV-I-SO-E, 1:10.000, atualização 1996.

Hidrografia na AID revisada conforme fotointerpretação; canais fechados inferidos.
Cobertura vegetal na AID realizada por meio de fotointerpretação de imagens de satélite

recentes de alta resolução, com confirmação de campo entre março de 2016 e fevereiro de 2019.
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 Ponto Figura  Ponto Figura  Ponto Figura  Ponto Figura
1 9.2.1.3.2-1 26 9.2.1.3.2-12 12 9.2.1.3.2-23 17 9.2.1.3.2-34
2 9.2.1.3.2-2 27 9.2.1.3.2-13 13 9.2.1.3.2-24 41 9.2.1.3.2-35
3 9.2.1.3.2-3 28 9.2.1.3.2-14 14 9.2.1.3.2-25 18 9.2.1.3.2-36
4 9.2.1.3.2-4 32 9.2.1.3.2-15 29 9.2.1.3.2-26 19 9.2.1.3.2-37
5 9.2.1.3.2-5 33 9.2.1.3.2-16 30 9.2.1.3.2-27 20 9.2.1.3.2-38
6 9.2.1.3.2-6 34 9.2.1.3.2-17 31 9.2.1.3.2-28 21 9.2.1.3.2-39
7 9.2.1.3.2-7 35 9.2.1.3.2-18 39 9.2.1.3.2-29 22 9.2.1.3.2-40
8 9.2.1.3.2-8 11b 9.2.1.3.2-19 40 9.2.1.3.2-30 23 9.2.1.3.2-41
9 9.2.1.3.2-9 36 9.2.1.3.2-20 11c 9.2.1.3.2-31 24 9.2.1.3.2-42

10 9.2.1.3.2-10 37 9.2.1.3.2-21 15 9.2.1.3.2-32 42 9.2.1.3.2-43
25 9.2.1.3.2-11 38 9.2.1.3.2-22 16 9.2.1.3.2-33 43 9.2.1.3.2-44

Página: 1662



R3
01/jul/201923201640LOCA2

Fábio d e  B. Lim a
fabio.barros@c pe ane t.c om

M auá, SP 06 - Alto Tie tê

EIA/RIM A - Estud o e  Re latório d e  Im pac to Am bie ntal
U nid ad e  d e  Re c upe ração Ene rgétic a – U RE M auá

Lic e nc iam e nto

A2
Escala TamanhoDesenho Versão Responsável Técnico

Mapa

Projeto

Município (s) UGRHI

Tipo

!(
!(
!(!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

4

4

4

4

1

2

2

2

2
3

3

3

3

3

3

3

5
6

M airiporã

Diad e m a

São Be rnard o
d o Cam po

São Cae tano
d o Sul

Santo And ré

Rio Grand e
d a Se rra

Ribe irão
Pire s

M auá

São Paulo

Fe rraz d e
V asc onc e los

Poá

Guarulhos

Itaquaque c e tuba

Arujá

Suzano

M ogi d as
Cruze s

Guarare m a

Biritiba
M irim

Em bu-Guaçu

Em bu

Taboão
d a Se rra

Itape c e ric a
d a Se rra

Cajam ar
Caie iras

Caie iras

Osasc o

Cotia

São Loure nço
d a Se rra

Santana d e
Parnaíba

Carapic uíba
Jand ira

Barue ri

320.000

320.000

340.000

340.000

360.000

360.000

380.000

380.000

7.3
80
.00
0

7.3
80
.00
0

7.4
00
.00
0

7.4
00
.00
0

Loc alização d as am ostrage ns d e  fauna ve rte brad a te rre stre
(m astofauna, he rpe tofauna e  avifauna) que  e m basaram  a

c arac te rização d a fauna no c onte xto re gional d a U RE - Dad os Se c und ários

1:160.000

Escala gráfica
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sistema de Referência Geocêntrico
para as Américas - SIRGAS 2000, fuso 23K

ArcGis Online (DigitalGlobe, 2017)

Le ge nd a
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)
Área de Influência Indireta (AII)

± 0 5.000 10.0002.500  m

Fauna ve rte brad a te rre stre  - d ad os se c und ários
!( 1. GEOTECH (2013)
!( 2. JGP & PRIM E (2009)
!( 3. CPEA (2014)

!( 5. TREV INE (2011) - Som e nte  He rpe tofauna
!( 6. M ARQU ES (2009) - Som e nte  He rpe tofauna

4. FESPSP (2004)

Página: 1663



 
 
 
 

Documento Não Conversível
 

Descrição: GEO - AII (Meio Socioeconômico).zip. 
 

Nome do arquivo: GEO - AII (Meio Socioecon?mico).zip
 

Emitido em 15/08/2019.
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Documento Não Conversível
 

Descrição: GEO - Medição de Ruído.zip. 
 

Nome do arquivo: GEO - Medi??o de Ru?do.zip
 

Emitido em 15/08/2019.
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Documento Não Conversível
 

Descrição: GEO - Cobertura Vegetal Existente na AID.zip. 
 

Nome do arquivo: GEO - Cobertura Vegetal Existente na AID.zip
 

Emitido em 15/08/2019.
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Documento Não Conversível
 

Descrição: GEO - Uso e Ocupação do Solo na AID.zip. 
 

Nome do arquivo: GEO - Uso e Ocupa??o do Solo na AID.zip
 

Emitido em 15/08/2019.
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36453]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36453 1/1

CIUS nº: 36453 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.001.001 Endereço : CM EXISTENTE C (SETOR 28), 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 697.738,00 Área Construída : 284,26 Coordenadas : -46.467247, -23.708661

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Sim

APP 30 m : Sim

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36447 1/1

CIUS nº: 36447 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.005.001 Endereço : CM EXISTENTE B (SETOR 28), 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 48.400,00 Área Construída : 265,29 Coordenadas : -46.473458, -23.707117

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36446]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36446 1/1

CIUS nº: 36446 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.001 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 430 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 19.000,00 Área Construída : 4.871,08 Coordenadas : -46.474383, -23.705463

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36448]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36448 1/1

CIUS nº: 36448 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.005 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 340 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 6.204,10 Área Construída : 3.792,02 Coordenadas : -46.475550, -23.705394

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36444]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36444 1/1

CIUS nº: 36444 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.006.015 Endereço : VL TRANSVERSAL, 0 - SÍTIO SERTÃO, SUBDIVISÃO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 1-Vago Área Lote Cad. : 31.178,00 Área Construída : 0,00 Coordenadas : -46.474963, -23.706618

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36451]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36451 1/1

CIUS nº: 36451 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.007.004 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 268 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 8.876,50 Área Construída : 3.649,11 Coordenadas : -46.476022, -23.705575

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM : Não incide 

APP 50 m : Não incide

APP 30 m : Não incide

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Macrozona Adensável Zoneamento : ZDE 1A - Zona de Desenvolvimento Econômico 1A Zoneamento Especial : Não incide

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo :

500,00m²

Taxa Ocup. :

70%

Coef. Aproveitamento :

2,0

Outorga :

nda

Taxa Permeab. :

5% e 15% - Ver anexo V

Lote Máximo :

Não incide

Recuo Frontal :

Mínimo 5 m - Ver anexo V

Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

10,00 m

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Comercial / Prestação de Serviços / Institucional / Industrial Atividade : Incômodas III

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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26/07/2019 Consulta Uso e Ocupação - Registro [CIUS nº:36452]

interno.maua.sp.gov.br:8018/maua/consulta3/public_cons_uso_e_ocupacao_view.php?editid1=36452 1/1

CIUS nº: 36452 Data Consulta : 26/07/2019

Identificação

Interessado : Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda

Inscrição : 28.022.001 Endereço : AV GUARACIABA (NÃO OFICIAL), 634 - SERTÃOZINHO, BAIRRO

Uso Pretendido : Industrial

Dados Físicos

Ocupação : 2-Construido Área Lote Cad. : 35.657,00 Área Construída : 3.722,52 Coordenadas : 

obs. Imagem ilustrativa, necessário levantamento topográfico. Fonte: Aerofotogrametria 2010 - Sirgas 2000.

Obrigatório consultar a base da Emplasa para verificação da incidência de Hidrografia e APP.

Interferências Incidentes no Lote

Área em APM :  

APP 50 m : 

APP 30 m : 

  

Legenda

  - Lote

  - Hidrografia

  - APP 30 metros

  - APP 50 metros

Enquadramento / Zoneamento

Macrozoneamento : Zoneamento :  - Zoneamento Especial : 

Índices Urbanísticos

Lote Mínimo : Taxa Ocup. : Coef. Aproveitamento : Outorga : Taxa Permeab. :

Lote Máximo : Recuo Frontal : Vagas :

Ver anexo XI 

Testada :

Uso / Atividades Permitidas 

Uso : Atividade : 

Hierarquia Logradouro : LOCAL - Ver anexo IX

Observação: Verificar necessidade de estudos e relatórios adicionais como: EIV, RIT, RAP, RIV. - Ver anexo VIII - Quadro 4

Funcionário : Posição : Protocolado Data Alteração : 26/07/2019
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Empreendimento Unidade de Recuperção Energética - URE Mauá
Número do Processo Fase do licenciamento LICENÇA PRÉVIA

Resp. pelo preenchimento André Kazuo Ishikawa Data 8/9/2019
Parâmetro Valor Unidade

Porção 1 -
Área da gleba 30.06 ha
Área do empreendimento 7.20 ha
Configurações (ciclos) Vapor -
Nº de turbinas a gás NA -
Nº de turbinas a vapor 2 -
Potência instalada (turbinas a gás) NA MW
Potência instaladas (turbinas a vapor) 38.5 MW
Potência total Instalada 77.0 MW
Nº de caldeiras 2 -
Pressão de Operação das caldeiras 90.0
Produção de vapor 1,321,920.0 tvap/ano
Pressão de vapor das caldeiras ND bar
Vazão nas torres de resfriamento ND
Tancagem de combustível NA
Extensão do duto de combustível associado NA Km
Diâmetro máximo do duto NA mm
Extensão da Linha de Transmissão associada ND Km
Tensão da Linha ND KV
Área total das subestações 2,500.0
Estação de Tratamento de Água - ETA ND
Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 25.0
Capacidade de recebimento de resíduos 3,000.0 t/dia
Capacidade de armazenamento de resíduos 15,000.0 t
Tipo de resíduos Urbano -
Nº de linhas (fornos) 2.0 -
Capacidade de tratamento por linha 1,050.0 t/dia
Capacidade total de tratamento 2,100.0 t/dia

Temperatura de queima 850.0

Consumo de Combustível (gás) ND

Consumo de Combustível (óleo) NA

Consumo total de água 5.4

Geração total de efluentes 5.0
Geração de resíduos sólidos 545.0 t/dia
Emissão material particulado 10.0
Emissão dioxinas e furanos 0.1

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento
UTE/URE

Kgf/cm2

m3/h
m3

m2

m3/h
m3/h

oC

106 Nm3/dia

m3/dia

m3/h

m3/h

mg/Nm3

ng/Nm3
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Emissão de NOx da turbina 200.0
Geração de Escória 415.0 t/dia

mg/Nm3
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Parâmetro Valor Unidade
Investimento da obra 800,000,000 R$
Duração da obra 30 meses
Área de intervenção  7.2 ha
Nº de áreas de apoio 1 -

Volume de corte ND

Volume de aterro ND

Movimentação de solo ND

Movimentação de rocha ND
Nº de Corpos d'água afetados NA -
Áreas Contaminadas 13 -
Supressão de Vegetação Estágio Médio e Avançado 0.01 ha
Supressão de Vegetação Nativa total 0.01 ha
Supressão de cerrado NA ha
Supressão de árvores nativas isoladas 447 -
Áreas de Preservação Permanente - APP total 0.00 ha
Espécies de flora 231 -
Espécies de flora ameaçada de extinção 38 -
Plantio Compensatório 4.06 ha
Espécies de mastofauna 8 -
Espécies de avifauna 140 -
Espécies de herpetofauna 16 -
Espécies de fauna terrestre total 164 -
Espécies de ictiofauna NA -
Espécies de fauna endêmicas e/ou ameaçadas de extinção 27 -
Compensação Ambiental 2,640,000 R$

NA -
Mão de obra da implantação 500 -
Mão de obra da operação 62 -
Tráfego gerado na implantação ND viagens/dia
Tráfego gerado na operação 262 viagens/dia
Número de Propriedades afetadas 0 -
Área total de desapropriação NA ha
Famílias desapropriadas NA -
Famílias reassentadas NA -
Nº de equipamentos sociais NA -
Nº de Infraestruturas afetadas NA -
Nº de poligonais do DNPM afetadas pelo empreendimento 0 -
Sítios e vestígios (ocorrências) arqueológicos ND -
Área Impermeabilizada 7.20 ha

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345  -  CEP  05459-900  -  São Paulo  -  SP

C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 2 - Indicadores Ambientais
UTE/URE

m3

m3

m3

m3

Nº de áreas de relevância cultural (indígenas, quilombolas, tombadas)
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Consumo de água (Uso 'Consultivo' de Água) 5
Consumo de energia (Uso 'Consultivo' de Energia) ND kWh/mês

Geração de efluentes 5
Geração de resíduos 545.00 ton/dia
Emissão de NOx ton/ano
Unidades de Conservação - Proteção Integral Item 9.2.3 - EIA -
Unidades de Conservação - Uso Sustentável Item 9.2.3 - EIA -
Áreas Naturais Tombadas ND -
Área de Proteção aos Mananciais Item 9.2.3 - EIA -
Nº de áreas protegidas Item 9.2.3 - EIA -
Código da UGRHI 6 -

m3/hora

m3/hora
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PERGUNTAS E INSTRUÇÕES GERAIS

Por que tenho que preencher essas duas Tabelas Síntese?
Para dar subsídios à análise ambiental dos grandes empreendimentos, bem como agilizar o processo de licenciamento

Quando devo preencher essas Tabelas Síntese?
Quando protocolizar qualquer solicitação (Licença, Consulta ou TR) E quando apresentar Informações Complementares

Sou obrigado a ter todas as informações solicitadas?

O que fazer se não tenho a informação?

ATENTE PARA AS UNIDADES DOS PARÂMETROS

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento Tabela 2 - Indicadores de Impacto Ambiental 

v.04

NÃO, pois há campos que não são aplicáveis à fase do licenciamento, tipo de estudo, empreendimento ou localização

Preencha com as letras "NA" (não aplicável)
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Documento Não Conversível
 

Descrição: Estudo de Dispersão Atmosférica.zip. 
 

Nome do arquivo: Estudo de Dispers?o Atmosf?rica.zip
 

Emitido em 27/08/2019.
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