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APRESENTAÇÃO
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) fornecem as informações necessárias
para que todos os interessados conheçam o empreendimento, e saibam quais são os benefícios de sua ampliação e
funcionamento.

O presente Relatório de Impacto Ambiental – RIMA apresenta o resumo dos estudos técnicos que compõem o Estudo de
Impacto Ambiental – EIA referente ao processo de Licenciamento Prévio do Projeto de Ampliação da Usina Alta Mogiana
S/A(UAM).

As informações aqui apresentadas compõem-se das principais características do empreendimento, bem como de seu
processo de implantação e operação; da caracterização da região onde encontra-se implantada; da sua viabilidade
ambiental e, finalmente, das conclusões. O estudo ambiental completo é dividido em quatorze partes, conforme
apresentado abaixo:

 Introdução: Descreve de modo geral o empreendimento; apresenta e identifica o objeto do licenciamento e as
justificativas técnicas, econômicas, locacionais e socioambientais dá realização da ampliação; aborda a legislação
aplicável; apresenta a compatibilidade do empreendimento proposto com os planos, projetos e programas
governamentais (Municipal, Estadual e Federal) e projetos privados existentes, previstos ou em andamento na área
de influência abrangida pelo estudo.

 Estudos de Alternativas: Apresenta as justificativas locacionais e tecnológicas para o empreendimento,
compreendendo o parque industrial e áreas agrícolas, baseadas na inserção regional das áreas de influência.

 Caracterização do Empreendimento: descreve detalhadamente o processo de produção agrícola e industrial, na
situação atual e futura.

 Áreas de Influência: Delimita as três áreas de influência do empreendimento.
 Diagnóstico – Meio físico: Apresenta o diagnóstico ambiental do meio físico.
 Diagnóstico – Meio biótico: Apresenta o diagnóstico ambiental do meio biótico.
 Diagnóstico – Meio socioeconômico: Apresenta o diagnóstico ambiental do meio socioeconômico.
 Avaliação dos Impactos: lista e avalia os impactos ambientais provocados pelas ações inerentes à ampliação do 

empreendimento e proposição de medidas mitigadoras.
 Programas Ambientais: Propõe Programas Ambientais que devem mitigar os impactos negativos e potencializar os 

impactos positivos provocados pelo empreendimento.
 Modelagem matemática para emissões atmosféricas: Apresenta estudo de dispersão de poluentes na atmosfera 

das principais fontes de emissão do empreendimento.
 Prognóstico e Conclusões: Apresenta a viabilidade ambiental do empreendimento e a sua aptidão ao  

licenciamento.
 Equipe Técnica e Bibliografia: Identifica a equipe técnica responsável e a bibliografia consultada para elaboração do 

estudo ambiental.
 Mapas: Informações cartográficas utilizadas e consultadas na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental.
 RIMA: Apresenta o Relatório de Impacto Ambiental de forma objetiva e compreensível, em volume separado, 

refletindo as conclusões do estudo de impacto ambiental.
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Foto: Usina Alta Mogiana.
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RIMA

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

tem por objetivo apresentar a todos os

interessados, as principais informações do

Estudo de Impacto ambiental (EIA) da Usina

Alta Mogiana S/A – Açúcar e Álcool (UAM). A

apresentação dos estudos visa dar subsídio

necessários ao corpo técnico da Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB,

para o licenciamento ambiental da ampliação

de moagem de cana-de-açúcar e da instalação

de novos equipamentos industriais elaborado

pela Consultoria Ambiental AMBIUM

Sustentabilidade Digital Ltda. A exigência de se

elaborar os estudos baseia-se na Lei Federal nº

6.938/81, que instituiu a Política Nacional do

Meio Ambiente.

As informações aqui apresentadas compõem-

se das principais características do

empreendimento, bem como de seu processo

de implantação e operação, da caracterização

da região onde encontra-se implantada e da

sua viabilidade ambiental.
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Foto: Armazenamento de Cana/ 1984.

Foto: Vista atual da Usina Alta Mogiana/ 2021.
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A Usina Alta Mogiana S/A (UAM) foi fundada em 06  

de outubro de 1983, tendo sua primeira safra 

realizada em 1985, onde moeu

aproximadamente 228 mil toneladas de cana e  

produziu 18 milhões de litros de etanol hidratado.

Em 1994 a Usina também passou a produzir açúcar

e atualmente o empreendimento produz etanol

anidro e hidratado, açúcar em forma cristalina

destinado ao uso da indústria alimentícia e de

eletricidade a partir da biomassa da cana,

suficiente para suprir todo o seu consumo e ainda

manter excedente capaz de abastecer inúmeras

residências.
Foto: Usina Alta Mogiana/ 1991.

HISTÓRICO
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Sempre atenta as questões sociais e ambientais a Usina possui certificações 

como:

ISO 9001 - Desde 1999, a empresa possui a certificação ISO 9001, sistema que 

garante qualidade em produção, procedimentos, instalações e serviços;

FSSC 22000 - A empresa recebeu a certificação ISO 22000 em 2006,

sistema de gestão da segurança de alimentos. Essa certificação evoluiu para o

sistema FSSC 22000, que se baseia na soma nos requisitos da ISO 22000 e

ISO/TS 22002-1, referente a toda cadeia produtiva, que a empresa obteve em

2010;

ISO 14001 - A Usina também possui certificação ISO 14001, sistema de gestão

ambiental, certificado de crédito de carbono, pela cogeração de energia

elétrica a partir do bagaço da cana de açúcar;

ISO 45001 - Além da conscientização de colaboradores, gestão e avaliação de

riscos, a ISO 45001 propõe melhoria contínua do sistema de gestão, de maneira

preventiva e englobando todo o negócio, incluindo outras partes interessadas,

como visitantes, fornecedores e clientes;

BONSUCRO – E em 2012 a usina obteve a certificação bonsucro, que é um

padrão métrico para a produção sustentável de cana-de-açúcar e todos os seus

produtos nas dimensões social, ambiental e econômica.

A Usina Alta Mogiana possuí Certificação

no RenovaBio, certificação esta cujo

objetivo é expandir a produção de

biocombustíveis no Brasil, baseada na

previsibilidade, na sustentabilidade

ambiental, econômica e social, e

compatível com o crescimento do

mercado.

O principal instrumento do RenovaBio é

o estabelecimento de metas nacionais

anuais de descarbonização para o setor

de combustíveis, de forma a incentivar o

aumento da produção e da participação

de biocombustíveis na matriz energética

de transportes do país.

Este é um importante reconhecimento

das ações e práticas ambientais,

agrícolas e sociais, que a Usina adota,

demonstrando seu comprometimento

diário com o todo.

9
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LOCALIZAÇÃO
A Usina Alta Mogiana S/A – Açúcar e Álcool (UAM), está localizada na Fazenda Santana, zona rural do município de São

Joaquim da Barra /SP, situada na porção nordeste do Estado de São Paulo, a 400 km da capital do Estado. A Usina pode

ser acessada, pelas Rodovias Anhanguera (SP- 330) e Prefeito Fábio Talarico (SP – 345), Km 89.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA USINA

10
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Fonte: CETESB, 2021.

SD Nº Data da SD Nº Processo OBJETO DA SOLICITAÇÃO Nº Licença Situação Desde ESCOPO

91311821 20/12/2017 53/00011/11 LICENÇA DE OPERAÇÃO 4007508 Emitida 11/04/2018 Licença principal da Usina 
Alta Mogiana que se 

encontra em processo de 
Renovação91479732 04/12/2019 53/00011/11 LICENÇA DE OPERAÇÃO - Em Análise 16/12/2019

91382207 05/11/2018 04/00438/18 LICENÇA DE OPERAÇÃO 4008122 Emitida 12/07/2019 Dois tanques de 
armazenamento de etanol 
com volume de 25.000 m³, 

cada.91605859 16/03/2021 04/00227/21 LICENÇA DE OPERAÇÃO - Em Análise 26/04/2021

91121060 26/05/2015 04/10459/15 LICENÇA DE OPERAÇÃO 4006261 Emitida 30/06/2015 Licença principal do Posto 
de combustível e do seu 
processo de ampliação.

91462434 04/10/2019 04/00589/19 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 4003835 Emitida 31/01/2020

91496168 21/02/2020 04/10459/15 LICENÇA DE OPERAÇÃO - Em Análise 06/04/2020

91603924 09/03/2021 04/00145/20 LICENÇA DE OPERAÇÃO 4009012 Emitida 10/08/2021
Ampliação da casa de força 

e subestação

OBJETO DO LICENCIAMENTO
Sucintamente, o licenciamento ambiental pode ser definido como um procedimento onde os órgãos ambientais
verificam a viabilidade que um empreendimento possui para instalar ou ampliar suas atividades em determinado local. É
durante as fases do licenciamento que se apresenta os estudos e diagnósticos ambientais com a finalidade de prever os
impactos que o empreendimento pode gerar e também as medidas voltadas ao controle ou à compensação desses
impactos. Resumidamente, o Licenciamento Ambiental pode ser dividido em três etapas que se complementam,
conforme descrito a seguir:

A UAM possui uma licença de operação (LO) principal que se encontra em processo de renovação, com a moagem média
anual de 6.000.000 de toneladas de cana-de-açúcar e produção média anual de 405.000 toneladas de açúcar, 180.000 m³
de etanol hidratado e 280.000 MW de energia elétrica. Além da LO já mencionada, a Usina também possui outras
licenças que se encontram em andamento, como apresentado na tabela abaixo (tabela 1).

Tabela 1 – Principais Processos de Licenciamento Ambiental CETESB

Licença Prévia – LP Licença de Instalação – LI Licença de Operação – LO

Licença que atesta a 
viabilidade do empreendimento, 
mas não autoriza o início da sua

instalação.

Licença que autoriza a o início das 
instalações do empreendimento. Emitida 

após a verificação do atendimento das 
condicionantes da LP.

Licença que autoriza a operação das 
atividades, obra ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo 
cumprimento das medidas de controle 

ambiental e condicionantes 
determinadas nas licenças anteriores.
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principal processo de licenciamento de operação, nº  

53/00011/11 na qual a LO encontra-se em renovação.

A Tabela 3 ilustra o cenário atual e futuro desejado, na qual 

faz parte do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental.

Tabela 2 – Produção Licença de Operação Atual

Tabela 3– Produção atual e estimada após a ampliação

A UAM pretende ampliar seu processo de 

produção para 8.500.000 toneladas de

cana-de-açúcar por safra, ou seja, um

aumento de 2.500.000 toneladas de cana-

de-açúcar.

Para isso será necessário a instalação de

novos equipamentos, a modernização de

alguns existentes e a ampliação de áreas

construídas. Já a expansão agrícola não

acontecerá, pois, as lavouras terão um

crescimento vertical (mais produção na

mesma área), na qual a usina sempre em

busca de melhorias, modernização e

cientes que a lavoura utilizada apresenta

capacidade de produzir maiores toneladas

de cana por hectare (TCH), planeja-se

então realizar um conjunto de ações de

melhoria contínua empregado nos

processos e operações a fim de aumentar

a produção da matéria-prima.

PRODUÇÃO LO atual ==> 6.000.000 ton

Moagem (ton./safra) 6.000.000

Açúcar cristal (ton/safra) 405.000

Torta filtro (ton/safra) 168.000

Etanol (m³/safra) 180.000

Energia Elétrica (MW/safra) 280.000

Vinhaça (m³/safra) 2.220.000

Bagaço de cana (ton/safra) 1.262.000

Cinzas e Fuligem (ton/safra) 144.000

Água residuária (m³/safra) 2.245.000

PRODUÇÃO
LO atual ==> 

6.000.000
ton/cana

LO desejada
==> 8.500.000

ton/cana

ESCOPO DA 
AMPLIAÇÃO

Moagem (ton./safra) 6.000.000 8.500.000 2.500.000

Açúcar cristal (ton/safra) 405.000 750.000 345.000

Torta filtro (ton/safra) 168.000 238.000 70.000

Etanol (m³/safra) 180.000 350.000 170.000

Energia Elétrica (MW/safra) 280.000 600.000 320.000

Vinhaça (m³/safra) 2.220.000 3.500.000 1.280.000

Bagaço de cana (ton/safra) 1.262.000 1.800.000 538.000

Cinzas e Fuligem (ton/safra) 144.000 204.000 60.000

Água residuária (m³/safra) 2.245.000 3.245.000 1.000.000

PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO / ESCOPO DA AMPLIAÇÃO

A Tabela 2 apresenta o escopo de produção referente ao

12
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 82.995,60 de área construída

 46.156,70 m² de atividades ao ar livre

após a ampliação prevista

ocupará área industrial de

143.819,30 m² sendo:

 96.701,60 de área construída e

 47.117,70 m² de atividades ao ar livre.

EXPANSÃO / ESCOPO INDUSTRIAL

A Usina Alta Mogiana S/A possuí uma área industrial de 129.152,30 m² sendo:

LAYOUT INDUSTRIAL DA USINA

Legenda:

13

Escopo do EIA/RIMA 

Equipamentos da LO 4007508 

Equipamentos da LO 4009012 

Equipamentos da LO 4008122
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O Escopo Agrícola consiste em aumentar a moagem de 6.000.000 toneladas para 8.500.000

toneladas de cana-de-açúcar por safra. As áreas agrícolas necessárias para o aumento dessa

produção se manterão as mesmas das atuais. O aumento na produção irá ocorrer pelo aumento da

produtividade, ou seja, pela melhoria do TCH. Com o aperfeiçoamento das práticas agrícolas que já

vem acontecendo, na safra atual estimasse uma média de 103 toneladas de cana por hectare, o 

cenário pode ser ainda melhor, podendo chegar nos próximos anos a 110 toneladas por hectare,

resultando na moagem de 8.500.000 toneladas de cana.

TCH - A sigla TCH é 
amplamente usado no 
setor sucroenergético e 

nada mais é do que 
Toneladas de Cana por 

Hectare.
Isso significa 

produtividade do 
canavial seja por 

pequena parcela (por 
talhão) ou a média de 
toda a unidade, região 

ou país.

 Franca/SP;

 Guará/SP;

 Ipuã/SP;

 Ituverava/SP;

 Miguelópolis/SP;

 Morro Agudo/SP;

 Nuporanga/SP;

 Orlândia/SP;

 Restinga/SP;

 Ribeirão Corrente/SP;

 São Joaquim da Barra /SP;

 São José da Bela Vista/SP;

Vale ressaltar que as áreas agrícolas, em sua maioria apresentam cultivo de cana há vários anos e estão distribuídas 

entre vários municípios.

Sendo eles:
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS MUNÍPIOS 

COM ÁREA DE  CANA DA USINA

14

ESCOPO AGRÍCOLA

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Materializado por ELIANE DE LIMA ALMEIDA 27/07/2022 20:52

Página: 1126



JUSTIFICATIVA DO 

EMPREENDIMENTO

03

15

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Materializado por ELIANE DE LIMA ALMEIDA 27/07/2022 20:52

Página: 1127



JUSTIFICATIVA QUANTO AO SETOR SUCROENERGÉTICO

O Brasil, seguido da Índia, se destaca por ser o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, isoladamente o maior

produtor de açúcar e de etanol hidratado e o maior exportador mundial de açúcar, movimentando bilhões de dólares

e gerando milhares de empregos no país.

De todo o território nacional, o Estado de São Paulo apresenta destaque no setor, contribuindo com quase 62% do total

de cana produzida no Brasil, sendo que as porções norte e nordeste do Estado são as maiores produtoras, devido à mão

de obra especializada, proximidade com os grandes centros consumidores, com os corredores exportadores, solo

propício e clima menos úmido, favorável a este tipo de cultura.

Inicialmente, o processamento da cana-de-açúcar no Brasil destinava-se, preferencialmente, à produção de açúcar para

atender ao setor alimentício. A utilização e os preços crescentes dos combustíveis fósseis aumentaram o interesse por

parte de muitos países pela utilização de fontes energéticas alternativas e a partir da década de 1970, o processamento

da cana-de-açúcar passou a destinar-se também ao setor energético, através do Proálcool (Programa Nacional do Álcool).

A adoção do etanol como combustível alternativo à gasolina, surtiu um efeito positivo no aumento da competitividade do

sistema como um todo.

O consumo  

superando o

de etanol vem  

da gasolina desde  

e se tornou

A utilização do etanol como 
combustível contribui ainda 

com a redução do efeito estufa 
e diminui consideravelmente a 

poluição do ar

Segundo dados publicados pela Associação das Indústrias de 
Açúcar e de Álcool do Estado de São Paulo - AIAA, a 
utilização do álcool como combustível já reduziu em

março de 2008  

preferência dos 

consumidores 

brasileiros 

tornando o país 

mundialmente 

reconhecido

como exemplo  

de substituição

do petróleo.

minimiza os impactos na 
saúde pública.

50% a emissão de monóxido de carbono 
dos motores de veículos.

16
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unidas em  

produção,

uma ação conjunta na  

doação e transporte de

milhares de litros do álcool etílico 70%

INPM, com fins de emprego nos

serviços do sistema único de saúde e

demais órgãos públicos dos estados

brasileiros destinados ao atendimento

da população, para contribuir nos

esforços de combate à pandemia da

Covid-19 (novo coronavírus).

O álcool etílico 70% INPM é um dos

principais agentes utilizados para

higienização de superfícies e mitigação

da expansão do Coronavírus.
Fotos: Usina Alta Mogiana.
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JUSTIFICATIVA QUANTO AOS AVANÇOS NO MERCADO CANAVIEIRO

Os avanços das tecnologias e as inovações no mercado canavieiro vem trazendo muitos benefícios para a

produção como: capacitação dos colaboradores; os equipamentos agrícolas estão cada vez mais

apropriados para os usos e conservação do solo; variedades de cana mais resistentes a pragas e doenças,

diminuindo assim a utilização de insumos e defensivos agrícolas e aumento na utilização de fertilizantes

orgânicos.

Também é importante destacar que

neste momento em que estamos

vivendo atualmente, as usinas estão
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JUSTIFICATIVA QUANTO ÀS VANTAGENS DA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL

Além da produção de açúcar e etanol, o setor sucroalcooleiro, destaca-se pela produção do bagaço da cana-

de-açúcar. O uso do bagaço como combustível, teve seu início no século passado, já como substituto da

lenha, sendo utilizado nas usinas apenas para gerar calor. Já no início do século XXI, seu principal

aproveitamento ocorreu no processamento de produção de energia (térmica  elétrica), conhecido como

cogeração.

A cogeração de energia elétrica a partir da biomassa da

cana é uma das alternativas já adotadas pela UAM, que

colabora com a rede regional de distribuição da CPFL.

Realidade cada vez mais presente em usinas do setor

sucroenergético, onde o uso da palha de cana,

complementa o bagaço da planta para abastecer as

caldeiras que geram eletricidade. O uso do resíduo da

moagem para tal fim é recorrente na empresa, desde

2001, mas o aproveitamento da palha está

possibilitando seu incremento. Grande parte da palha

resultante da mecanização era apenas deixada no

campo, mas atualmente, parte dela é recolhida,

enfardada e recebida separadamente, para alimentar

as caldeiras junto com o bagaço armazenado. A

eletricidade a partir da biomassa de cana-de-açúcar

diminui a dependência dos reservatórios hídricos para

esse objetivo e contribui para o desenvolvimento

sustentável do país.
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O crescimento do setor sucroalcooleiro é bastante
positivo, e tem se apresentado como grande
contribuinte para o mercado econômico do país.

A ampliação do setor aumenta a participação no
PIB, arrecada imposto para o município, gera
emprego, renda e desenvolvimento econômico
além de atender as necessidades de substituição
dos combustíveis fósseis que são prejudiciais à vida
humana e do planeta.

Além destas características positivas, a cana-de-
açúcar também se destaca na produção de outros
subprodutos, o açúcar, por exemplo, encontra-se
em evidência no mercado internacional devido o
aumento de consumo.

E não podemos esquecer do bagaço da cana que
movimenta a maioria das usinas de cana do país
através da cogeração de energia e a possibilidade
de repasse do excedente para uso nas cidades.

A ampliação pretendida pela Usina Alta Mogiana é 
plenamente justificável, com a vantagem de não 
precisar alterar a dinâmica de outra localidade.

Em resumo, a geração de empregos e o 
desenvolvimento regional são os principais 

resultados positivos da ampliação do 
empreendimento.Foto: Usina Alta Mogiana.
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CONSEQUÊNCIAS DA NÃO AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A não ampliação do empreendimento acarretará aos municípios de interesse da usina uma dinâmica econômica pouco

esperada, além dá não geração de empregos, renda e melhorias na qualidade de vida. Outro motivo de bastante

preocupação é a inadequada utilização da terra, por meio da degradação ambiental com práticas agrícolas primitivas, que

conduzem ao incremento de processos erosivos.

Sendo assim, a UAM, vem usando nos seus plantios de cana-de-açúcar e outras culturas tecnologias modernas,

atendendo a todas as especificações técnicas, despertando assim, o interesse dos produtores em plantar cana, garantindo

a boa qualidade dos solos das regiões de interesse e bons resultados financeiros.

Diante das informações apresentadas, a ampliação da Usina Alta Mogiana deve acontecer devidos aos benefícios que

trará também a região em que está localizada.

Conservação do solo

Energia limpa

Uso consciente dos 
recursos hídricos

RESPONSABILIDADES 
AMBIENTAIS DA USINA

RESPONSABILIDADES  
SOCIAIS DA USINA

Apoio a capacitação 
de funcionários

Apoio ao esporte

Apoio a conscientização 
ambiental

Apoio a 
música e arte
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INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS PELA USINA

A UAM, vive em constantes buscas por melhorias nas técnicas e manejos na área agrícola e industrial de 

modo a elevar a sustentabilidade do setor. Dentre os investimentos tecnológicos destacam-se:

 Desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar;

 Corte mecanizado, eliminando as queimadas;

 Mudas de cana cada vez mais resistentes a pragas e com maior

concentração de sacarose e aumento do TCH, possibilitando maior

produtividade de cana-de-açúcar sem aumentar as áreas de plantio;

 Uso de insumos modernos;

 Aplicação dos rejeitos do processo produtivo nas áreas agrícolas

(vinhaça, torta de filtro, etc);

 Melhoria do sistema de transporte e mecanização da lavoura;

 Melhoria nos processos de planejamento e controle;

 Melhoria na extração do caldo e diminuição de perdas no processo;

 Diminuição do uso de produtos químicos no processo industrial de 

fabricação de açúcar e etanol hidratado;

 Capacitação e aprimoramento da mão de obra dos colaboradores;

 Equipamentos de proteção individual estão  mais adaptados às  

condições de trabalho;

 Gerenciamento da produção;

 Cogeração de energia elétrica para o processo produtivo e  

lançamento do excedente na rede; e

 Inovação e aperfeiçoamento constante da produção de açúcar e 

etanol, dentro de um modelo de desenvolvimento sustentável de 

negócios.
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CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO

04
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ÁMBITO DE COMPETÊNCIA

Leis federais e leis estaduais.

TEMAS DE RELEVÂNCIA PARA O ESTUDO

Licenciamento ambiental e aspectos correlatos; 

recursos hídricos;

emissão de efluentes líquidos e atmosféricos, qualidade do ar e 

emissão de ruídos;

geração, transporte, estocagem e disposição final de resíduos; 

áreas especialmente protegidas, fauna e flora, seguido de um breve 

resumo sobre os aspectos principais de cada legislação.

De uma forma geral resumem-se os aspectos importantes de compatibilização das atividades industriais 

e agrícolas em relação à legislação e normas ambientais.

ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS ADOTADOS PARA A AMPLIAÇÃO

Para ampliação foi necessário realizar um levantamento das principais legislações no âmbito federal e 

estadual pertinentes ao empreendimento. As legislações foram agrupadas de acordo com:

HIERARQUIA LEGAL
Disposições constitucionais, 

leis e decretos, resoluções e 

outros atos.
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Na tabela 4 apresentamos o cronograma de ampliação do

empreendimento contendo as obras necessárias para a

ampliação e o tempo de duração das obras.

DESCRIÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA A AMPLIAÇÃO

A Tabela 5 a seguir apresenta um resumo das atividades

desenvolvidas na ampliação do empreendimento.

Destacando que quando a informação solicitada não for

pertinente ao empreendimento em questão, o campo será

preenchido com “NA” (não se aplica).

Tabela 4 - Cronograma de execução das atividades de ampliação

Tabela 5 - Característica da ampliação da Usina Alta Mogiana

OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A seguir são apresentadas as atividades de operações referentes aos setores industrial e agrícola do empreendimento,

em suas devidas proporções, considerando a moagem de 6.000.000 toneladas de cana-de-açúcar e a moagem prevista

para 8.500.000 toneladas de cana-de-açúcar com previsão para as safras futuras (tabela 6).

Atividades
2019 2020

2021 2022 2023
dez jan fev mar

Ante projeto geral
Ante projeto e detalhamento
de equipamentos e 
interligações

Ante projeto civil

Obra civil infraestrutura

Obra civil geral

Aquisição de equipamentos
Montagem equipamentos e
interligações
Montagem elétrica
infraestrutura
Montagem elétrica geral e
automação
Testes operacionais
Prédio SESMT/Treinamento &
Desenvolvimento
Prédios da Oficina Automotiva
Modernização Caldeira nº 1
Modernização Caldeira nº 4
Testes operacionais
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CARACTERÍSTICAS DA AMPLIAÇÃO

Parâmetro Valor Unidade

Estimativa de corte NA (m³)

Estimativa de aterro NA (m³)

Movimentação do solo NA (m³)

Supressão de vegetação nativa 0 ha

Supressão de árvores isoladas 0 nº de indivíduos

Mobilização de mão de obra 360 nº de trabalhadores

Criação de novos acessos NA km

Tráfego gerado pela obra 10 viagens/dia

Duração da obra 17 meses

Investimento industrial 40.477.858,74 R$

Investimento agrícola 6.234.640,00 R$

Investimento total da obra 46.712.498,74 R$
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Tabela 6 - Atividades operacionais atuais e futuras do empreendimento

Parâmetro (unidade)
Situação Atual:

6.000.000 ton/cana
Situação Futura:

8.500.000 ton/cana

Área industrial
Área do terreno (m²) 1.297.764 1.297.764

Industrial total (m²) 129.152,30 143.819,30

Área construída (m²) 82.995,60 96.701,60

Atividades ao ar livre (m²) 46.156,70 47.117,70

Área agrícola

Área agrícola total (ha) 78.625,62 78.625,62

Própria /Parceiro (ha) 54.761,18 54.761,18

Fornecedores e terceiros (ha) 23.864,44 23.864,44

Colheita mecanizada (ha) 78.625,62 78.625,62

Produção

Capacidade de moagem (t/safra) 6.000.000 8.500.000

Dias efetivos de safra (dias) 225 260

Etanol Total (m³/safra) 180.000 350.000

Etanol Anidro (m³/safra) 90.000 175.000

Etanol Hidratado (m³/safra) 90.000 175.000
Açúcar (t/safra) 405.000 750.000
Energia elétrica produzida (MW) 280.000 600.000

Energia elétrica comercializada (MW) 168.000 400.000

Geração e consumo de energia

Energia elétrica consumida (MW) 112.000 200.000

Potência instalada (MW) 98 148

Turbogeradores (n° de turbogeradores) 5 6

Potência dos turbogeradores (MW) 98 148

Geração de vapor (t/h) 675 750

Caldeiras (n° de caldeiras) 4 4

Capacidade das caldeiras (t vapor/hora) 675 750

Geração estimada de NOX (t/ano) 1.051 1.490

Geração estimada de MP (t/ano) 1.030 1.460

Utilização de recursos hídricos

Consumo total de água (m³/hora) 1.580 2.250

Superficial outorgada (m³/hora) 1.000 1.190

Parâmetro (unidade)
Situação Atual: 

6.000.000
ton/cana

Situação Futura: 
8.500.000
ton/cana

Subterrânea outorgada (m³/hora) 13 43

Lançamentos outorgados (m³/hora) 0 0

Superficial utilizada total (m³/hora) 1.000 1.190

Subterrânea utilizada total (m³/hora) 13 43

Consumo específico (m³/t de cana
processada) 0,70 0,70

Efluentes e resíduos
Águas residuárias (m³/safra) 2.245.000 3.245.000
Efluentes sanitários (m³/h) 10 10
Vinhaça (m³/safra) 2.220.000 3.500.000
Bagaço de cana (t/safra) 1.262.000 1.800.000
Cinzas e fuligem (t/safra) 144.000 204.000
Torta de filtro (t/safra) 168.000 238.000
Terra de limpeza de cana (t/safra) 1.835 2.600

Vinhaça, águas residuárias e infraestruturas associadas

Reservatórios de vinhaça (n°
reservatórios) 4 5

Reservatórios revestidos (n°
reservatórios) 4 5

Capacidade total dos reservatórios de
vinhaça (m³) 29.320,18 93.897,42

Tipo de revestimento dos reservatórios 
de vinhaça (texto) Manta PEAD Manta PEAD

Extensão de canais de vinhaça (m) 11.265 11.265
Canais de vinhaça revestidos (m) 11.265 11.265

Comprimento Adutoras Vinhaça (m) 14.000 14.000

Extensão de canais de vinhaça +
Adutora (m) 25.265 25.265

Taxa de aplicação de vinhaça no solo
agrícola (m³/ha) 39,42 39,42

Reservatórios de águas residuárias (n°
reservatórios) 4 4

Reservatórios revestidos (n°
reservatórios) 4 4

Capacidade total dos reservatórios de 
águas residuárias (m³) 56.877 56.877

Taxa de aplicação de águas residuárias 
no solo agrícola (m³/ha) 298 298
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próprias/parceiros e
fornecedores/terceiros. Distribuídas entre 
os municípios de: Franca, Guará, Ipuã,
Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo,  
Nuporanga, Orlândia, Restinga, Ribeirão

PRÓPRIAS 
PARCEIROS

FORNECEDORES
TERCEIROS

6.000.000 ton/cana e na moagem de
8.500.000 ton/cana.

Tabela 7 - Proporção das áreas agrícolas na moagem 

de 6.000.000 ton/cana e de 8.500.000 ton/cana

Áreas
disponíveis  
(ha) atual e

futura

Moagem 
6.000.000
ton/cana

Moagem 
8.500.000
ton/cana

%

Próprias/
Parceiros 54.761,18 5.027.931,61 6.116.154,09 70%

Fornecedo
res/ 
Terceiros

23.864,44 2.081.243,31 2.499.327,07 30%

Total 78.625,62 7.109.174,92 8.615.481,16 100%

Apresentamos abaixo (tabela 8) as áreas de plantio por município, e seus

percentuais de ocupação. Pode-se verificar que as áreas agrícolas do

empreendimento correspondem a 12,95% da área total dos municípios.

Municípios
Áreas Agrícolas da Usina Alta Mogiana nos Municípios

Áreas Agrícolas - Moagem Atual e Futura

Nome
Área Total do 

Município (ha) -
IBGE

Próprias/ 
Parceiros (ha)

Fornecedores/  
Terceiros (ha)

Total de 
Áreas (ha)

Percentual de  
ocupação (%)

Franca 60.567,90 86,20 782,08 868,28 1,43%

Guará 36.218,30 14.913,52 4.834,10 19.747,62 54,52%

Ipuã 46.646,10 9.363,47 3.367,83 12.731,29 27,29%

Ituverava 70.465,90 11.797,81 7.165,39 18.963,20 26,91%

Miguelópolis 82.084,90 4.898,83 1.485,78 6.384,61 7,78%

Morro Agudo 138.812,70 673,92 721,84 1.395,76 1,01%

Nuporanga 34.826,50 218,21 601,08 819,29 2,35%

Orlândia 29.176,50 516,91 1.155,30 1.672,21 5,73%

Restinga 24.574,60 - 605,39 605,39 2,46%

Ribeirão Corrente 14.833,20 381,20 32,24 413,45 2,79%

São Joaquim da 
Barra 41.086,30 9.694,23 1.090,53 10.784,76 26,25%

São José da Bela 
Vista 27.695,20 2.216,88 2.022,88 4.239,76 15,31%

Total 606.988,10 54.761,18 23.864,44 78.625,62 12,95%

Tabela 8 - Proporção das áreas agrícolas na moagem de 6.000.000 ton/cana e de 8.500.000 ton/cana

Dentre os processos que constituem os sistemas de produção da cana-
de-açúcar, as operações agrícolas são de extrema importância para o

26

êxito produtivo e econômico da Usina. As operações agrícolas
acontecem durante todo o ciclo de produção da cana-de-açúcar e
também dos cereais, estendendo desde as práticas de preparo do solo e
produção de mudas até as operações de corte, carregamento e
transporte da cana colhida. Vale ressaltar que todas as operações
agrícolas adotadas pela Usina serão mantidas com o aumento da
moagem.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA
As áreas agrícolas da usina, compreendem
um total de 78.625,62 ha distribuídas em

Corrente, São Joaquim da Barra e São José 
da Bela Vista.

ÁREAS 
AGRÍCOLAS 

78.625,62 ha

54.761,18 ha 23.864,44 ha

Com a adoção de novas práticas agrícolas
esperasse que nos próximos anos possa
chegar a uma média de 110 toneladas por
hectare, resultando na moagem de
aproximadamente 8.500.000 toneladas de
cana. Na tabela 7, estão apresentadas as
proporções entre as áreas próprias/parceiros,
terceiros e de fornecedores na moagem de
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área para a obtenção de licenças e operação dos empreendimentos.

Ambiente e da Agricultura e Abastecimento do Estado, foi estabelecido 

em 2008, o Zoneamento Agroambiental da cana-de-açúcar no Estado de 

São Paulo (ZAA) com o principal objetivo de disciplinar e organizar a 

expansão e ocupação do solo pelo setor sucroenergético.

Para incremento da conectividade, foi criado um mapa único que indica 

áreas adequadas e inadequadas para o cultivo de cana, e regula a 

ocupação das terras, a instalação e ampliação de

unidades agroindustriais. De acordo com a legislação 

vigente sobre o Zoneamento Agroambiental para o Setor 

Sucroalcooleiro do Estado de São Paulo (Resolução SMA 88/2008 e a

Resolução Conjunta SMA-SAA nº 006/2009) a área industrial da Usina está

parcialmente localizada em área classificada como Adequada com

Limitações e Restrições Ambientais e em relação as áreas de plantio de cana-de-açúcar 68,56% das áreas estão situadas

em Adequadas com limitações, 30,59% Adequadas com Restrições e 0,57% em Adequadas conforme pode ser verificado

na tabela 9. Vale lembrar, que a Resolução SMA 88/2008, que define parâmetros e diretrizes para o licenciamento ambiental

de unidades agroindustriais para o Estado de São Paulo, estabelece parâmetros específicos de acordo com cada
Tabela 9 - Quantificação das áreas agrícolas de acordo com o 

Zoneamento Agroambiental do Estado de São Paulo

MAPA ZONEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MAPA ZONEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DA USINA
Leg. Aptidão 

Agroambiental Área AID (ha) % Áreas de Plantio 
ADA (ha) %

Adequado 5.841,81 1,11% 447,10 0,57%

Adequado -
limitações 315.430,15 60,01% 53.908,88 68,56%

Adequado -
restrições 194.929,18 37,08% 24.053,44 30,59%

Inadequado 9.429,35 1,79% 216,20 0,27%

TOTAL 525.630,49 100,00% 78.625,62 100%

27

ZONEAMENTO AGROAMBIENTAL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO

Através de uma parceria entre as Secretarias de Infraestrutura e Meio
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A cana é transportada por caminhões, que 
se inicia com o controle da pesagem
através de
entrada da
peso bruto

uma balança colocada na
Usina, onde são medido
o e a tara. Após a pesagem

são extraídas amostras do caminhão por
meio  de uma sonda amostradora
(Sonda Oblíqua). O material coletado é
levado  
onde 
brix e

ao  laboratório para análise, 
será determinado os índices de pol, 

teor de fibra, importantes para a
determinação do rendimento global do 
processo.

O processo começa com a descarga por
meio de guindastes apropriados
denominados de hilo da cana, em seguida
a cana passa por um processo de limpeza,
que tem por objetivo eliminar as
impurezas minerais agregadas (terra,
palha), as quais, por abrasão, provocam
desgastes nos equipamentos de moagem
e também para preservar a qualidade do
produto a ser processado. A cana em
toletes sairá da esteira específica, nessa
etapa a palha e a terra por terem
densidade menor serão separadas e
enviadas por transportadores até uma
peneira, onde haverá outra separação.

O tratamento do caldo é passado por
várias etapas de preparação do caldo
para que possa chegar em seu estado
final sendo alguns processos como:
Regeneração do caldo; Sulfitação;
Hidratação da Cal; Filtração do Lodo; Área
para Clarificação do Caldo; Aquecimento
do Caldo para Açúcar; Decantação do
Caldo para Açúcar; Aquecimento de
Caldo Clarificado Peneirado; Área para
Concentração do Caldo; Pré Evaporação ;
Evaporação; Área para Tratamento
Químico do Xarope ; Dosagem do Xarope;
Flotação do Xarope. Só após todas estas
etapas, o xarope é filtrado e enviado
à fábrica do açúcar.

TRATAMENTO E CONCENTRAÇÃO 
DO CALDO

Fotos: Usina Alta Mogiana.

PROCESSO INDUSTRIAL
A ampliação da produção de açúcar, etanol e cogeração de energia da UAM, irá acontecer através da implantação de

novos equipamentos (ocorrido na safra 2019/2020) e a modernização de alguns já existentes e obras civis. Vale salientar

que a ampliação não modificará as tecnologias já implantadas, nem tão pouco os processos produtivos atuais, com

intuito de elevar a produção e otimizar recursos. Inicialmente os processos produtivos do Açúcar e do Etanol são

similares, abrangendo as etapas de:
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LIMPEZA DA CANA E EXTRAÇÃO
DO CALDO

RECEPÇÃO DA CANA

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Materializado por ELIANE DE LIMA ALMEIDA 27/07/2022 20:52

Página: 1140



PRODUÇÃO DE ETANOL
A Usina Alta Mogiana utiliza o processo de Melle-Boinot para produção do etanol, o qual consiste na recuperação das

células de levedura de uma dorna depois de concluída a sua fermentação, evitando a etapa trabalhosa de elaborar uma
nova suspensão de leveduras para cada dorna ou nova fermentação. A recuperação de fermento é feita mediante a

.

FLUXOGRAMA PROCESSO PRODUTIVO AÇUCAR E ÁLCOOL

centrifugação do vinho resultante da fermentação do mosto.

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR
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A fabricação do açúcar pode ser dividida em diversas etapas: A ‘’Formação do caldo’’ onde são retiradas todas as impurezas

solúveis e insolúveis, a ‘’Evaporação’’ onde o caldo é transformado em xarope concentrado, o ‘’Cozimento’’ onde o caldo é

aquecido para a cristalização e recuperação da sacarose que estão no xarope e que vira uma massa , a ‘’Centrifugação’’

onde o açúcar é centrifugado para que seja separado do mel, gerando um subproduto que resultará na fabricação do etanol

e a ‘’Secagem’’, onde é gerado o açúcar final deste processo, que é ensacado e armazenado em estoque para venda. Abaixo

apresentamos o fluxograma do processo de produção de Açúcar e produção de etanol da UAM.

Todos os produtos auxiliares usados tanto na moagem de 6.000.000 ton/cana, quanto na moagem de
8.500.000 ton/cana, são armazenados em almoxarifados seguindo todas as normas e regras de segurança e
práticas ambientais. Todos os produtos são mantidos identificados quanto a sua validade e demais
informações pertinentes.
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PRODUTOS FINAIS E SUBPRODUTOS

Como resultado do processamento industrial tem-se como produtos finais o etanol e açúcar, e como

subprodutos:

Bagaço de  
cana

Torta de  
filtro

Terra de 
limpeza da  

cana

Águas 
Residuárias

As quantidades geradas de produtos e subprodutos são apresentadas a seguir (tabela 10):

Produtos e Subprodutos Moagem 6.000.000 ton/cana Moagem 8.500.000 ton/cana
Cana moída (t) 6.000.000 8.500.000
Dias de safra 225 260
Etanol (m3) 180.000 350.000
Açúcar (t) 405.000 750.000
Bagaço de cana (t/safra) 1.262.000 1.800.000

Torta de filtro (t/safra) 168.000 238.000
Terra de limpeza de cana (t/safra) 1.835 2.600
Vinhaça (m3/safra) 2.220.000 3.500.000

Água residuária (m3/safra) 2.245.000 3.245.000

Tabela 10 - Produtos e Subprodutos gerados no processo industrial
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Efluentes líquidos que após passar por tratamento prévio é descartado da indústria para a área agrícola para irrigação 
da cana de açúcar.

Subproduto gerado no processo de destilação do etanol usando na fertirrigação das áreas agrícolas.
Vinhaça

Proveniente da limpeza da cana na mesa alimentadora e encaminhado para a área agrícola.

Proveniente do filtro rotativo à vácuo. É formada pela decantação das impurezas orgânicas e inorgânicas do caldo e 
bagaço de cana. Este subproduto é enviado para a lavoura de cana após passar por processo de mistura.

Originário do esmagamento da cana nas moendas. Este subproduto é utilizado para queima nas caldeiras para produção
de energia. O bagaço de cana fica estocado ao ar livre no pátio de bagaço ao lado do processo produtivo.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Materializado por ELIANE DE LIMA ALMEIDA 27/07/2022 20:52

Página: 1142



Unidade de  
Cogeração Período

Capacidade  
Instalada 

(MWh)

Geração  
(WMh)

Consum  
o (MWh)

Energia
Vendida
(MWh)

Usina Alta  
Mogiana 

S/A

Moagem
6.000.000
ton/cana

98 280.000 112.000 168.000

Moagem 
8.500.000
ton/cana

148 600.000 200.000 400.000

A moagem de 8.500.000 ton/cana prevê uma 

produção de 600.000 MW de energia, onde

200.000 MW serão usados internamente e

400.000 MW serão comercializados. Os geradores 

são movidos por turbinas alimentadas com vapor

direto jusante da caldeira. Na moagem de

6.000.000 ton/cana a UAM, produz um total de

280.000 MW de energia, sendo que 112.000 MW

são utilizados internamente e 168.000 MW são

comercializados (Tabela 11).

Fotos: Usina Alta Mogiana.

Tabela 11 - Dados da cogeração de energia da Usina Alta Mogiana

A UAM, dispõe de 3 subestações como pode ser 

observado na tabela 12.

Descrição
Tensão 
Entrada

Tensão  
Saída

Área Ar 
Livre (m²)

Área
Construída  

(m²)

UTE Alta Mogiana
13,8 kv 138 kv 700 0

UTE Mogiana 
Bioenergia

13,8 kv 138 kv 700 0

UTE Central 
Energética 
Alta Mogiana

13,8 kv 138 kv 3.572,50 134

Tabela 12 - Dados das subestações existentes na Usina Alta Mogiana
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SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA

A UAM, vem operando com 4 (quatro) caldeiras a bagaço de cana

com capacidade de 150 (caldeira 1), 150 (caldeira 2), 200 (caldeira

3) e 175 (caldeira 4) toneladas de vapor por hora (t/h), totalizando

a capacidade de 675 t/h de vapor. Na moagem de

8.500.000 ton/cana com a repotencialização das caldeiras 1 e 4

para 200 t/h está previsto capacidade total de 750 t/h de vapor. As

caldeiras são alimentadas pelo bagaço proveniente da moenda, o

qual é encaminhado através de esteira transportadora, e é

alimentado nas bicas de alimentação da caldeira. O bagaço

restante é encaminhado para o monte de sobra, que fica situado

ao ar livre ao lado do processo produtivo. A unidade conta com

uma esteira que traz bagaço do monte de sobra diretamente para

caldeira. A casa de força é o local onde fica os geradores que

produzem a energia elétrica para consumo da Usina e para a

exportação do excedente.
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GERAÇÃO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS
Efluentes líquidos são substâncias poluentes que lançadas na natureza sem o devido tratamento, podem causar grandes
danos ao ecossistema dos rios, lagos, córregos e oceanos. Na UAM, são gerados os efluentes líquidos industriais,
provenientes do processo de fabricação de açúcar e etanol, de lavagens de tanques, tubulações, equipamentos, pisos, do
processo de resfriamento e de geradores a vapor etc. Essas águas tornam-se impregnadas por resíduos ou pela perda de
energia térmica, originando produtos contaminados. A UAM, possui como princípio básico o reaproveitamento das
águas, sendo que os efluentes que não são passíveis de reaproveitamento no processo industrial são encaminhados à
área agrícola para serem utilizados como fertilizante e também na irrigação das lavouras. Com a ampliação do
empreendimento, os diferentes tipos de efluentes líquidos gerados atualmente serão mantidos, alterando apenas as
quantidades.
EFLUENTES INDUSTRIAIS DA USINA

 Vinhaça (Restilo de Álcool): A vinhaça é um resíduo da produção de etanol, sendo gerado somente nas destilarias. Na
moagem de 6.000.000 ton/cana são gerados 2.220.000 m³/safra de vinhaça, sendo encaminhada a um tanque e
posteriormente à fertirrigação da lavoura de cana-de-açúcar. Com a ampliação em questão a quantidade estimada de
geração de vinhaça será de 3.500.000 m³/safra, e a destinação continuará sendo a fertirrigação, cuja aplicação continuará
sendo realizada conforme a Norma CETESB P4.231.

 Águas Residuárias: Estes efluentes são gerados em todo o processo produtivo (com exceção da vinhaça), e que não são 
passíveis de reaproveitamento no sistema, após passarem por tratamento prévio são encaminhadas para a área agrícola 
para irrigação das lavouras de cana-de-açúcar. Na moagem de 6.000.000 ton/cana são gerados 2.245.000 m³/safra e na 
moagem de 8.500.000 ton/cana está previsto a geração de 3.245.000 m³/safra de águas residuárias. A aplicação na

32

A Norma tem como objetivo estabelecer os critérios e 
procedimentos para o armazenamento, transporte e 

aplicação da vinhaça gerada pela atividade 
sucroalcooleira no processamento de cana-de-açúcar, 

no solo do Estado de São Paulo.

lavoura continuará por meio de aspersores.
ÁGUAS RESIDUÁRIAS
As águas residuárias correspondem aos efluentes gerados em todo o processo 
produtivo (com exceção da vinhaça), e que não são passíveis de
reaproveitamento no sistema, após passarem por tratamento prévio são encaminhadas para a área agrícola para 
irrigação das lavouras de cana-de-açúcar.

Compõem as águas residuárias o conjunto de águas de lavagem de pisos, águas de lavagem de cinza das caldeiras, água 
de descarte das torres de resfriamento existentes, águas das colunas barométricas (spray), condensado excedente e 
efluentes que contenham óleos e graxas. As áreas da oficina automotiva (manutenção de máquinas e equipamentos 
agrícolas) são providas de canaletas para coleta de águas que possam porventura estar contaminadas com óleo, além de 
cobertura parcial contra intempéries. As águas coletadas nas canaletas são encaminhadas para o sistema de separação 
de água e óleo (SAO) e após o efluente tratado é destinado como água residuária. O material decantado deve ser 
removido sempre que necessário da caixa de separação, recolhido por empresa especializada e devidamente
licenciada, seguindo para descarte adequado.

Na moagem de 6.000.000 ton/cana são gerados 2.245.000 m³/safra e na moagem de 8.500.000 ton/cana está previsto a 
geração de 3.245.000 m³/safra de águas residuárias.
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GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define o termo como “todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade”. O descarte desse resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas sim que não é mais necessário
para quem o descartou. Contudo, existem grandes chances desse resíduo ainda ser útil para outras pessoas, em sua forma original ou
transformado. Importante ressaltar que Resíduos são diferentes de rejeitos. Estes últimos não têm possibilidade economicamente viável de
tratamento e recuperação. Por isso, devem receber uma disposição final ambientalmente adequada. A NBR 10.004/2004 classifica os
resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando aqueles que possuem cuidados especiais
em seu manuseio e destinação final adequada. A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhe deu
origem e de seus constituintes e características que podem trazer ou não impactos à saúde e ao meio ambiente. Segundo a Norma, os
resíduos são classificados em dois grupos: ‘’Perigosos’’ e ‘’Não perigosos’’, sendo ainda este último grupo subdividido em ‘’Não Inertes’’ e
‘’Inertes’’:

A UAM, possuí boas práticas de coleta dos resíduos gerados, com coletores instalados nas áreas industriais, agrícolas, 
administrativa, manutenção e portarias, adotando assim a coleta seletiva.

Tabela 13 - Previsão da relação de resíduos sólidos gerados antes e após a ampliação do empreendimento

CLASSE II A CLASSE II B

NÃO INERTES INERTES

CLASSE I

RESÍDUOS SÓLIDOS - ABNT NBR 10004 (2004)

NÃO PERIGOSOS

PERIGOSOS CLASSE II

Resíduos Classe II – Não perigosos: se 
subdividem conforme segue:
Resíduos Classe II A – Não inertes: são 
aqueles considerados biodegradáveis, 
combustíveis, ou solúveis em água; 
Resíduos Classe II B – Inertes: não 
tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações  
superiores aos padrões de  
potabilidade da água, excetuando-se 
os padrões de aspecto, cor, turbidez, 
dureza e sabor.

Resíduos Classe I – Perigosos: 
Aqueles que apresentam 
periculosidade, 
inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, 
toxicidade ou patogenicidade;

Mesmo com a ampliação em questão, as
boas práticas de acondicionamento,
armazenamento e disposição final serão
mantidas.
A Usina gera resíduos tanto de Classe I,
quanto de Classe II. A Tabela 13, demostra a
relação dos resíduos sólidos gerados na
moagem atual e futura. Vale ressaltar que
para alguns resíduos, os dados informados na
moagem de 8.500.000 ton/cana é uma
estimativa do período produtivo, pois alguns
não aumentam de um ano para o outro e
nem a ampliação da moagem irá interferir na
produção de determinados resíduos,
podendo a quantidade de geração aumentar
ou diminuir, de acordo com os
acontecimentos no processo produtivo.

Descrição dos resíduos Moagem 6.000.000 
ton/cana

Moagem 8.500.000 
ton/cana unid.

Bagaço de cana-de-açúcar 1.262.000 1.800.000 t

Resíduo orgânico de processo (torta de filtro) 168.000 238.000 t

Cinzas e fuligem 144.000 204.000 t
Terra de limpeza de cana 1.835 2.600 t
Sucatas metálicas 1.532,40 1.532,40 t
Sucata de Pneus e Câmaras 147,48 162,23 t
Resíduo orgânico de restaurante 30,37 30,37 t
Tambores Metálicos 6,43 7,07 t
Resíduos de papel e papelão 31,84 35,02 t
Óleo lubrificante usado ou contaminado 172,16 189,38 t
***Bagaço de cana contaminado com óleo, Lona de freios 
proveniente da manutenção de veículos, estopas 
impregnadas com óleo, Filtro de óleo diesel e filtros de ar

124,76 137,24 t

Pilhas e baterias usadas 0,82 0,82 t
Lâmpadas Fluorescentes 0,26 0,26 t

Resíduos doméstico (sanitários, não reciclável) 244,22 244,22 t

Embalagens vazias de agrotóxico 43,24 47,56 t
Embalagens de produtos químicos 40,64 44,70 t
Resíduo de serviço de saúde 0,18 0,20 t
Total 1.578.210 2.247.031 t
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A Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB)
descreve 
atmosféricos  
substâncias 
presente

poluentes
como quaisquer
que estejam
no ar em

concentrações suficientes para
torná-lo impróprio ou nocivo à
saúde, causando danos aos
materiais, à fauna e à flora. As
caldeiras movidas por bagaço de
cana-de-açúcar da UAM, são as
únicas fontes pontuais de  
emissões atmosféricas

emitindo  
principais

como  
material

existente,
poluentes
particulado (MP) e óxidos de
nitrogênio (NOx).

A usina realiza monitoramentos das emissões das chaminés das caldeiras instaladas e
licenciadas, e protocola os boletins na CETESB, conforme determinações legais.
As amostras e ensaios realizados são baseados de acordo com as metodologias das
normas aplicáveis. Todas as caldeiras são providas de lavador de gases como sistemas de
controle de poluentes atmosféricos visando à proteção ao meio ambiente, bem como
possibilitar ações corretivas ou de melhorias contínuas com intuito de reduzir os
impactos ambientais.
Estes dispositivos, aliados ao monitoramento das emissões atmosféricas realizadas,
promovem o atendimento às legislações vigentes. A Tabela 14, apresenta os valores
máximos permitidos segundo a Resolução CONAMA Nº 382/2006 e Resolução CONAMA
436/11 para as caldeiras existentes na Usina.

Valor Máximo 
Permitido -VMP

Unidade  
Medida

Caldeira  
1

Caldeira  
2

Caldeira  
3

Caldeira  
4

CONAMA  
382/06

Material
Particulado

mg/Nm³ 200 200 200 200

NOx mg/Nm³ 350 350 350 350

CONAMA  
436/11

Material
Particulado

mg/Nm³ 390 390 390 450

NOx mg/Nm³ 350 350 350 350

Tabela 14 - Valores máximos permitidos de acordo com

CONAMA Nº 382/2006 e CONAMA 436/11

ESTABELECE OS LIMITES 
MÁXIMOS DE EMISSÃO DE 

POLUENTES ATMOSFÉRICOS PARA 
FONTES FIXAS.

Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA

CONAMA 382/2006

ESTABELECE OS LIMITES 
MÁXIMOS DE EMISSÃO DE 

POLUENTES ATMOSFÉRICOS PARA 
FONTES FIXAS INSTALADAS OU 

COM PEDIDO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO ANTERIORES A 02 DE 

JANEIRO DE 2007.

Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA

CONAMA 436/11

Fotos: Usina Alta Mogiana.

PARQUE INDUSTRIAL DA USINA ALTA MOGIANA
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
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órgãos como a CETESB e o Ministério do Trabalho e deve

ser limitado aos níveis determinados pela ABNT NBR

10151/2020, que estabelece para regiões industriais o

nível de 70 dB(A) para o horário diurno, e 60 dB(A) para

o horário noturno ou pela NR 15 que limita o nível de

pressão sonora máximo em 85 dB(A) para uma  

exposição de 8 horas diárias do trabalhador.

Até 80 dB não há nenhum risco para o ouvido,
independente do tempo de exposição;
De 80 até 90 dB é o que nós chamamos de zona nociva,
onde uma exposição de longa duração pode trazer
riscos para a pessoa;
De 90 até 115 dB você já está em uma situação de
risco, sendo que quanto mais forte o som for, menor
será o tempo de exposição necessário para lhe causar
lesões;
Qualquer ruído Acima de 115 dB já irá lhe provocar 
lesões irreversíveis imediatamente.

No caso de ocorrência de equipamentos que superam 

estes limites, ações de contenção de ruído são tomadas,

como por exemplo, o enclausuramento de fontes

geradoras ou instalação de silenciadores resistivos em

escapes de motores a combustão.

As fontes geradoras de ruído da UAM, ocorrem na área do

Parque Industrial e nas vias utilizadas com movimentação

de veículos leves e pesados. No entanto a usina se

encontra inserida em uma paisagem rural, cujo entorno é

dominado predominantemente por plantios de cana-de-

açúcar, pastagens e matas ciliares em que o centro urbano

mais próximo, Município de Guará, fica distante, cerca de

13,6 km, por tanto não há riscos de interferência por

ruídos ou vibrações na circunvizinhança.

Fotos: Usina Alta Mogiana.
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RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Os níveis de ruído gerado por indústrias é fiscalizado por
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SISTEMA VIÁRIO

O empreendimento está inserido em uma região composta por diversas malhas viárias, podendo destacar as principais: 

Rodovia Anhanguera (SP – 345), Rodovia Fábio Talarico (SP – 330) e Vicinais que interligam os municípios.

Abaixo estão identificadas as malhas viárias que abrangem a usina e as áreas de cana.

MAPA VIAS DE ACESSO DA USINA ALTA MOGIANA

A usina contribui com a manutenção das estradas, da limpeza e sinalização das rodovias que utiliza, 
fornecendo mão-de obra e equipamentos para tal procedimento.
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Descrição Data/Previsão
da  
Instalação

Investimento (R$)

Área Industrial
CCM | Moenda A 2020 R$ 630.000,00
Tanque Tratamento de Caldo 2020 R$ 170.000,00
Aumento Prédio Filtração 2020

R$ 1.120.000,00
Tanque de Polímero 2020
Trocador de Calor a Placas 2020
Decantador de Impurezas 2020
Filtro Prensa 2020 R$ 2.400.000,00
ETA - Estação de Tratamento de Água 2020 R$ 850.000,00
Torre de Resfriamento Nº 10 2020 R$ 420.000,00
Silo de Cal 2020 R$ 185.000,00
Polimento Etanol (IONIC 3) 2020 R$ 21.000,00
Ampliação Casa de Bombas dos Hidrantes 2020 R$ 604.000,00
Casa de Sistema de Espuma (LGE) 2020 R$ 755.600,00
Modernização Moenda A - Inclusão de 01 Terno 2020 R$ 500.000,00
Modernização Moenda B 2020 R$ 17.000.000,74
SESMT/Treinamento & Desenvolvimento 2021 a 2023 R$ 4.125.828,00
Oficina Automotiva - Acesso Colaboradores 2021 a 2023 R$ 224.568,00
Oficina Automotiva - Recepção 2021 a 2023 R$ 433.296,00
Oficina Automotiva - Lavador 2021 a 2023 R$ 790.586,00
Oficina Automotiva - Lubrificação 2021 a 2023 R$ 2.146.590,00
Oficina Automotiva - Borracharia 2021 a 2023 R$ 2.461.690,00
Oficina Automotiva - Caldeiraria 2021 a 2023 R$ 2.639.700,00
Modernização Caldeira Nº 01 2022 a 2023 R$ 2.000.000,00
Modernização Caldeira Nº 04 2022 a 2023 R$ 1.000.000,00

Descrição Data/Previsão
da  
Aquisição

Investimento (R$)

Área Agrícola
Colhedora de Cana 2022 a 2023 R$ 2.219.000,00
Trator de Pneu 2022 a 2023 R$ 1.506.640,00
Transbordo de Cana 2022 a 2023 R$ 440.000,00
Cavalo Canavieiro 2022 a 2023 R$ 980.000,00
Trator Vinhaça Localizada 2022 a 2023 R$ 834.000,00
Moto-bomba Água Residuária 2022 a 2023 R$ 255.000,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS R$ 46.712.498,74

CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS DA AMPLIAÇÃO

Os investimentos para a ampliação que estão previstos são:

Área agrícola: O investimento nas áreas agrícolas será de R$ 6.234.640,00;

Área industrial: Os investimentos destinados a expansão das áreas construídas, bem como da aquisição dos novos 

equipamentos e modernização dos atuais do parque, para atender a demanda de ampliação seria de R$ 40.477.858,74.

Desta forma, o investimento total previsto para ampliação da capacidade de moagem da UAM é de R$ 46.712.498,74.

Abaixo está apresentado o Cronograma Físico-Financeiro de execução das atividades necessárias à ampliação do 

empreendimento.
Tabela 15 - Cronograma Físico-Financeiro de execução das atividades
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ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA

05
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A Área Diretamente Afetada, ou simplesmente ADA,
corresponde aos locais onde ficarão todas as estruturas do
empreendimento: área de produção agrícola, estradas e
vias de acesso, pátios, escritórios e áreas de apoio.

ADA

AID
AII

A área de influência pode ser entendida como o local ou área que 

recebe os impactos causados por determinado empreendimento, 

sejam positivos ou negativos. As áreas de influência se dividem em 

três, sendo elas: ADA, AID e AII.

Impacto ambiental pode ser definido como alteração no
ambiente ou na sociedade, motivada pelas ações de um
determinado empreendimento. Quando a ação gera algum
benefício, o impacto é definido como positivo e quando se
trata de alterações que diminuem a qualidade atual do
ambiente, o impacto é considerado como negativo.

5

A AID (Área de Influência Direta) é a área no entorno da ADA, que
pode ter também alterações (ou impactos) diretas, positivas ou
negativas, devido às obras e à operação do empreendimento.

A Área de Influência Indireta, também chamada de AII, tem seus limites um pouco mais
afastado do empreendimento e é a maior das áreas. É a área no entorno da AID e que pode
sofrer impactos apenas indiretamente.

Segundo a Resolução 01 de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em acordo com as informações apresentadas 
no Estudo de Impacto Ambiental da UAM as áreas de influência

são demarcadas de acordo com sua finalidade,  
seguindo as explicações dadas anteriormente. Dessa
forma, uma área deve estar inserida dentro dos
limites da outra.
O esquema ao lado mostra a disposição das áreas de
influência. Nota-se que a ADA está inserida dentro da
AID, que por sua vez, está dentro da AII.

A ampliação da UAM envolve dois setores, sendo: Área agrícola (representada pelas áreas de plantio de cana-de-açúcar)
e Área industrial (área pertencente à usina, onde está localizado o parque industrial). Para facilitar a condução do
diagnóstico ambiental, a seguir será apresentada a delimitação das áreas de influência do empreendimento, seguida das
análises dos meios físico, biótico e socioeconômico.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
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MEIO FÍSICO BIÓTICO

Bacias hidrográficas regionais onde a ADA e a AID estão localizadas.

As três grandes bacias hidrográficas regionais onde a ADA e a AID estão localizadas são as seguintes UGRHIs: 

8 (Sapucai/Grande), 12 (Baixo Pardo/Grande) e a 4 (Pardo).

MAPA DO MEIO FÍSICO BIÓTICO DA AII
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Os municípios de Franca e de São Joaquim da Barra se destacam nas áreas de influência pois oferecem serviços e atendimento aos

trabalhadores da usina em áreas da saúde, educação, moradia, transporte, entre outros. A Região de Governo de São Joaquim da Barra

pertence à Região Administrativa de Franca e está dividida em 6 municípios e a Região de Governo de Franca agrega 17 municípios. As

duas regiões de governo abrangem todos os municípios que produzem cana-de-açúcar para a UAM, além do parque industrial que está

localizado no município de São Joaquim da Barra.

MEIO SOCIOECONÔMICO

Território político de governo criado pelo Estado de São Paulo.

Os dois territórios político governamental do Estado de São Paulo que compreendem a área de estudo envolvem a Região 

de Governo de Franca e a de São Joaquim da Barra.

MAPA REGINAL DA AII SOCIOECONÔMICO
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FÍSICO BIÓTICO

É considerado pela área onde se encontra as sub-bacias do empreendimento, considerando a área agrícola 

e toda estrutura correlacionada atual e futura da UAM.

MAPA DA AID FISICO BIÓTICO

Foram identificadas 23 Bacias hidrográficas dentro da AID do meio Físico biótico 90,51% da área da AID, sendo elas:

SUB-BACIA: CÓR. Da Barra; CÓR. Da Canga; CÓR. Da Floresta; CÓR. Das Corredeiras; CÓR. Das Palmeiras; CÓR. Do

Sarandi; CÓR. Fundo; CÓR. Monte Santo; CÓR. Penitência; CÓR. Taperão; RIB. Da Estiva; RIB. Da Prata; RIB. Do Agudo;

RIB. Do Buriti; RIB. Do Indaiá; RIB. DO ROSÁRIO; RIB. Do Salgado; RIB. Dos Bagres; RIB. Sete lagoas; RIO ponte nova; RIO

Sapucaí; RIO Sapucaí e Sete Lagoas.
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Foi adotado o conjunto de regiões onde está ocorrendo a ampliação das atividades da usina, do transporte e a inclusão

social dos trabalhadores, no total foram identificados 12 municípios dentre a área de Influência Direta da usina, como já

mencionados no capítulo anterior.

MAPA AID SOCIOECONÔMICO

SOCIOECONÔMICO
Municípios afetados pelos impactos das atividades agrícolas, industriais e que fornecem mão de obra, ou 

estão localizados entre as áreas que possuem canaviais associados à usina.
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

A ADA compreende a parte territorial representada pelo parque industrial e as áreas produção agrícola da moagem atual
e futura da UAM, não havendo a distinção entre os meios físicos, biótico e socioeconômico. As quantificações das áreas
que fazem parte da ADA estão apresentadas no Mapa abaixo. Tanto na moagem de 6.000.000 ton/cana e na moagem de
8.500.000 ton/cana as áreas agrícolas próprias/parceiros e de fornecedores/terceiros se manterão as mesmas,
correspondendo a um total de 78.625,62 ha. O aumento na produção irá ocorrer pelo aumento da produtividade, isto é,
pela melhoria do TCH com o aperfeiçoamento das práticas agrícolas, como já mencionado anteriormente.

MAPA DAS ÁREAS DE CANA DA USINA (ADA)
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DIAGNÓSTICO  

AMBIENTAL

06
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Apresentamos a seguir os dados mais relevantes do diagnóstico ambiental realizado nas áreas de influência da Usina Alta

Mogiana S/A, para o conhecimento e a identificação dos impactos ambientais advindos das atividades de ampliação e

continuidade de operação.

MEIO 
SOCIO

ECONÔMICO

DIAGNÓSTICO  
AMBIENTAL

MEIO
FÍSICO

MEIO 
BIÓTICO

CLIMA 
QUALIDADE DO AR
TEMPERATURA – DIREÇÃO DOS VENTO –PRECIPTAÇÃO 
GEOLOGIA
GEOMORFOLOGIA  
PEDOLOGIA
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

FLORA AII 
FLORA AID
ÁREAS PROTEGIDAS DA AII 
FAUNA - AVIFAUNA 
FAUNA - HERPETOFAUNA 
FAUNA - MASTOFAUNA 
FAUNA - ICTIOFAUNA

INFRAESTRUTURA VIÁRIA 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
SERVIÇOS PÚBLICOS 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Para estudar a viabilidade ambiental do empreendimento foi realizado um levantamento detalhado, por profissionais de

diversas áreas. Para sua elaboração, foi efetuado, preliminarmente, a partir da caracterização e da definição das áreas de

influência, o levantamento de dados secundários junto às instituições governamentais e privadas, o qual orientou os

levantamentos e as expedições de campo. Essa análise permitiu identificar os pontos mais sensíveis do empreendimento

e realizar de forma mais detalhada o Diagnostico Ambiental.
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O clima e as variações climáticas exercem influências significativas nas atividades antrópicas, na fauna e na flora de uma

região, sendo que as interfaces nos desenvolvimentos das atividades dependem das formas de adaptação da sociedade

e da natureza, que se ajustam à essas condições a que são expostas.

A AII da UAM, está inserida na classificação climática de Köppen em três tipos climáticos, sendo eles: Aw, Cwa e Cwb,

caracterizados como:

AW – CLIMA SAVÂNICO – INVERNO SECO: Tropical úmido com verões quentes e chuvosos e invernos secos. O total de

chuva no período seco é inferior a 30 mm; a temperatura média no mês mais quente é superior a 22°C, e, no mês mais

CWA – SUBTROPICAL ÚMIDO INFLUENCIADO:

Quente úmido, com invernos secos. 

O total de chuva no período seco 

é inferior a 30 mm; a temperatura 

média no mês mais quente

é superior a 22°C, e, no mês 

mais frio, inferior a 18°C; e

CWB – SUBTROPICAL DE ALTITUDE:

Temperado úmido, com estação

seca. O total de chuva no período seco é 

inferior a 30 mm; a temperatura média 

no mês mais quente é inferior a 22°C, 

e, no mês mais frio, inferior a 18°C.

A maior parte das áreas de plantio estão localizadas 

no clima classificado como Aw e Cwa.

Meio Físico

MAPA DE CLIMA DA AII FISICO BIÓTICO
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Em relação a UAM, as únicas fontes pontuais de

emissões atmosféricas ocorrem pelas caldeiras. Para

monitoramento e verificação dos índices de

emissões, a usina realizou um Estudo de Dispersão

Atmosférica. Também foi realizado um

levantamento, do percentual de qualidade do Ar,

disposto em Relatório Anual CETESB, dentre o

período de 2015 a 2019 os níveis observados de

MP10 - Hi-Vol (Partículas Inaláveis), na estação de

monitoramento Franca – Cidade Nova, atenderam

aos padrões diário e anual de qualidade do ar (N1 –

Boa). A qualidade do ar da região do entorno da

UAM, caracteriza-se pelo atendimento aos padrões

de qualidade do ar estabelecidos na legislação

CONAMA nº 491/2018.

O monitoramento da qualidade do ar é realizado para identificar a concentração de poluentes na atmosfera, de forma a

permitir que sejam adotadas medidas preventivas e/ou corretivas que assegurem a saúde da população, espécies

animais e vegetais. O Estado de São Paulo apresenta regiões com grandes concentrações urbanas e industriais com a

qualidade do ar comprometida, sendo assim a CETESB desde a década de 1970, mantém redes de monitoramento da

qualidade do ar em diversos municípios do Estado para avaliar os níveis de poluição atmosférica em diferentes escalas

de abrangência. O município de localização da Usina, São Joaquim da Barra, não conta com estações de monitoramento,

considerando que não é tão industrializado e não possui uma frota de veículos elevada, não existindo dados que

permitam avaliar a qualidade do ar no município, por tanto, para o monitoramento da qualidade do ar do

empreendimento, foi utilizado dados referentes a Região de Franca, onde a CETESB dispõe de uma segunda estação em

seu município sede, sendo o monitoramento realizado através do sistema manual.
Gráfico: MP10 – Distribuição percentual da qualidade do ar – Interior 
Unidades Vocacionais em Industrialização e Agropecuária (Conclusão)

Padrões de qualidade do ar estabelecidos pelo – CONAMA Nº 491/2018

Meio Físico
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Segundo dados das Normais Climatológicas do

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para o

município de Franca – SP no período de 1981 a 2010,

a média da direção resultante dos ventos foi de

92,9° e com relação à 

intensidades médias de

intensidade predominam 

2,7 m/s -1, classificando

desta forma uma direção dos ventos

predominantemente calma. Para melhor verificação

e acompanhamento de alguns parâmetros, a UAM,

possui em sua dependência uma estação

meteorológica, promovendo o levantamento e

coleta de dados como a temperatura do ar, direção

do vento, precipitação, entre outras variáveis. A

usina mantem o acompanhamento anual destes

dados coletados da Estação Meteorológica.

A Tabela 16, apresenta a compilação dos dados coletados 

referente aos últimos três anos, sendo 2018, 2019 e 2020.

Tabela 16 - Resumo dos dados coletados da Estação Meteorológica da UAM

Ano Mês
Temperatura (°C)

Precipitação (mm) Direção Dominante dos VentosMáxima Mínima Média

2018

Jan 31,6 20,1 24,5 301 ENE
Fev 31,3 19,4 23,9 224,7 S
Mar 33 19,8 25,2 156,4 ESE
Abr 30,8 16,9 22,6 21,2 ENE
Mai 29,1 13,5 20 18,6 SE
Jun 29,6 14,2 20,6 0,4 SE
Jul 28,7 12,1 19,1 1,8 N
Ago 29,5 13,4 20,4 38 WNW
Set 31,5 15,8 22,8 67,4 WNW
Out 31,7 19,2 24,6 139,4 WNW
Nov 29,4 19,3 23,6 420,9 WNW
Dez 31,4 19,3 24,6 164,2 WNW

Média 30,7 17,1 22,8 1.554 WNW

2019

Jan 32,7 19,8 25,5 64 WNW
Fev 31,2 19,9 24,5 246,8 SSE
Mar 30,9 19,6 24 140,8 WNW
Abr 30,8 18,1 23,4 104,8 WNW
Mai 29,1 15,9 21,4 13,2 WNW
Jun 19,8 19,7 19,8 1 -
Jul 27,4 10,6 17,9 12,6 ESE
Ago 30,6 14,4 21,6 23,8 ESE
Set 34,7 17,8 25,4 129,8 ESE
Out - - - - -
Nov 32,8 20,5 25,6 121,6 ESE
Dez 31,5 20,6 25 211,6 ESE

Média 31,2 17,8 23,5 1.070,1 ESE

2020

Jan 31,7 20,7 25,3 216,6 ESE

Fev 30,5 20,9 24,6 315,2 NW
Mar 31,4 19,1 24,2 165,4 ESE
Abr 30,5 17,4 23 16,6 ESE
Mai 27,8 12,8 19,3 23,2 ESE
Jun 29,4 14,5 20,8 0 ESE
Jul 30,2 13,3 20,8 0 ESE
Ago 30,6 13,1 21,2 3,8 SSE
Set 34,6 16,2 25 3,2 SSE
Out 34,1 19,5 26,2 46,4 SSE
Nov 33 17,9 24,9 89,6 SSE
Dez 31,2 20,3 24,4 230,2 SSE

Média 31,3 17,1 23,3 1.110,2 ESE

Meio Físico

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA USINA
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A geologia regional relata de forma generalizada os aspectos geológicos acerca da região de interesse, e tem por finalidade
resumir a descrição das rochas, origem e evolução.
No que diz respeito a geologia regional, o estado de São Paulo está sobre três províncias estruturais, sendo elas: Província
Paraná, Província da Mantiqueira e Província Tocantins, sendo a província Paraná a mais expressiva. A AID da UAM, está
inserida sobre a bacia sedimentar intracratonica do Paraná e é caracterizada basicamente por estratigrafia de rochas
sedimentares relativamente homogenias, associados a rochas intrusivas. Na caracterização de superfície de detalhe foram
identificados 3 pontos de afloramentos litológicos, sendo 2 de Gr. Serra Geral e 1 da Fm. Itaqueri, porém, todo o local do
empreendimento está com camadas espessas de solos, ocasionado pelo relevo aplainado, impedindo que o conteúdo
litológico ficasse descoberto em superfície.

O afloramento está localizado na porção nordeste da AII do empreendimento,

sendo representado por corte de estrada com material desagregado com difícil

identificação da estratificação da rocha, é caracterizado por arenitos muito fino

à fino, de colocação creme e branco com presença de registros de percolação

de fluidos de forma amorfa, possui pequenas camadas de folhelhos,

composição basicamente por silicatos com grãos não angulosos, a gênese é

dada como ambiente fluvial entrelaçado de baixa energia.

Ponto 1

O afloramento está localizado na porção central da AII do empreendimento, é

representado por corte de estrada com material maciço de basalto clássico do

Gr. Serra Geral, no local possui uma profundidade de quase 400 metros, o

afloramento possui famílias de fraturamento diversificado as principais são:

88°/84°, 32°/24° e 225°/55°, o acamamento identificado é de 92°/12°.

Ponto 2

O afloramento está localizado na porção central da AII do empreendimento, é

representado por corte de estrada com material maciço de basalto clássico do

Gr. Serra Geral, o afloramento possui famílias de fraturamento diversificado as

principais são: 94°/88°, 28°/22° e 232°/62°, o acamamento identificado é de

98°/08°.

Ponto 3

Meio Físico

Afloramento da Fm. Itaqueri, X- 225169, Y – 7724445, Z - 768

Afloramento da Gr. Serra Geral, X- 199392, Y – 7718818, Z - 667

Afloramento da Gr. Serra Geral, X- 202462, Y – 7726023, Z - 612
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Como visto na definição do relevo através de
dados secundários a área de estudo, é 

basicamente um relevo alto e plano, fato que 
foi atestado na validação de campo.

Por se tratar de local sem histórico recente de 
agentes endógenos, prevalecem formas de 

relevo ocasionadas por agentes exógenos com 
a presença de pequenas formas de drenagens 

ocasionadas pelos cursos d’agua ou 
reservatórios artificiais. Em razão de um relevo 
preferencialmente plano, com formas exógenas 

(causas externas), faz com que o uso do solo 
seja preferencialmente para o cultivo da cana 

de açúcar.

endógenos (Tectonismo e
intrusões). O Relevo é a forma da
superfície 
normalmente

terrestre, que
condiciona as

ocupações humanas no território,
através do estudo das unidades
geomorfológicas em função das
suas características genéticas,
podendo ser apresentado maior
ou menor fragilidade ambiental.
A área de estudo localiza-se
geomorfologicamente sobre o  
Planalto Ocidental paulista.

GEOMORFOLOGIA REGIONAL

Para entender as formas de
relevo da AID do
empreendimento, foi realizado o
levantamento da geomorfologia
da área, onde foi observado os
resultantes de fatores exógenos
(Chuva, vento e temperatura) e

GEOMORFOLOGIA LOCAL
Partindo do estudo regional foi 
realizado a análise específica e
detalhada do relevo local,
levando-se em conta a base
cartográfica georreferenciada da
SRTM (2011), que possui o
levantamento planimétrico da
região com resolução de 30
metros, o que possibilita a
aquisição de dados de altimetria,
curvas de níveis, drenagens, sub-
bacias e declividade, prestando
subsídio para a descrição técnica
do relevo local.
Com o propósito de encontrar os
padrões geomorfológicos da
AID, comparando com as áreas 
agrícolas, foram confeccionados
Mapas Altimétricos e de
Declividade, com o objetivo de 
calcular separadamente cada
uma das 
estabelecer

áreas e assim  
um modelo

específico do relevo local. Ao
lado apresentamos a compilação
dos resultados obtidos (tabelas
17,18,19).

ALTIMETRIA
A altimetria da área AID, em comparação com o

padrão verificado da AII encontra-se em áreas

preferencialmente mais baixas, onde 59,95 %

estão entre 433 m à 690 m (Tabela 17), menos de

5% da AID tem contas superiores à 950 m.

Altimetria da AID
Classes 

altimétricas Área em % Área em Km²

433 – 560 27,60 1254,75
560 – 690 32,35 1470,56
690 – 820 19,91 904,87
820 – 950 15,35 697,68
950 – 1070 4,78 217,36
1070 – 1214 0,00 0,22

Total 100 1254,75

DECLIVIDADE
A declividade da AII mostra um padrão preferencialmente plano,

onde varia em grande parte da área entre 0° a 8° de inclinação, que

ocupa mais de 74% da região da AII (Tabela 18). A declividade da área

da AID mantém o mesmo padrão plano verificado na AII, com a

variação entre 0° e 8° de declividade, onde contém uma

porcentagem um pouco maior para a classe de declividade entre 0° e

8° totalizando 79,72%, em comparação ao padrão encontrado da AII

teve um aumento proporcional de 5%, que mostra a escolha

preferencial de áreas mais planas para o uso do solo (Tabela 19).

Declividade da AII Declividade da AID

Classes 
Declividade % Área em %

Área em  
Km²

Classes 
Declividade % Área em %

Área em  
Km²

0 - 4° 40,02 3078,94 0 - 4° 42,64 1938,08

4° - 8° 34,01 2616,89 4° - 8° 37,08 1685,47

8° - 14° 18,47 1421,02 8° - 14° 16,08 730,87

14° - 25° 5,29 406,85 14° - 25° 3,36 152,90

25° - 40° 1,45 111,65 25° - 40° 0,52 23,72

40° - 90° 0,77 58,9 40° - 90° 0,32 14,39

Total 100 7694,25 Total 100 4545,44

A análise altimétrica da área agrícola da UAM,

demonstra uma preferência ainda maior para as

classes mais inferiores, com valores variando

preferencialmente entre 433 m à 690 m, a área

de uso direto demostra estar em cotas

topográficas inferiores.

Tabela 18 - Variação da 
declividade da AII

Tabela 19 - Variação da 
declividade da AID

Fonte: SRTM, 2011

Fonte: SRTM, 2011

Tabela 17 - Variação altimétrica da AID

Fotos: Usina Alta Mogiana.

Meio Físico
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O Solo é o corpo natural da superfície terrestre constituído de

materiais minerais e orgânicos resultantes das interações dos

fatores de formação (clima, organismos vivos, rocha e relevo)

através do tempo, contendo matéria viva e em parte

modificado pela ação humana, são capazes de sustentar

plantas, de reter água, de armazenar e transformar resíduos e

suportar edificações. Foi realizado um levantamento Pedológico

da área, com o objetivo de realizar um levantamento das

diferentes unidades de solo pertencentes ao local, visando

identificar a qualificação quanto a vulnerabilidade aos

processos erosivos e as aptidões para exploração agrícola. De

acordo com a Base cartográfica da EMBRAPA a área de estudo,

possui apenas uma unidade pedológica:

Latossolos.

O termo latossolos deriva do termo laterização,

conotado ao intemperismo químico e lixiviação 

do material, ocorre devido à baixa atividade das 

argilas e a capacidade de troca iônicas com 

relações as moleculares, de forma geral são 

descritos como solos minerais, homogêneos, 

com pouca diferenciação entre os horizontes, 

são profundos, de coloração homogenia 

(Vermelha ou vermelhas amareladas) e 

distribuição uniforme de argila, é o solo mais 

comum no Brasil. No estado de São Paulo, são 

encontrados em diversas regiões, como as de 

Cuestas, na Depressão Periférica, calhas de 

drenagem e Planaltos Atlântico.

Vulnerabilidade Erosiva e Aptidão Agrícola
Para os cálculos da vulnerabilidade erosiva natural e a

aptidão agrícola, foram utilizadas três características

físico-química do solo local (trofismo, profundidade e

textura), somados aos dados de unidades geológicas e a

declividade (já descritos), dessa forma abrange todos os

dados em (SIG) utilizados para a confecção dos mapas,

adaptado das metodologias estabelecidas pela

EMBRAPA (2004) para aptidão agrícola e CREPANI et al.,

(2001) para vulnerabilidade erosiva.

Meio Físico

MAPA DE PEDOLOGIA AID FISICO BIÓTICO
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A área da usina, objeto deste estudo, localiza-se
entre os municípios de São Joaquim da Barra, Franca,
Miguelópolis, Ipuã, Guairá, Batatais, Bebedouro e
Ituverava.

As Bacias Hidrográficas que banham tais territórios
são a Bacia Hidrográfica do

De acordo com Sistema Integrado de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos (SIGRH) o uso e ocupação do
solo na Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande
está subdividido em atividades agrícolas, pastoril,
avícola, industrial e urbana.

A Lei Estadual nº 7.641/91 estabelece a proteção
ambiental das bacias dos Rios Mogi-Guaçu, Rio Pardo
e Médio Grande, regulando o uso e ocupação do solo
nesses territórios, para atividades industriais de cana-
de-açúcar.

Já a Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande
destaca-se pela disponibilidade hídrica; excelentes
índices de abastecimento de água; esgotamento
sanitário e manejo de resíduos sólidos. Vale destacar
que foram implantadas estações de tratamento de
esgoto em 22 dos 23 munícipios da bacia.

Para o monitoramento das águas 
superficiais a UAM dispõe de um 
programa que tem como objetivo a 
prevenção da poluição das águas.
Os monitoramentos contemplam três 
pontos de amostragem com no mínimo, 
duas amostragens por ano, sendo uma na 
entressafra e a outra durante a safra.

Águas subterrâneasÁguas superficiais
Para o presente estudo, a caracterização do contexto
hidrogeológico do local, tem como objetivo a descrição do
rebaixamento dos aquíferos locais, alterações no fluxo
subterrâneo e vulnerabilidade à contaminação da água
subterrânea. Na região de estudo tem-se três aquíferos de
alta relevância nacional, Aquífero Guarani (Fm. Botucatu),
Aquífero Serra Geral e Aquífero Caiuá.
A recarga para este aquífero se dá através da precipitação
pluvial sobre os solos basálticos, que vão atingir as regiões
fissuradas da rocha matriz. Para o monitoramento das águas
subterrâneas a UAM, dispõe de um programa que tem como
objetivo manter a medição e monitoramento preventivo da
qualidade das Águas Subterrâneas onde visa atender a
Decisão da Diretoria da CETESB nº 132/2018, que
“Regulamenta Critérios para o Plano de Monitoramento –
Subitem 5.10 da Norma P4.231 Vinhaça – Critérios e
Procedimento para Aplicação no Solo Agrícola”.

Meio Físico

MAPA HIDROGRÁFICO DA AID FÍSICO BIÓTICO

53

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

Sapucaí/Grande e 
Baixo Pardo/Grande.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Materializado por ELIANE DE LIMA ALMEIDA 27/07/2022 20:52

Página: 1165



Os levantamentos de vegetação realizados compreendem a
identificação das fisionomias e estágios sucessionais, bem como a
realização de levantamentos qualitativos e quantitativos,
caracterizando sua estrutura, composição florística e amostragem
fitossociológica.

Para este relatório, foi realizado a análise da flora em duas regiões
distintas: Área de Influência Indireta do empreendimento (AII) e na
Área de Influência Direta do empreendimento (AID) do meio físico
biótico, sendo a metodologia e os resultados apresentados em
tópicos separados conforme apresentado a seguir.

A AII está originalmente inserida em dois Biomas:

Cerrado e Mata Atlântica, Essa região pode ser classificada
como uma zona de transição ecológica, ocorrendo vegetações com
características dos dois biomas, e que os fatores locais como
microclima, relevo e fatores edáficos são os responsáveis pela
distribuição local das fitofisionomias.

Com relação a riqueza florística, os dados
secundários apontam que na região de estudo
ocorrem 442 espécies vegetais, distribuídas em
64 famílias. Fabaceae, Myrtaceae e
Melastomatacae são as famílias com maior
número de espécies, com respectivamente 15,2;
9,5 e 6,3% de todas as espécies encontradas.
Além disso, apenas oito famílias representam
50% de todas as espécies.
Para compreender os limites dos biomas, e suas
unidades fisionômico-ecológicas originais,
consultamos os dados espaciais disponibilizados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, a Rede SPECIESLINK e o
Herbário Virtual de Reflorestamento.

As fitofisionomias originais da região eram
classificadas como Florestas Estacionais
Semideciduais (FES) e Savanas, ocorrendo
também vegetação produto do contato das
duas anteriores, caracterizando-se como uma
Savana Florestada – Cerradão

Fitofisionomias características da Área de Influência Indireta (AII)

Meio Biótico

MAPA BIOMAS DA AII FÍSICO BIÓTICO
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Como exposto anteriormente na AII, a vegetação
original era caracterizada por FES, Cerrado e áreas
onde as duas vegetações se misturavam. Desta
forma, na tentativa de caracterizar a vegetação
nativa remanescente da AID, com o maior detalhe
possível, dividimos a área de influência direta em
quatro zonas amostrais:
Norte, Sul, Leste e Oeste.

Fragme  
ntos

Estágio 
Sucessional

Dossel  
(m)

Densidade  
(ind./ha)

Área Basal  
(m²/ha)

Nº 
estratos Epífitas

1
Médio com trechos 
em estágio inicial 12 – 20 1.450 ± 284

22,608 ±
3,64 3 Ausente

2 Médio 14 – 22 950 ± 84 28,748 ±
4,13

4 Ausente

3 Médio 12 – 20 1.050 ± 143 23,344 ±
2,78

4 Ausente

4 Inicial 4 – 8 250 ± 28 1,64 ± 0,49 2 Ausente

Tabela 21 - Aspectos estruturais das quatro áreas avaliadas

Em cada uma dessas zonas, foram escolhidos os
fragmentos mais representativos para serem objeto
deste estudo (tabela 20). O critério de seleção levou
em consideração o tamanho do fragmento, a
distribuição na AID, a formação florestal e por fim
(em campo) a possibilidade de acesso e aplicação
das metodologias necessárias para o levantamento.
Todos os fragmentos diferiam bastante com relação a
área e o formato e buscou-se priorizar a maior
variabilidade possível dentro da AID. Dentre a
ecologia das comunidades vegetais amostradas,
aproximadamente 85% das espécies são do grupo
de diversidade enquanto 15% correspondem ao
grupo das espécies pioneiras. Em geral, os quatro
fragmentos avaliados apresentam condições
diferentes quanto ao grau de perturbação de
atividades antrópicas. A média de densidade
(indivíduos/hectare) variou de 250 (ind./ha) no
fragmento mais degradado, até 1.450 (ind./ha) no
fragmento mais conservado. Na grande maioria dos
trabalhos realizados em ecossistemas semelhantes,
a densidade total varia de 1.200 – 2.000 (ind./ha),
portanto com exceção de uma área, os três outros
ecossistemas estão com valores de densidade
próximos ao esperado. A área basal média seguiu o
mesmo padrão, nas áreas mais conservadas ela se
assemelha aos valores esperados para áreas em
estágio médio de regeneração, como pode ser
observado na tabela 21.

Tabela 20 - Informações dos quatro fragmentos avaliados

Fragmentos Área (ha) Paisagem Corpo d’água Fisionomia
1 925 Matriz agrícola Sim FES/Cerrado
3 280 Matriz agrícola Sim FES/Cerrado
4 130 Matriz agrícola Não FES
7 130 Matriz agrícola Sim FES/Cerrado

Total 1465 - - -

Meio Biótico

OesteLeste

Norte Sul

FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO NATIVA ESCOLHIDOS NA AID
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A composição florística dos quatro fragmentos foi realizada através de
caminhadas nas duas áreas de estudo e outros trechos aleatórios. Todos os
indivíduos encontrados foram amostrados. Os materiais foram processados e
identificados ao nível e espécie ou até o nível taxonômico mais próximo, de
acordo com as características de cada material. No levantamento florístico
realizado nos quatro fragmentos, foram amostradas 113 espécies, distribuídas
em 46 famílias botânicas. As famílias de maior riqueza florística foram:
Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae e Meliaceae.

Fabaceae Euphorbiaceae

Malvaceae Meliaceae

condições diferentes quanto ao grau de  
perturbação, sendo que em dois  fragmentos está
ocorrendo um desequilíbrio provocado pela  
hiperabundância de lianas. Após avaliação foi
observado que, uma atenção especial deve ser dada
a hiperabundância de lianas que está ocorrendo em
trechos de quase todos os fragmentos, com um
foco maior no fragmento 3, diante dessa avaliação,
ações de restauração florestal para rever esse
quadro já foram propostas. Nas figuras ao lado são
apresentadas algumas fotos que auxiliam na  
caracterização das áreas.

Meio Biótico

FES EM ESTÁGIO INICIAL DE 
REGENERAÇÃO COM PRESENÇA DE LIANAS

FES EM ESTÁGIO MÉDIO DE 
REGENERAÇÃO

VISÃO EXTERNA DO FRAGMENTO 7 COM 
ÓTIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

VISÃO INTERNA DO FRAGMENTO 4 COM 
ÓTIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

O baixo número de espécies pioneiras indica que FOTOS DOS FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO NATIVA
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elas foram restritas as condições de borda ou 
clareiras no interior da mata. A predominância de 
espécies de diversidade aparece frequentemente 
em destaque na Floresta Estacional Semidecídual, 
sendo tal fato atribuído ao histórico de perturbação 
desta formação.
De fato, os quatro fragmentos avaliados apresentam

Apesar de nos quatro fragmentos ocorrer predominância de espécies típicas
das Florestas Estacionais Semidecíduas, os fragmentos apresentaram algumas
espécies presentes em cerrado latu senso do Estado de São Paulo. Tal fato
deveu-se à proximidade do fragmento com áreas de cerrado sendo latu, que
em décadas passadas ocupavam boa parte das áreas localizadas na AID.
Com relação a ecologia das comunidades vegetais amostradas,
aproximadamente 85% das espécies são do grupo de diversidade enquanto 
15% correspondem ao grupo das espécies pioneiras.

FLORA DA AID
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Áreas protegidas, segundo a União
Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN) são definidas como:
“um espaço geográfico claramente
definido, reconhecido, com objetivo
específico e manejado através de
meios eficazes, sejam jurídicos ou de
outra natureza, para alcançar a
conservação da natureza no longo
prazo, com serviços ecossistêmicos e
valores culturais associados”.

No Brasil, essas áreas estão
asseguradas segundo o Decreto nº
5.758, de 13 de abril de 2006, que
institui o Plano Estratégico Nacional de
Áreas Protegidas – PNAP.

Os objetivos das áreas protegidas
podem ser os mais variados, mas têm
como elemento
preocupação com

central uma  
a proteção da

natureza local, abrangendo elementos
específicos como a biodiversidade
biológica, a paisagem ou o patrimônio
cultural.

No presente estudo ambiental é
evidenciado o levantamento contendo
a identificação e localização das áreas

existentes na área de
indireta (AII), tais como:

protegidas  
influência 
Unidades de Conservação e
respectivas zonas de amortecimento,
Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de
Proteção aos Mananciais, Áreas
Tombadas, Terras Indígenas, Reservas
Particulares do Patrimônio Natural,
Reservas Legais, entre outras  
categorias.

As Unidades de Conservação (UC) foram criadas para proteger e conservar o
patrimônio natural e cultural do país. Elas podem ser divididas em duas
categorias:

UC de Uso Sustentável:
Tem como objetivo 

compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável 
de seus recursos. Nessas UCs, é 

permitida a utilização 
responsável de recursos 

naturais.

UC de Proteção Integral:
Tem como objetivo preservar a 

natureza, sendo permitido 
somente o uso indireto de seus 

recursos naturais, ou seja, 
nesses locais, são permitidas a 

realização de pesquisas 
científicas ou visitação.

Ambas possuem Zona de Amortecimento: Que são Faixa no entorno da UC, onde 
atividades humanas são limitadas, com o propósito de minimizar impactos.

Meio Biótico

MAPA DAS ÁREAS PROTEGIDAS DA AII 
FÍSICO BIÓTICO

Dentre o perímetro da AII, só foi identificado a Unidade de 
Conservação (UC) Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
O Parque está localizado no município de Pedregulho/SP, 
perfazendo uma área total de 2.069,06 há. As áreas de 
plantio da usina, não estão próximas a UC e nem da
Sua Zona de Amortecimento, como pode ser observado 
na imagem abaixo.
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A fim de tornar as informações complementares e possibilitar uma análise
conjunta, foi realizado uma padronização, para o levantamento dos dados, tanto
secundários como primários, de todos os quatro grupos de fauna:

Para o diagnóstico da área de influência indireta (AII), realizado com base no
levantamento de dados secundários, foi adotado como corte espacial, os 27
municípios contidos na AII, sendo eles: Miguelópolis, Ituverava, Aramina, Buritizal,
Pedregulho, Jeriquara, Cristais Paulista, Franca, Ribeirão Corrente, Restinga, São
José da Bela Vista, Nuporanga, Orlândia, Morro Agudo, Ipuã, Igarapava, Sales
Oliveira, Patrocínio Paulista, Jardinópolis, Guaíra, São Joaquim da Barra, Guará,
Batatais, Itirapuã, Rifaina ,Brodowski, Terra Roxa, todos pertencentes ao estado de
São Paulo.
Para a fauna terrestre também foram utilizados os biomas presentes nesta grande
área, com foco em espécies tipicamente presentes nos mesmos, em interface com
áreas de agricultura, principalmente cana-de-açúcar.
Já para o levantamento de dados primários, necessários para o desenvolvimento do
diagnóstico da área de influência direta (AID), foram escolhidas 5 áreas de estudo
dentre 7 áreas selecionadas previamente, através de imagens de satélite. Toda a
amostragem de fauna terrestre se concentrou nessas 5 áreas, com foco em 5
fragmentos florestais e suas áreas de entorno.

E para o levantamento da Ictiofauna, foram selecionados 6 corpos d’água
representativos, que pertencem às 3 principais bacias hidrográficas da região (bacia
do rio Grande e de dois grandes afluentes, o rio Pardo e o rio Sapucaí), sempre
tentando, quando possível, contemplar as áreas selecionadas para a amostrar
também a fauna terrestre.

Na somatória das duas campanhas de amostragem realizadas neste trabalho, a
listagem geral da fauna de vertebrados, compilada de todos os grupos, atingiu o
número de 222 espécies, sendo 21 pertencentes à herpetofauna, 28 à mastofauna,
133 da avifauna e 40 da ictiofauna. Com relação às famílias foram registradas 83,
sendo 9 da herpetofauna, 14 da mastofauna, 45 da avifauna e 15 da ictiofauna.
Podemos dizer que este trabalho trouxe um vasto conhecimento local, acessando
quase 45% da lista regional de espécies de vertebrados (46,6% para a avifauna,
28,9% para a herpetofauna, 34,65% para a ictiofauna e 82,35% para a mastofauna),
além de acrescentar 17 novos registros para a região, sendo acrescentadas 8
espécies à listagem da AII (regional) para a herpetofauna, 4 para avifauna e 5 para
ictiofauna. Para melhor verificação do levantamento, a seguir apresentaremos um
breve resumo das 4 classes faunísticas que foram realizados, os estudos dentro das
Áreas de Influência direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) da Usina.

Meio Biótico

IMAGENS DE SATÉLITE DOS PONTOS DEFINIDOS PARA 
LEVANTAMENTO DE FAUNA

Pontos de amostragem de Avifauna na ADA e AID

Marcação dos pontos amostrados da Herpetofauna e Mastofauna 
dentro da AID

Indicação dos da malha amostral da ictiofauna.
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AVIFAUNA (grupo das aves), HERPETOFAUNA (grupo dos répteis e
anfíbios), MASTOFAUNA (grupo dos mamíferos) e ICTIOFAUNA
(grupo dos peixes).
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As aves são um dos grupos mais facilmente notados na natureza, pelos seus cantos, cores vistosas, hábitos e porque são primordialmente
diurnas. A classe das aves atualmente é constituída por aproximadamente 11.000 espécies no mundo, sendo que destas 1.919 ocorrem no
Brasil (CBRO 2015). O Estado de São Paulo abriga 793 espécies de aves, representando aproximadamente 42% da avifauna brasileira,
mesmo não estando entre os estados com maior extensão territorial no país, São Paulo apresenta uma grande variedade de ambientes
dentro dos biomas Costeiro, Mata Atlântica e Cerrado.
Com o objetivo de fornecer informações com base científica sobre o estado das espécies e seu nível de extinção, em 1964, a União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) criou o maior catálogo sobre o estado de conservação de 
espécie de plantas, animais, fungos e protozoários de todo o planeta. Neste catálogo, as espécies são classificadas em 7 grupos onde são 
determinados a partir do tamanho da população da espécie (número de indivíduos), distribuição e fragmentação desta população. A 
categoria “Pouco preocupante” (LC) é a categoria de risco mais baixo, onde se incluem espécies abundantes e bem distribuídas. As espécies 
que se encontram nas categorias “Vulnerável” (VU), “Em perigo” (EN) e “Criticamente em Perigo” (CR) são consideradas ameaçadas. A 
categoria “Extinta na natureza” (EW) inclui espécies que já desapareceram da natureza. Uma espécie é considerada “Extinta” quando o seu 
último indivíduo morre.
O levantamento da avifauna para a Usina Alta Mogiana, foi
realizado em duas campanhas, sendo a primeira entre os dias
01 de março de 2021 a 06 de março de 2021 e a segunda
entre os dias 14 de junho de 2021 a 19 de junho de 2021.
O levantamento de avifauna nas áreas da Usina revelou uma
parcela importante da diversidade faunística da área. Como
apostado pela curva de riqueza estimada, a riqueza da área
pode ser ainda maior do que a amostrada.
A diversidade de avifauna registrada é composta por uma
mescla de espécies ocorrentes nos biomas Mata Atlântica e
Cerrado.
•Para AII, o levantamento de dados bibliográficos 
apresentou uma riqueza de 277 espécies pertencentes a 63 
famílias de 25 ordens, a nível nacional três espécies 
encontram-se como Quase Ameaçada (NT) e em nível 
estadual, 7 espécies foram identificas dentre a  área como 
ameaçadas ( CR,EN, VU).

•Já para a AID a comunidade de aves apresentou uma
riqueza total de 133 espécies pertencentes a 45 famílias de
22 ordens. A ordem Passeriformes destacou-se apresentando
71 espécies, ou seja, 53,4% da avifauna local. A área não
apresentou espécies ameaçadas de acordo com os critérios
estaduais, nacionais e globais de

classificação. Porém registrou-se uma espécie
classificada como Quase Ameaçadas a nível estadual, o
Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido). 
Ao lado pode ser verificado algumas das espécies  
identificadas no local das áreas de influência.

Myiozetetes similis (Bentevizinho-de-
penacho-vermelho)

Fluvicola nengeta (Lavadeira-mascarada) Eupsittula aurea (Periquito-rei)

Ramphastos toco (Tucanuçu) Nyctidromus albicollis (Bacurau) Lepidocolaptes angustirostris (Arapaçu-de-
cerrado)

Fêmea de Dacnis cayana (Saí-azul) Cyanocorax chrysops (Gralha-picaça) Theristicus caudatus (Curicaca)

Meio Biótico
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A herpetologia é o estudo dos répteis (serpentes, lagartos,
afisbenas, etc.) e anfíbios (sapos, rãs, pererecas, etc). Os animais
do grupo da herpetofauna, devido às suas características
biológicas e ecológicas, podem funcionar como bioindicadores
da qualidade dos ecossistemas. Observou-se que a região da
Grande Franca, localizada a nordeste do Estado de São Paulo,
tem grande parte de seu território ocupado pelas culturas de
Café, cana e soja. Desse modo as áreas de mata contínua na
região são quase inexistentes, restando apenas poucos e
isolados fragmentos florestais, o que acarretou a pouca
identificação de espécies na área de estudo.

Para obtenção dos dados primários dentro da Área de Influência
Direta (AID), foram realizadas duas amostragens em estações
distintas, uma no período mais chuvosa e quente (01 e 06 de
março de 2021) e a outra no período de seca e frio (14 a 19 de
junho de 2021). Através de análise de imagens de satélite e
confirmados por verificação pessoal em campo, foram
selecionados cinco diferentes fragmentos para a amostragem
das espécies (Tabela 22 ). Com a realização de duas campanhas
em estações diferentes, foi possível verificar claramente a

Na primeira
nos pontos de
Já a segunda

distinção entre ambas as campanhas.
campanha apresentou uma abundância alta
amostragem com 20 espécies registradas.
campanha foi registrada apenas 5 espécies.

O levantamento realizado dentre os cincos pontos diferentes,
teve como resultado a constatação da ocorrência de 21
espécies, divididas em duas ordens, Anura e Squamata e em
nove famílias. Anura foi o grupo com maior representatividade
de espécies, sendo registradas 14 espécies, divididas em três
famílias distintas. Já para o grupo dos répteis, foram registradas
sete espécies, divididas em seis famílias, todos representados
em imagens.

Frag 

mento

Coordenadas
Área (ha)

Latitude Longitude

A1 20°36'51.06"S 48°03'54.73"O 904,82

A3 20°40'48.29"S 48°01'21.27"O 275,17

A4 20°16'21.27"S 47°46'50.79"O 249,83

A5 20°31'29.61"S 48°01'17.39"O 287,02

A7 20°30'27.28"S 47°36'29.79"O 132,05

Tabela 22 - Coordenadas geográficas dos fragmentos 
utilizados na amostragem de herpetofauna.

(pele lisa)

Lagarto

Meio Biótico

Espécies de anuros registradas durante o trabalho de campo. A- Rhinella diptycha, 
B- Boana albopunctata, C- Boana faber, D- Boana lundii, E- Dendropsophus 
minutus, F- Dendropsophus nanus. (Autoria da imagem D- Rafael Benetti).

Imagem de anuros e répteis: M- Physalaemus cuvieri, N- Physalaemus nattereri, O-
Aspronema dorsivittata, P- Ameiva ameiva, Q- Salvator merianae, R- Tropidurus cf. 

itambere (Autoria das imagens: N, O, Rafael Benetti e Q- Gustavo Bacchim).

Imagem de répteis: S- Eunectes murinus, T- Dipsas mikanii, U- Bothrops moojeni.
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ORDEM DOS SQUAMATA
Serpentes Afisbenas

(Pele rugosa)
Sapo

Perereca 
(dedos longos)

ORDEM DOS ANURA
Rã
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A comunidade de mamíferos registrada neste estudo ao longo de duas campanhas de campo apresenta uma riqueza consideravelmente alta,
acima da média de estudos publicados ou de trabalhos de levantamento e monitoramento de fauna no âmbito do licenciamento ambiental.
Abaixo pode ser verificado algumas das espécies identificadas no local das áreas de influência.

Os mamíferos formam um grupo altamente diverso, podendo diferir na forma, tamanho, cor, comportamento, hábitos alimentares e de
vida. Conhecer a mastofauna de uma área é importante para a compreensão da estrutura dos ecossistemas.
O Brasil é um dos países com maior diversidade de mastofauna do mundo, sendo reconhecidas atualmente 759 espécies de mamíferos com
ocorrência confirmada em território nacional (Abreu et al., 2020) e pelo menos 231 espécies no estado de São Paulo (Vivo et al., 2011).
Os dados secundários de ocorrência de mamíferos de médio e grande porte foram obtidos a partir de levantamentos realizados nos
municípios que compõem a AII da UAM. Foram consideradas informações de ocorrência de espécies em um município limítrofe à
delimitação da AII, Ribeirão Preto, pois sabe-se que mamíferos de grande porte apresentam extensas áreas de vida e grande capacidade de
deslocamento.
Os dados secundários coletados em cinco estudos distintos com foco na mastofauna de médio e
grande porte indicam a presença de pelo menos 34 táxons, sendo 30 devidamente identificados
no nível de espécie e 4 identificados apenas pelo gênero. O levantamento em campo da
mastofauna foi realizado na AID entre os dias 1 e 6 de março de 2021 (1ª campanha) e entre os
dias 14 e 19 de junho de 2021(2ª campanha), através de busca ativa em transecções para
registro visual ou auditivo (zoofonia) das espécies e de vestígios de sua presença (e.g., pegadas,
fezes, tocas) e a partir de registros audiovisuais. Na primeira campanha executada foram
registrados 20 classificações científicas pertencentes à mastofauna, enquanto na segunda
campanha foram registradas 17 classificações. Os dados compilados de ambas as amostragens
de campo totalizam 28 mamíferos. Ao todo, são 24 espécies com identificação precisa, 3
mamíferos identificados até o gênero e um roedor.

A riqueza de espécies registradas em cada uma das cinco áreas de amostragem sistematizada e
os registros ocasionais obtidos na AID, mas fora dos locais pré-delimitados, variou de 9 até 13
espécies. A quantidade de espécies com alto grau de sensibilidade a impactos antrópicos, como
alteração de habitats, corresponde a 19% de todos os mamíferos registrados, enquanto 35%
apresentam sensibilidade mediana, reforçando a necessidade de maior atenção a esse grupo da
fauna.

19%

46%

35%

Grau de 
sensibilidade

Alto Baixo Médio

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) registrado por câmera 
trap na 2ª campanha de campo

–Pegada de lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus) registrada na 2ª campanha de 

campo.

–Ouriço-cacheiro (Coendou spinosus) 
observado na 2ª campanha.

Pegadas de capivaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris).

Pegada de anta (Tapirus terrestris) na 2ª 
campanha.

Cutia (Dasyprocta azarae) 2ª 
campanha de campo.

Macaco-prego (Sapajus nigri
campanha

tus) observado durante a 2ª 
de campo.

Jaguatirica (Leopardus pardalis) registrada por 
câmera trap na 1ª campanha de campo

Buraco de tatu-peba (Euphractus sexcinctus) 
com sinais de uso recente. 2ª campanha.

Matilha de cães-domésticos (Canis familiaris) registrada na 2ª 
campanha de campo.

Meio Biótico

GRAU DE SENSIBILIDADE DAS ESPÉCIES DA 
MASTOFAUNA A ALTERAÇÕES EM 

HABITATS NATURAIS.
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Para o levantamento da fauna aquática, foram feitas buscas utilizando os 27 municípios inseridos
na AII do empreendimento. O levantamento de dados secundários resultou em 548 registros
únicos, que compuseram uma listagem de 101 espécies, de 66 gêneros, pertencentes as 23
famílias e 7 ordens. Podemos considerar está, uma listagem bastante heterogênea, contendo
tanto espécies típicas de riachos, quanto de corpos d’água de maior porte, predominantemente
composta por espécies nativas autóctones, mas apresentando também espécies alóctones e
exóticas, numa proporção de quase 8% de espécies introduzidas, o que pode ser considerado
baixo. Não foram identificadas nenhuma espécie ameaçada. A amostragem da fauna aquática foi
realizada em duas campanhas, tendo sido a primeira realizada entre os dias 19 e 23 de abril, um
período em que os corpos d’água mantêm características típicas de época chuvosa e a segunda
campanha entre os dias 14 e 19 de junho, quando os mesmos corpos d’água já apresentavam
características típicas da estação seca, com vazão reduzida e pouca movimentação das espécies
com época reprodutiva bem definida. Doze pontos foram pré-selecionados para amostragem, dos
quais foram escolhidos 6 para serem amostrados ao longo dos 5 dias de campo. A seleção
considerou a variabilidade de ambientes presentes na região, com o objetivo de abranger todo o
gradiente de grau de conservação, de modo a acessar diferentes assembleias de peixes,
possibilitando um levantamento contemplar a maior diversidade possível. Por se tratar de uma
região rica em riachos de cabeceira, e sendo estes os corpos d’água mais sensíveis a alterações
ambientais, a maior parte dos pontos de coleta selecionados foram riachos, amostrados através da
pesca elétrica. Não foi registrada nenhuma espécie ameaçada ao longo deste trabalho, no
entanto, foi identificado algumas espécies sensíveis, baseados em seus hábitos. Após cada período
de amostragem, os peixes capturados foram separados, identificados, fotografados e soltos no
mesmo local de captura, em tempo hábil para plena recuperação e retorno ao ambiente natural.
Ao longo da primeira campanha foram registrados 799 indivíduos, classificados em 40 espécies,
pertencentes a 32 gêneros, divididos em 15 famílias e 5 ordens. Estes são números bastante
expressivos para apenas duas amostragens de 5 dias, dado que, além de ter acessado quase 35%
do total de espécies registradas para toda a AII, ainda acrescentou 5 espécies a listagem geral da
região, que não estavam presentes em nenhuma coleção científica ou banco de dados
consultados, o que significa um incremento de quase 5% à riqueza conhecida de peixes da região.
Na figura, apresentamos alguns exemplos de espécies registradas ao longo deste trabalho.

Semi-lêntico (Reservatório) - Rio SapucaíLótico (Riacho) – Rio Pardo

Lótico (Riacho) – Rio Sapucaí Lótico (Riacho) – Rio Grande Lótico (Riacho) – Rio Grande

Meio Biótico

Lótico (Riacho) – Rio Pardo

mocinha, Characidium gomesi charutinho, Apareiodon ibitiensis

piranha, Serrasalmus maculatus chimboré, Schizodon nasutus

Ferreirinha, Leporinus  
octofasciatus

cambeva, Trichomycterus  
brasiliensis

tilápia, Oreochromis niloticus guarú, Poecilia reticulata

cascudo, Hypostomus paulinus bagrinho, Phenacorhamdia 
tenebrosa

tilápia, Coptodon rendalli jacundá, Crenicichla britskii

EXEMPLOS DE ESPÉCIES AO LONGO 
DESTE TRABALHO

CARACTERIZAÇÃO VISUAL DOS 6 PONTOS AMOSTRAIS DA ICTIOFAUNA
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FAUNA: ICTIOFAUNA (Fauna aquática)

Espécies autóctones
É a designação atribuída a espécies que habitam o seu território 

de origem.
Espécies alóctones 

São aquelas que, oriundas de outro ambiente e introduzidas em um 
novo, se adaptam de tal forma que passam a influenciar o meio e 

seus nativos.
Espécies exóticas

são a segunda maior causa de perda da biodiversidade no mundo.
Embora suas introduções geralmente sejam acidentais, 

são espécies capazes de se adaptar ao meio e colonizá-lo.
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Tabela 23 - Demanda diária de viagens para 
safra atual e para safra futura

A partir das avaliações realizadas nas plataformas de busca como: Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e no Ministério de Transportes, foi possível identificar 20 vias de 
acessos, existentes na Área de Influência Direta do empreendimento. As principais vias de acesso às regiões de interesse da UAM acontecem 
por meio das Rodovias SP – 330 (Rodovia Anhanguera) e SP – 345 (Rodovia Fábio Talarico).

FERROVIAS
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a região da AID é atravessada pela Ferrovia Centro-Atlântica, mais conhecida 
como FCA, obteve a concessão da malha, em decorrência do processo de desestatização da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

AEROPORTOS
A UAM não utiliza transporte aéreo em sua infraestrutura logística. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, na região da AID
não há aeroportos, porém, existem três aeródromos públicos localizados nos municípios de Ituverava, São Joaquim da Barra e Franca e três
aeródromos privados localizados nos municípios de Orlândia e Morro Agudo. Próximo a AID existe um aeródromo público em Batatais e
cinco aeródromos privados distribuídos entre os municípios de Guaíra, Sales de Oliveira e Jardinópolis.

HIDROVIAS
Segundo o Ministério de Transportes a região da AID não conta com sistema hidroviário e nem a Usina faz a utilização do mesmo em seus
transportes. Quando necessário (no caso de exportação) é realizado a utilização de navios sendo estes contratados pelos próprios clientes.
As principais vias utilizadas para o transporte de produtos (etanol e açúcar), subprodutos (vinhaça, torta de filtro, etc.) matérias-primas

são às Rodovias SP 330 e SP 345, como apresentado(cana-de-açúcar), dos funcionários da UAM e demais infraestrutura viária 
anteriormente.
A Tabela 23, apresenta o fluxo de veículos da UAM em suas 
atividades para a produção de açúcar e etanol.
Na moagem de 6.000.000 toneladas/cana há uma 
demanda de 815 viagens diárias e para moagem
de 8.500.000 toneladas/cana está prevista uma demanda de 
899 viagens diárias.

Cenário
matéria-

prima (cana  
de açúcar)

Produto
Subpro  

duto
Funcion  

ários

Demanda
diária total
de viagens

Moagem 
6.000.000
ton./cana

448 100 192 75 815

Moagem 
8.500.000
ton./cana

466 100 258 75 899

MAPA DE INFRAESTRUTURA 
LOGÍSTICA EXISTENTE NA AID
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INFRAESTRUTURA VIÁRIADiagnóstico do meio 
socioeconômico

RODOVIAS
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Diagnóstico do meio 
socioeconômico

MAPA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA AID FÍSICO BIÓTICO
Leg Ocupação Área (ha) %

Áreas de Plantio - UAM 78.625,62 17,75%

Cana de Terceiros 214.225,22 48,37%

Outras Culturas 30.133,87 6,80%

Benfeitorias 3.988,07 0,90%

Fragmentos Florestais 4.472,62 1,01%

Pastagens 26.766,54 6,04%

Eucalipto 139,82 0,03%

Parque Industrial 129,77 0,03%

Áreas Urbanas 13.428,71 3,03%

Corpos D'Água 28.739,69 6,49%

APP / Vegetação Nativa 41.610,96 9,40%

Áreas Úmidas 615,03 0,14%

TOTAL 442.875,92 100,00%

Para a caracterização do uso e ocupação do solo local, a análise foi realizada a partir de fotointerpretação de imagem de satélite de 2020,

também foram utilizadas cartas topográficas e o Sistema de Informações Geográficas (SIG). O objetivo foi caracterizar o uso do solo atual no

entorno do Empreendimento, possibilitando uma melhor avaliação dos possíveis impactos ambientais relacionados. Conforme o Mapa

abaixo e a tabela 24, verifica-se que há predominância de áreas ocupadas principalmente por canaviais sendo em torno de 292.850,84 ha, ou

seja, 66,12% da área, sendo uma região de grande cultivo de cana. Vale ressaltar que as áreas de cana-de-açúcar não serão ampliadas, pois, o

aumento da produção acontecerá por técnicas de melhoria no TCH. As obras de ampliação do parque industrial e a instalação de novos

equipamentos ocorreram em área industrial já existente e licenciada junto a CETESB, assim a ampliação da usina não contribuirá para alterar

o uso e ocupação do solo atual na região. As áreas de preservação permanente (APP) e ocupadas por fragmentos florestais serão

preservadas, não havendo a supressão da vegetação nativa em nenhum momento. A cana-de-açúcar é um dos principais produtos

agropecuários da região, que conta também com a produção das culturas de soja, milho e café. Pode-se verificar que os municípios se

localizam ao longo da Rodovia Anhanguera e apresentam usos diversos como: indústrias, comércios e serviços em geral, indústrias de

insumos agrícolas, lojas de autopeças, supermercados, cooperativas, postos de abastecimento, entre outros.

Tabela 24 - Resumo do uso e ocupação do solo
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Diagnóstico do meio 
socioeconômico

SAÚDE
As condições de saúde na AID da UAM, podem ser consideradas satisfatórias de modo geral, no entanto, alguns municípios demandam
atenção e ações de melhorias no atendimento à população. Foi avaliado que os municípios da AID apresentam uma taxa de mortalidade
infantil e geral inferiores ao Estado. Em relação à infraestrutura, os municípios possuem bons números de leitos e unidades de saúde,
entretanto com poucos profissionais atuantes. Franca, Orlândia e São Joaquim da Barra apresentam as melhores condições de atendimento,
com as maiores e mais diversificadas redes de assistência à saúde, onde aqueles municípios que não dispõem de estruturas de atendimento
de maior complexidade, podem encaminhar seus pacientes para essas localidades quando necessário. A UAM promove ações de apoio e
doações a diversas instituições regionais como: albergue Noturno Apóstolo Pedro; APAE — Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais;
Asilo Conferência São Vicente de Paulo; Asilo Lar Escola José Olintho Fortes Junqueira; AVCC - Associação Voluntária de Combate ao
Câncer; Casa do Menor Santa Lúcia; CEPIM Odette Dip Badran; Equipe Sambra Futebol Clube; Escola Adelaide Garnica; FAC - Fraterno
Auxílio Cristão; Fundo Social - Prefeitura de Ipuã; Fundo Social - Prefeitura de Ituverava; Fundo Social Prefeitura de São José da Bela
Vista; PROACLE - Programa de Assistência a Criança Lar Esperança. Em virtude da pandemia de enfrentamento ao Novo Coronavírus estas
práticas vêm sendo ampliadas. A UAM também está produzindo álcool 70%, adequado à higienização de superfícies. As doações desse
produto atendem entidades e instituições essenciais como hospitais, unidades de saúde, prefeituras, bombeiros, polícia civil e militar, das
diversas áreas de influência.

SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA
A caracterização do saneamento básico nos municípios da AID teve como base os seguintes indicadores:
Índice de atendimento de abastecimento de água; Índice da coleta de esgotos sanitários e Índice da coleta de resíduos sólidos domiciliares.
• Em relação ao abastecimento de água, verificou-se que os municípios da AID apresentaram uma pequena queda da taxa média de

atendimento do ano de 2000 para 2010, sendo 98,75% e 98,07% respectivamente. Resultado esse similiar a taxa média das Regiões de
Governo. O Estado de São Paulo apresentou aumento de um ano para o outro. A melhor taxa de atendimento na região no quesito
abastecimento de água em 2000 foi para o município de Nuporanga (99,86%) e no ano de 2010 a melhor taxa ficou com o município de
Orlândia (99,91%). Miguelópolis apresentou as menores taxas de abastecimento em ambos os períodos, sendo 92,99% em 2000 e
89,17% em 2010.

• Quanto à coleta de resíduos sólidos a área de influência direta apresentou resultados satisfatórios e superiores ao Estado de São Paulo.
Em 2000, Orlândia, Franca e Ituverava apresentaram os melhores índices de coleta de lixo, respectivamente.

• A coleta de esgoto sanitário, por sua vez, também apresentou taxas superiores ao Estado, porém, inferior à média das Regiões de
Governo (2000 – 98,72% e 2010 – 98,79%). Para os períodos analisados, tanto no ano de 2000 e 2010, Nuporanga teve as melhores taxas
(2000 – 99,72% e 2010 – 99,9%) e Miguelópolis as menores taxas (2000 – 95,97% e 2010 – 95,26%) para a coleta de esgoto sanitário.

EDUCAÇÃO
Conforme os dados do INEP em “Sinopse Estatística da Educação Básica 2020” os municípios da AID apresentam um total de 793 escolas. As
instituições de ensino atendem sua população. A ampliação da Usina não ocasionará impactos na demanda por mais vagas, pois os
colaboradores já se encontram estabelecidos com suas famílias na região e seus familiares já frequentam os níveis de ensino necessário para
cada indivíduo. O empreendimento possui projetos voltados para o Tênis, Judô, Futsal, Natação - Nadando com Gustavo Borges e Ginástica
Artística. Também promove o incentivo a leitura com projetos Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, Feira do Livro Ribeirão Preto e
de São Joaquim da Barra, Música - Alma - Academia Livre de Música e Artes, Educando para o Futuro, além de apoio e doações diretas a
diversas instituições regionais.

HABITAÇÃO
A população residente nas áreas de influência da UAM tem uma boa disponibilidade de moradia, os municípios apresentam uma boa
infraestrutura de saúde, habitação, saneamento e educação, atendendo a demanda populacional e dos colaboradores.
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Diagnóstico do meio 
socioeconômico

O estudo de percepção socioambiental é importante para entender a visão da comunidade local
sobre as expectativas em relação ao Projeto de Ampliação. Diante da situação atual em que o
mundo tem vivenciado, devido ao enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus, a Ambium
Sustentabilidade Digital em conjunto com a UAM optaram pela aplicação dos questionários de
Percepção Ambiental de forma remota, visando manter a saúde dos responsáveis pela aplicação dos
questionários e da população como um todo.
Ao todo a Pesquisa de Percepção Ambiental teve um total de 770 respostas. Verificou-se que o
maior percentual de respostas (28%) foi no município de São Joaquim da Barra, o mesmo onde o
empreendimento está inserido e possui maior atuação, seguido de Ipuã (15%) e Ituverava (14%). Já
o menor percentual (0%) foi em Restinga, com apenas 1 resposta. Dos entrevistados 97% residem na
zona urbana e 3% na zona rural.

Através dos resultados do Formulário, foi possível identificar que 79% dos entrevistados, têm conhecimento da ampliação da Usina e apenas
21% desconhecem a ampliação. Isso se dá devido ao bom relacionamento que a Usina mantém com seus colaboradores e com a comunidade.
Quando os entrevistados foram questionados sobre as vantagens da ampliação da Usina, 24% responderam geração de emprego e renda,
seguido de desenvolvimento econômico/local/regional (20%). Apenas 0,1% disseram que a ampliação da Usina não trará nenhuma vantagem
(tabela 25). Em relação aos impactos negativos da ampliação da Usina 21% das pessoas consideraram a poluição do ar proveniente de
queimadas, fontes industriais, queima de combustíveis por veículos, um aspecto negativo do setor sucroalcooleiro. Em segundo lugar com
14% foi considerado o desgaste da infraestrutura pública como as estradas, rodovias e vicinais, ocasionado pelo aumento do fluxo de
veículos. O menor percentual de 4% foi a atração de migrantes. Os demais resultados estão apresentados na tabela 26.

Vantagens da ampliação do empreendimento Frequência %

Nenhum 4 0,1

Geração de emprego e renda 695 24

Desenvolvimento econômico/local/regional 578 20

Aumento na demanda de açúcar e etanol 353 12

Melhorias ambientais 376 13
Apoio à infraestrutura municipal – hospitais, escolas, 
estradas, etc 430 15

Geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana 471 16

Total 2.907 100

Tabela 25 - Vantagens da ampliação do empreendimento
Impactos negativos da ampliação do empreendimento Frequência %

Nenhum 219 13
Poluição do ar proveniente de queimadas, fontes industriais,
queima de combustíveis por veículos

338 21

Poluição e degradação do solo e da água causada pelo manejo
inadequado na agricultura

156 10

Degradação e desmatamento de Áreas Legalmente Protegidas
ocasionado pela expansão da cultura de cana-de-açúcar

141 9

Erosões e ruídos 96 6
Monocultura 112 7
Acidentes, atropelamento da fauna local 143 9
Desgaste da infraestrutura pública como as estradas, rodovias e
vicinais, ocasionado pelo aumento do fluxo de veículos

226 14

Odores 119 7
Atração de migrantes 63 4

Total 1.613 100

Tabela 26 - Impactos negativos da ampliação da Usina

Conclui-se, através da aplicação dos questionários de
percepção ambiental que mesmo os entrevistados tendo
apontado impactos negativos relacionados com a ampliação
do empreendimento, ele também trará vantagens como
geração de empregos, renda e o desenvolvimento
econômico (local e regional). É possível notar por meio da
pesquisa de percepção ambiental, a aceitação da ampliação
do empreendimento, onde 96% dos entrevistados
responderam ser boa, demonstrando serem favoráveis. Bom  

96%

Ruim  
1%

Indiferente  
3%Bom

Ruim

Indiferente

GRÁFICO DE RESULTADOS DA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA UAM
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•Natureza - Positivo (P), Negativo (N)

•Probabilidade - Certo (Ce), Possível (Po)

•Prazo - Curto prazo (Cp), Médio prazo (Mp), Longo prazo 
(Lp)

•Abrangência – ADA, AID ou AII

•Duração - Temporário (Tm), Permanente (Pm)

•Magnitude - Alta (A), Média (M), Baixa (B)

•Reversibilidade - Reversível (R), Irreversível (I)

•Grau de Resolução - Alta Resolução (AR), Média Resolução 
(MR), Baixa Resolução (BR)

•Grau de Significância - Alta Significância (AS), Média 
Significância (MS), Baixa Significância (BS).

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Abaixo está apresentado a Matriz de Interação utilizada
para identificar os impactos ambientais por meio do
cruzamento das linhas e colunas. Os impactos ambientais
são caracterizados tanto para a moagem atual e futura de
cana-de-açúcar (tabela 28).

identificação das consequências futuras de uma ação
presente ou proposta. Primeiro são identificados e avaliados
os impactos ambientais negativos e/ou positivos causados
pela Ampliação do Empreendimento em todas as suas fases
(planejamento, implantação e operação), tendo como base o

socioeconômico). Isto permite que a avaliação
diagnóstico ambiental levantado (físico, biótico e

seja
fundamentada em estudos técnicos detalhados. Após esta
primeira análise, são levantadas as propostas de ações de
controle ambiental e/ou de medidas mitigadoras, cuja
adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos de

negativa e potencializar aqueles de natureza
O primeiro passo para a compreensão dos impactos
ambientais é listar as ações que causam modificações
ambientais de importância significativa, entender quais
as ações que não causam impactos relevantes ou
significativos, através do critério de qualificação.

executar obras civis, industriais e

Para a melhor identificação da origem dos impactos, as 
atividades são agrupadas em fases, relacionadas com as
atividades do empreendimento. Para a UAM foram
consideradas as seguintes fases:
Planejamento

Implantação

contratar montadoras e empreiteiras
para execução das obras e entender as expectativas da 
população quanto à ampliação do empreendimento;

e a instalação dos novos equipamentos, preparo do solo,
produção de mudas e reforma dos plantios, geração de
emprego, renda e impactos relacionados à mão de obra;

fertirrigação, adubação, uso deOperação

defensivos agrícolas e rotação de culturas, corte,
carregamento e transporte até o parque industrial,
processo de produção de açúcar e etanol, geração de
energia para o processo produtivo e de subprodutos e
resíduos, usos da água, armazenagem e expedição.

Meio Fatores Ambientais

Físico

Vazões e disponibilidade hídrica
Qualidade da água superficial

Qualidade da água subterrânea
Qualidade do ar

Erosão / assoreamento
Qualidade do solo

Ruídos

Biótico
Vegetação

Áreas de preservação
Fauna Terrestre

Socioeconômico

Infraestrutura viária
Economia Regional

Emprego e renda
Aspectos Socioambientais

Patrimônio arqueológico e histórico

Tabela 27 - Fatores ambientais relevantes ao empreendimento
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AVALIAÇÃO
A avaliação dos impactos ambientais é o processo de

natureza
positiva.
FASES

FATORES AMBIENTAIS RELEVANTES

Também são considerados alguns fatores ambientais
de relevância, na produção de açúcar e etanol conforme
os meios à que pertencem (tabela 27).
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Procedimentos

Meios
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Fase Local Ações

Ampliação de 
Produção

+
Novos 

Equipamentos

Área 
Industrial

Obras de ampliação da operação ● ● ● ● ● ●

Geração de impostos/arrecadação ● ●

Fluxo de veículos e equipamentos ● ● ● ● ● ●

Aquisição de materiais e 
insumos/contratação de serviços ● ●

Recrutamento de trabalhadores ● ●

Produção Agrícola 
(cana-de-açúcar)

Áreas de  
cultivo

Preparo dos solos e plantio ● ● ● ● ●
Fluxo de máquinas e veículos 
pesados/caminhões (colheita e 

transporte até o parque industrial)
● ● ● ● ● ●

Práticas de conservação do solo ● ● ●

Uso de defensivos agrícolas ● ● ● ●

Fertirrigação (Vinhaça) ● ● ● ● ●

Irrigação (águas residuárias) ● ● ●

Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente ● ● ● ● ● ● ●

Recrutamento de trabalhadores
agrícolas ● ● ● ●

Desmobilização de trabalhadores
agrícolas ● ● ●

Produção Industrial 
(açúcar, etanol e 

energia)

Área 
Industrial

Captação e uso de água ● ●

Disposição de resíduos sólidos e 
subprodutos ● ● ●

Queima do bagaço de cana-de-
açúcar nas caldeiras ● ●

Geração de energia ● ●

Fluxo de carretas e caminhões ● ● ● ● ● ● ●

Recrutamento de trabalhadores 
industriais ● ● ● ●

Geração de impostos/arrecadação ● ●

Tabela 28 - Matriz de Interação das ações do empreendimento sobre os componentes ambientais
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Fase de Planejamento

Através da matriz de Interações, foi possível identificar os procedimentos realizados em cada fase do empreendimento para sua ampliação e

assim fazer o levantamento dos possíveis impactos gerados nos diferentes meios: Físico, Biótico e Socio Econômico.

Na Fase inicial de Planejamento, foi realizado um levantamento de percepção ambiental, com a população para entender suas expectativas

quanto a ampliação. As principais expectativas da população com relação ao empreendimento são:

 Geração de emprego e renda (24%)

 Desenvolvimento econômico/local/regional (20%)

 Geração de energia elétrica a partir da queima do bagaço de cana (16%)

 Apoio à infraestrutura municipal – hospitais, escolas, estradas, etc. (15%)

Constatou-se que as principais expectativas da população com relação ao empreendimento é a geração de empregos e o desenvolvimento

econômico do município e da região.

Considerando os critérios de qualificação de impactos ambientais e a magnitude apontada, bem como a implementação das medidas (de

alto grau de resolução), avalia-se o impacto como de MÉDIA SIGNIFICÂNCIA para a população da AID. Visto que os impactos gerados nesta

primeira fase trarão maiores benefícios a população. Abaixo apresentamos a matriz de classificação desta fase.

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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IL
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AD
E

MEIO SOCIOECONÔMICO

Expectativa da 
população quanto à 

ampliação do 
empreendimento

N Ce Cp; Mp AID Tm M R

Promover a disseminação de informações, por meio 
da Pesquisa de Percepção Ambiental e realização de 
monitoramento continuado por meio da inclusão do 

Programa de Comunicação e Participação Social.

Ar Ms
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Fase de Implantação

Na fase de implantação, durante as obras não serão necessários o desenvolvimento de movimentações de terra como cortes, aterros e nem

a remoção da vegetação, havendo apenas um pequeno aumento de ruídos e vibrações no parque industrial. A mão de obra excedente

também será atendida pela infraestrutura básica da própria Usina, como refeitórios, sanitários, ambulatório, oficinas, distribuição de água,

energia e destinação dos resíduos sólidos e efluentes domésticos, seguindo todas as medidas de destinação adequada dos resíduos e

efluentes, conforme já adotado pela empresa. Quanto a Interferências no patrimônio arqueológico, histórico e natural, a UAM, ficou isenta

dos estudos do patrimônio histórico-cultural e artístico, pois não se aplica a Instrução Normativa nº 001/2015, considera-se que não há

possibilidade de eventuais impactos sobre algum patrimônio arqueológico pelo empreendimento.

Desta forma, considerando-se os critérios de qualificação de impactos ambientais apontados dentre a área de implantação, de baixa

magnitude avaliando a implantação de BAIXA SIGNIFICÂNCIA.

Abaixo apresentamos a matriz de classificação relacionado os impactos identificados dentre a fase de implantação para o meio Físico e Meio

Socioeconômico.

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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ID

AD
E

MEIO FÍSICO

Impactos gerados nos 
canteiros de obras e 
frentes de trabalho

N Po Cp AID Tm B R

Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 
líquidos, treinamento dos funcionários em segurança 
e meio ambiente, atendimento às normas técnicas e 

legislações vigentes.

Ar Bs

MEIO SOCIOECONÔMICO
Interferências no 

patrimônio 
arqueológico, histórico 

e natural

- - - - - - -

As obras de ampliação do empreendimento não se 
aplicam a Instrução Normativa nº 001/2015, ficando 

o mesmo isento de estudos arqueológicos.
- -
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Fase de operação

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Geração de empregos e 
impactos relacionados à mão de 

obra
P Ce Lp AID Tm B R Programa de Comunicação e Participação social; Programa de Treinamento 

e Capacitação de mão de obra e Programa de Educação Ambiental Ar Bs

Aumento da arrecadação 
tributária municipal, estadual e 
do desenvolvimento econômico 

regional em função da 
ampliação do empreendimento

P Ce Lp AID Pm M I

Dar continuidade nos projetos e programas já existentes e atuantes, como: 
programa jovem aprendiz, gestão do conhecimento, projeto educação 

corporativa, capacitação dos colaboradores, grupo de educação financeira, 
projetos esportivos, doações, entre outras e priorizar contratações de 
fornecedores e prestadores de serviços próximos do empreendimento.

Ar Bs

Interferências sobre a 
infraestrutura e equipamentos 

municipais
N Po Cp; Mp AID Tm B R

Programa de Comunicação e Participação social; Programa de Treinamento 
e Capacitação de mão de obra, Programa de Educação Ambiental e 

Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal.
Mr Ms

Interferências no sistema viário e 
incômodos à população N Ce Lp AID Pm M R Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal; e 

Programa de Controle de Tráfego de Veículos Mr Ms

Interferências sobre as 
comunidades tradicionais N Po Lp AID Pm B R Programa de Comunicação e Participação social; Programa de Educação 

Ambiental; e Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal Mr Bs

Como visto na fase de implantação, a maior expectativa quanto a ampliação da Usina está na geração de empregos e desenvolvimento

econômico da região. Diante desta expectativa, avalia-se que os impactos sobre o meio Socioeconômico trarão mais benefícios a população,

visto que demandaram de novas contratações, tanto para o setor industrial quanto para o setor agrícola da usina, demanda de mão de obra

local e das demais áreas de influência do empreendimento, influenciando de forma positiva no perfil ocupacional e de renda dos contratados

e de suas famílias. Dentre os aspectos de infraestrutura viária, este foi o de maior relevância, visto que os veículos pesados e lentos nas

rodovias e vicinais, podem ocasionar um aumento da ocorrência de acidentes rodoviários, por isto as medidas mitigadoras serão de maior

atenção dentro desta fase de operação. Abaixo apresentamos a matriz de classificação detalhando melhor todos os impactos e medidas

propostas para esta fase de operação.
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Fase de operação

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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MEIO BÍOTICO
Intervenções em remanescentes 
de vegetação nativa e em Áreas 

de Preservação Permanente 
(APPs)

N Po Lp ADA Pm M I
Programa de Educação Ambiental, Comunicação e Participação Social: 
promover a conscientização dos colaboradores, terceiros, parceiros e 

fornecedores de cana-de-açúcar.
Mr Ms

Intervenções sobre 
comunidades faunísticas N Po Lp AID Pm M I Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre; Programa de Controle do 

Tráfego de Veículos; e Programa de Educação Ambiental. Mr Ms

Impactos sobre Unidades de 
Conservação N Po Lp AII Pm B I Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre; Programa de Controle do 

Tráfego de Veículos; e Programa de Educação Ambiental. Ar Bs

Quanto a avaliação do Meio Biótico na fase de operação, um dos pontos identificados como impacto, é a intervenção em remanescentes de
vegetação nativa e áreas de Preservação Permanente (APP) como dito anteriormente, a ampliação agrícola pretendida pela UAM será
através do crescimento vertical (aumento do TCH dos canaviais) não ocorrendo assim o aumento das áreas de cana. Desse modo, não será
necessária e nem está prevista a supressão de nenhum remanescente florestal inserido na ADA e na AID do empreendimento. Eventuais
indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas existentes nos canaviais são preservados pelo empreendedor no momento do preparo do
solo para reforma dos canaviais e esta ação será mantida com a ampliação do empreendimento. Contudo, no caso da real necessidade de
supressão, essa será realizada mediante autorização do órgão competente - CETESB, seguindo a legislação específica e posteriormente
colocadas em prática as medidas de compensação necessárias.
Outro ponto identificado será a intervenções sobre as comunidades faunísticas da área de estudo, identificamos que a ampliação do tempo
de exposição à ruídos devido ao aumento do período de safra, pode ocasionar incômodos aos indivíduos faunísticos, podendo provocar a
redução da riqueza de espécies e o número de indivíduos, também podendo ocasionar possíveis atropelamentos de animais em função do
aumento dos dias de safra e consequentemente o aumento do tráfego de veículos no período de ampliação. Considerando-se a qualificação
apresentada, os impactos causados à comunidade faunística são considerados negativos, possíveis de acontecer, a longo prazo, no entanto, á
várias medidas mitigadoras para controle e diminuição deste impacto, como pode ser avaliado na matriz de classificação.
E quanto a preocupação da proteção das unidades de conservação, o Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, localizado no município de
Pedregulho – SP é o único localizado dentro da AII do empreendimento, encontrando-se fora e distante do Parque Industrial, podendo
concluir assim que a ampliação agroindustrial do empreendimento acrescentará impactos pouco significativos quanto ao Meio Biótico.
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Fase de operação

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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MEIO FÍSICO

Desencadeamento de processos 
de dinâmica superficial devido 
ao cultivo de cana-de-açúcar

N Po Cp ADA Tm B R

Boas práticas de conservação do solo como a construção de terraços e 
manutenção dos existentes, plantio em nível, sistemas de drenagem, 

preparo reduzido dos solos, reflorestamentos, rotação de culturas, manter a 
palha da cana no solo, controle adequado de pragas e doenças dos 
canaviais, priorizando o controle manual, mecânico e mão-de-obra 

especializada.

Ar Bs

Interferências na qualidade e 
disponibilidade das águas 
superficiais e subterrâneas

N Po Mp; Lp AII Pm M R

Manter o Programa de Conservação e Monitoramento de Recursos Hídricos 
e Efluentes (monitoramento anual dos recursos hídricos e efluentes 

líquidos), aplicação de vinhaça e águas residuárias continuará sendo feita 
conforme estabelecido no PAV, melhorias no reuso das águas e no sistema 

de circuitos fechados do processo produtivo e não captar água acima do 
volume outorgado.

Ar Ms

Geração de resíduos sólidos N Ce Lp AID Tm A R

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: expandir e manter as 
ações já adotadas na Usina para gerenciamento dos resíduos, como 

logística reversa, reutilização; destinação final adequada, entre outras; 
Contratação de empresas especializadas no tratamento e disposição final de 

resíduos;
Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI; 

Programa de Educação Ambiental: promovendo o treinamento dos 
colaboradores e da população quanto ao manejo dos resíduos sólidos e 

adequado uso do sistema de coleta seletiva da empresa.

Ar Ms

Geração de efluentes líquidos N Po Mp; Lp AID Pm M R

Programa de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas; 
Programa de monitoramento dos efluentes industriais; reuso das águas no 
processo produtivo e descarte adequado do material decantado na CSAO e 

ETE.
Ar Bs

Grande parte dos impactos ambientais constatados para o empreendimento é associável principalmente aos fatores causadores de impactos
sobre o meio físico. Com isso, as medidas mitigadoras e os programas ambientais são extremamente importantes para que estes impactos
sejam constantemente monitorados e quando identificados possam ser resolvidos para evitar que o problema se agrave.

Quanto a qualidade e disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas da usina, a mesma adotou no seu processo produtivo, circuitos
fechados, nos quais a água é recirculada, implicando apenas na necessidade de captação de água para reposição em decorrência das perdas
no processamento.

A tabela Matriz de classificação dos impactos demostra com mais detalhes as medidas mitigadoras ou potencializadoras de todos os impactos
identificados dentro a fase de operação.
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Fase de operação

IMPACTO 
AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

MEDIDAS
(Mitigadoras ou Potencializadoras)
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MEIO FÍSICO

Alteração da qualidade do ar N Ce Cp; Mp AID Tm M R

Manutenção preventiva dos veículos próprios; fiscalização da fumaça preta 
dos veículos movidos a diesel e das caldeiras; umidificação das vias não 

pavimentadas;
Programa anual de monitoramento das emissões atmosféricas em 

conformidade com as legislações existentes; manutenção preventiva e 
corretiva dos sistemas de controle de poluições das caldeiras; controle de 
temperatura de saída dos gases emitidos pelas caldeiras; monitoramento 

diário, com aparelho ECIL, das medições de CO, CO2 E O2 emitidos pelas 
caldeiras; colheita 100% mecanizada da cana; e em relação aos odores 

oriundos da fertirrigação a Usina continuará aplicando vinhaça e 
apresentando anualmente o PAV, conforme estabelecido na Norma Técnica 

CETESB P4.231.

Ar Bs

Geração de ruídos e vibrações N Ce Cp; Mp AID Tm M R

A fim de minimizar os impactos gerados por ruídos e vibrações, será mantido 
pelos colaboradores o uso de EPIs, treinamentos e campanhas de 

conscientização da utilização dos mesmos; realização de exames periódicos 
(audiometria ocupacional) dos colaboradores; manutenções preventivas e 

corretivas dos sistemas mecânicos impedindo a geração de ruídos por 
desgastes

Ar Bs

Riscos da contaminação do solo 
e dos recursos hídricos 

decorrentes da utilização da 
vinhaça na lavoura de cana-de-

açúcar

N Po Lp ADA Tm M R

Apresentação anual do PAV à Cetesb; atendimento da Norma Técnica 
P4.231; aplicação racional e controle de dosagem de vinhaça nas áreas de 
plantio; equipe de trabalho experiente e devidamente treinada; tanques e 

canais de vinhaça impermeabilizados; frota de equipamentos de fertirrigação 
devidamente dimensionada; manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos; Programa de monitoramento das águas superficiais, 

subterrâneas e dos efluentes industriais.

Ar Ms

Riscos da contaminação do solo 
e dos recursos hídricos 

decorrente da utilização de 
agrotóxicos

N Po Lp ADA Tm M R

Aplicação rigorosa e criteriosa dos agroquímicos, controlada por técnico 
responsável, principalmente quanto às dosagens a serem empregadas, 

seguindo o estabelecido na legislação vigente e pelos padrões operacionais 
já adotados pelo empreendimento. Aplicar defensivos agrícolas somente em 
áreas realmente necessárias e priorizar a eliminação de pragas e doenças 
por meio de métodos de controle biológico e/ou mecânico (Programa de 

Aplicação de Defensivos e de Controle de Pragas e Doenças).

Ar Ms

Riscos decorrentes do 
processamento, manuseio e 

estocagem de etanol e de outras 
substâncias inflamáveis e 

tóxicas

N Po Cp AID Tm A R

Revisão do Plano de Atendimento e Resposta a Emergência; manter a 
manutenção preventiva dos sistemas e equipamentos existentes; 

disponibilização da FISPQ, treinamento e conscientização dos 
colaboradores; atualização/revisão dos procedimentos operacionais; dar 

continuidade no preenchimento das planilhas e registros de todas as 
ocorrências efetuadas; manter na Usina equipe de brigada de incêndio e 

continuar com a aplicação de simulados de emergência.

Ar As
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PROGRAMAS AMBIENTAIS JÁ ADOTADOS PELO EMPREENDIMENTO

Uma série de programas ambientais já fazem parte das diretrizes estabelecidas e adotadas pela UAM, visto que a mesma já se encontra em

operação. Para a ampliação em questão a UAM, irá continuar com a execução dos programas ambientais já estabelecidos, para garantir que

suas operações agrícolas e industriais, não causem impactos ao meio ambiente. Além dos requisitos indispensáveis para implementação da

Certificação ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, alguns dos programas que já fazem parte das diretrizes estabelecidas e adotadas

pela usina são:

ISO 14001: A UAM possui certificação de conformidade com a norma ISO 14001 desde o ano de

2010, onde na qual fornece às organizações bases para um sistema de gestão ambiental eficaz

que, integrado com outros requisitos de gestão, é um suporte para atingir os objetivos

ambientais, determinando programas de melhoria ambiental e tornando suas atividades mais

sustentáveis.

Projeto de Adequação Ambiental: Com início em 2002, tem como objetivo manter a conservação,

manejo e restauração das formações florestais remanescentes, de preservação permanente e das áreas

de grande interesse ecológico, visando a adequação ambiental e legal, de cada propriedade. Conta com a

assessoria da ESALQ – USP, onde a Usina possui um viveiro com capacidade para produzir 10.000 mudas

de espécies nativas.

Programa de Logística Reversa - Para Resíduos Industriais consiste em desenvolver o processo de

devolução e responsabilidade compartilhada pelos resíduos gerados após o uso do produto juntamente

com os fabricantes, importadores e distribuidores de produtos conforme previsto na Lei nº 12.305.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: O objetivo principal do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos é estabelecimento das diretrizes para correta segregação, acondicionamento, 

transporte, armazenamento, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos gerados 

pela UAM, em conformidade com a legislação ambiental, para garantir o controle efetivo durante todo 

ciclo produtivo do empreendimento. A empresa apresenta anualmente o Inventário Anual de Resíduos 

ao órgão ambiental.
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Programa de Medição e Monitoramento de Fumaça Preta: Tem como objetivo específico de manter a

fumaça preta das Caldeiras (fonte fixa) e Caminhões (fontes móveis) dentro ou abaixo dos níveis

aceitáveis, através de monitoramentos periódicos, de forma a prevenir e/ ou reduzir a poluição

atmosférica. Verificando o atendimento aos padrões de emissões estabelecidos pelo Artigo 32 do

Decreto Estadual 8.468/76 (Padrão 2 da Escala de Ringelmann).

Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas: Tem como objetivo manter as emissões de

material particulado e óxidos de nitrogênio das caldeiras existentes na Usina dentro ou abaixo dos níveis

aceitáveis, através do monitoramento anual, de forma a prevenir a poluição atmosférica. A Usina realiza

monitoramentos das emissões das chaminés das caldeiras instaladas e licenciadas, e protocola os

boletins na CETESB conforme determinações legais.

Programa de Monitoramento de Águas Superficiais: Tem como objetivo a prevenção da poluição das

águas superficiais. Os monitoramentos contemplam, no mínimo, duas amostragens por ano, sendo uma

na entressafra e a outra durante a safra, preferencialmente nos meses de março e outubro. Os

resultados são enviados para o laboratórios da qualidade, com o objetivo de realizar uma avaliação

ambiental quanto aos parâmetros obtidos. Após a avaliação às análises são protocoladas, junto ao órgão

ambiental.

Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas: Tem como objetivo manter a medição e

monitoramento preventivo da qualidade das Águas Subterrâneas onde visa atender a Decisão da

Diretoria da CETESB nº 132/2018, que “Regulamenta Critérios para o Plano de Monitoramento – Subitem

5.10 da Norma P4.231 Vinhaça – Critérios e Procedimento para Aplicação no Solo Agrícola”. Através dos

resultados obtidos pelos laudos de análises, é realizada avaliação dos dados pelos respectivos técnicos

responsáveis e conforme Decisão da Diretoria 132/2018.

Programa de Controle de Pragas e Doenças: Tem como objetivo minimizar o uso de defensivos agrícolas

nas lavouras de cana da UAM, optando pelo controle biológico de modo a integrar harmoniosamente o

combate, visando melhorias econômicas, sociais e ambientais.
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Programa de Monitoramento dos Efluentes Industriais: Os efluentes industriais do empreendimento

são tratados e dispostos adequadamente por meio da fertirrigação/irrigação, para atender aos padrões

de emissão e de qualidade estabelecidos nos requisitos legais aplicáveis. A UAM mantém o

monitoramento da qualidade de cada um dos efluentes, contemplando, no mínimo, duas amostragens

por safra. No monitoramento são considerados os seguintes efluentes vinhaça, água residuária (efluente

geral) e efluentes sanitários.

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre: Tem como objetivo avaliar os impactos das atividades

agrícolas sobre a fauna silvestre em três fragmentos de mata e propor melhorias para mitigar os

impactos negativos (baixa natalidade, espécies com baixo nível de observação, falta de abrigo/alimento,

etc) e otimizar/evidenciar os impactos positivos (refúgio, abrigo, áreas preservadas, corredores,

disponibilidades de alimentos, zona de transição e etc).

Programa para Aplicação de Fertilizantes: Implementar o uso racional da vinhaça visando a fertirrigação
da lavoura de cana, atendendo a Norma Técnica Cetesb P4.231. Adotar o uso dos resíduos orgânicos e
inertes para adubação e condicionamento do solo agrícola, aplicando a torta de filtro as cinzas da
caldeira e a fuligem do controle de emissões atmosféricas da combustão do bagaço, que propiciam a
reciclagem de nutrientes (N P K) e melhoria das condições do solo. Retornar à terra da limpeza a seco
para o solo agrícola.

Programa de Recursos Hídricos: Tem como objetivo buscar a redução de água captada e
simultaneamente reutilizar águas condensadas provenientes da cana-de-açúcar em suas fases de
processamento.

Programa para Conservação dos Solos: Para preservá-lo, a empresa adota princípios conservacionistas,
como: plantio direto; curvas de nível; eliminação de sulcos e depressões no terreno; correção de acidez
e fertilidade do solo; descompactação e terraceamento; cobertura do solo com palhiço de cana; e a
rotação de culturas. A rotação de culturas consiste em alterar espécies vegetais em uma mesma área
agrícola. Bem planejado, o sistema melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo;
auxilia no controle de plantas daninhas, doenças e pragas; repõe matéria orgânica e protege o solo da
ação dos agentes climáticos.

Programa de Aplicação de Defensivos: O programa tem como objetivo prevenir a Contaminação do Ar, 
Solo e Água pela aplicação de defensivos e práticas de descarte de embalagens.
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PROGRAMAS DE BENEFÍCIO A POPULAÇÃO
Além dos programas já implantados, a empresa também dispõe de algumas ações de educação ambiental,

desenvolvimento social, desenvolvidas para os colaboradores e a população regional, abaixo apresentação de alguns

deles.

Projeto Reação: uma parceria com a Equipe de Medicina do Trabalho, a

usina promove a qualidade de vida e reeducação alimentar, que auxilia os

colaboradores a perderem peso de maneira saudável, incentivando

mudanças alimentares, prática de exercícios físicos e assistência psicológica,

para que essas pessoas saiam do sedentarismo e obtenham mais saúde e

disposição para o dia a dia.

Educando para o Futuro: é uma ação de iniciativa própria que atua em

escolas públicas, desde 2001, oferecendo visitas didáticas para envolver os

colaboradores da UAM a em atividades com os alunos. Com investimento

direto da empresa, são abordados os sensos da qualidade, iniciação à

educação financeira e conscientização ambiental, com o objetivo de

apresentar todo o Programa de Adequação Ambiental da empresa.

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA): é um órgão que

agrupa cidadãos e poder público, responsável por implementar políticas de

defesa de direitos e promoção do bem-estar social da criança e do

adolescente e auxilia, diretamente, projetos que asseguram ampla educação,

amparo social e proteção à infância.
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Feira do Livro: o empreendimento patrocina anualmente a Feira do

Livro de São Joaquim da Barra e a Feira do Livro de Ribeirão Preto, em

parceria com a Fundação do Livro e Leitura promovendo o incentivo à

leitura. Com várias atividades, entre salões de ideias, conferências,

palestras, mesas-redondas, oficinas, exposição de filmes, shows,

espetáculos infantis, performances e contações de histórias.

Academia Livre de Música e Artes (ALMA): uma associação privada sem

fins lucrativos, com o objetivo de identificar, reconhecer e lapidar jovens

talentos nas artes. Atende cerca de 170 alunos, com faixa etária entre 7 e

21 anos, de cerca de dez cidades da região, desenvolvendo suas

atividades nas dependências do Centro Cultural Palace, em Ribeirão

Preto.

Plano de Auxílio Mútuo em situações de Emergência (PAME): criado

em parceria entre as Usinas e Polícias da região, com apoio e supervisão

do Corpo de Bombeiros. Os participantes atuam juntos para garantir o

rápido combate ao incêndio, disponibilizando recursos materiais, de

comunicação, equipamentos e caminhões tanques/pipas, para atender

incêndios florestais e em lavouras, de modo a minimizar o risco à

Sociedade e ao Meio Ambiente.
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Jovem Tenista: tem como a única exigência a frequência regular na rede

de ensino e atividades realizadas no contraturno escolar, oferecido para

enriquecer o cotidiano de alunos de 7 a 16 anos com o intuito de

popularizar o Tênis nas mais diversas origens sociais.

Judô: incentivado pelo atleta Branco Zanol, em várias cidades da região, a

reunião de crianças e jovens em torno da prática de Judô tem mostrado

sucesso ao promover parcerias entre o poder público e a iniciativa

privada e a sua participação está condicionada ao desempenho escolar

dos alunos.

Nadando com Gustavo Borges: projeto destinado para crianças e

adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 7 a 16 anos, adota

atividades de natação orientadas e uma sistemática de segmentos

progressivos por cores, própria da metodologia criada pelo atleta

Gustavo Borges.
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Ginástica Artística: criado para desenvolver pedagogia dos

esportes, autoestima, estilo de vida saudável, convivência com as

diferenças interpessoais, foi iniciado no final de 2019 e, em 2020,

desenvolveu suas atividades online.

Futsal São Joaquim Futebol Clube: têm como objetivo a interação entre

seus praticantes e a promoção de bem-estar, saúde e qualidade de vida.

Utilizando a estrutura de um clube privado para a prática do futebol de

salão, com a utilização de equipamentos públicos, oferecendo matrículas

a toda população, de diversos segmentos, promovendo assim total

integração social.

Programa Jovem Aprendiz: tem como finalidade contribuir com a

inserção dos jovens no mercado de trabalho. Podendo ser feito através

de estágios através do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e

através de Trainee em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial), com a participação de jovens entre 16 a 22

anos, com treinamentos práticos, vivenciando a rotina de trabalho in

loco, e teóricos, através de aulas ministradas por professores

especializados.
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Centro de Capacitação: a UAM mantém uma equipe dedicada,

especializada na execução e organização dos treinamentos realizados ao

longo do ano, indispensáveis para profissionais que atuam em diversas

atividades. Além da grade anual de treinamentos e cursos de reciclagens,

acompanha a modernização dos processos e investe na formação dos

colaboradores. Por exemplo, os treinamentos de Capacitação de

Tratoristas, iniciados em 2002, têm a finalidade de habilitar

colaboradores que buscam oportunidades de crescimento.

Programa de Desenvolvimento de Liderança: dirigido pelo

Departamento de Gestão de Pessoas, capacita líderes para os objetivos e

estratégias da empresa, disseminando boas práticas de gestão e

promovendo o autoconhecimento. Coaching, assessment, avaliação

360º, dinâmicas de grupo, pesquisa de clima organizacional, fazem parte

da estrutura de práticas e ferramentas que disponibiliza atualmente, a

organização, na formação de seus líderes.

Política de Gestão Empresarial: a UAM, através de seu Sistema de Gestão

Empresarial (SGEAM), busca o desenvolvimento sustentável e a satisfação

de seus clientes internos, externos e demais partes interessadas, tendo

compromisso com a prevenção de lesões e doenças, bem como a

promoção da melhoria contínua do SGEAM. Sendo assim, assegura a

qualidade, a segurança dos seus produtos, a segurança e a saúde

ocupacional dos seus colaboradores e respeito ao meio ambiente.
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PROGRAMAS PROPOSTOS
A fim de compor os programas já mencionados, a Usina Alta Mogiana, propõe a implantação de novos programas, sendo eles:

Programa de Comunicação e Participação Social: Através dos portais já

existentes na Usina, o programa visa fortalecer os canais de comunicação, informar os

diferentes segmentos da sociedade civil, com linguagem e conteúdo específico, sobre

as principais características do empreendimento, interferências socioeconômicas e

ambientais, programas e projetos, campanhas, ações sociais, entre outros, de modo a

fortalecer o relacionamento com as comunidades, reforçando os vínculos de confiança.

Programa de Educação Ambiental: O Programa de Educação Ambiental visa

ampliar a conscientização ambiental dos colaboradores e da população da AID de

forma geral. O desenvolvimento deste programa propicia o equilíbrio entre o homem,

o meio em que vive, a compatibilização do desenvolvimento tecnológico com a

preservação e conservação ambiental e identificar meios para aliar a sustentabilidade

produtiva com a manutenção dos recursos naturais.

Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal: O Programa visa, gerenciar

sistematicamente e regularmente os impactos diretos e indiretos que as atividades da

Usina possam causar aos municípios e a população da AID. Através de ações como

Manutenção das vias de acesso, promover campanhas e ações na prevenção de

doenças, estabelecer parcerias com as administrações públicas, no sentido de

minimizar eventuais impactos sobre a infraestrutura urbana, entre outros.

Programa de Controle do Tráfego de Veículos: O aumento na moagem de cana-

de-açúcar, provocará a ampliação na utilização da rede viária local e regional, além das

estradas vicinais internas, com isso a implantação do programa é de extrema

importância, de modo a promover o planejamento da circulação de veículos, o

transporte de cargas e continuar mantendo em boas condições as vias utilizadas

conferindo maior segurança à população da área de influência, mitigando os possíveis

impactos identificados decorrentes das atividades de transporte.
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CUMPRIMENTO COM A LEGISLAÇÃO

A Lei Federal 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação/SNUC, dispõe, em seu artigo 36, que nos casos de
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e/ou manutenção de Unidade de Conservação (UC) do
Grupo de Proteção Integral. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor é fixado pelo órgão ambiental licenciador, conforme
o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. A definição das UC’s a serem beneficiadas cabe ao órgão ambiental licenciador
competente, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor.
A escolha das Unidades beneficiárias parte do apontamento inicial feito pelo órgão licenciador, que informa as Unidades diretamente
impactadas que devem receber obrigatoriamente parte dos recursos, nos termos da lei do SNUC. Não havendo unidades diretamente
impactadas, a destinação só poderá ser feita para unidades do Grupo de Proteção Integral.
Conforme já apresentado as áreas agrícolas e o parque industrial da UAM estão distantes da única área protegida identificada, sendo a zona
de amortecimento localizada na AID e do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus localizado na AII, não apresentando influências sobre o
mesmo.
Entretanto, com base nas informações iniciais acima, e considerando a Unidade de Conservação mais próxima ao empreendimento, sugere-se
que o valor a ser estabelecido pelo cálculo de compensação ambiental definido pelo IBAMA, seja destinado ao Parque Estadual Furnas do
Bom Jesus localizado no município de Pedregulho – SP.

PARQUE ESTADUAL FURNAS DO BOM JESUS – PEDREGULHO SP
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Com o escopo da ampliação prevista pela UAM, espera um aumento da moagem de cana-de-açúcar, de 6.000.000 toneladas/cana para
8.500.000 toneladas/cana, ou seja, um aumento de 2.500.000 toneladas/cana. Essa ampliação consolida as áreas agrícolas atuais, 78.625,62
hectares distribuídas entre áreas próprias/parceiros, terceiros e de fornecedores, que serão mantidas as mesmas tendo seu aumento de
produtividade apenas por meio da adoção de práticas agrícolas melhorando o TCH dos canaviais. Sendo assim, estão previstas reformas das
lavouras, seguidas das boas práticas agrícolas e ambientais.

O processo de ampliação industrial está pautado em dois pontos, o primeiro nas instalações de novos equipamentos, modernização de
alguns e obras civis das áreas construídas, que devido à rápida dinâmica de crescimento, competitividade do mercado e urgência de
melhorias dos processos, foram realizadas no período da entressafra 2019/2020. E o segundo Para concluir as ampliações em estudo da área
industrial, está previsto entre 2021 e 2023 a modernização das caldeiras Nº 01 e 04, obras civis dos prédios da Oficina Automotiva e prédio
SESMT/Treinamento & Desenvolvimento.

A ampliação na moagem de cana-de-açúcar da UAM trará novas perspectivas para a região, como a geração de emprego e renda; maior
entrosamento entre os municípios, gerando relações de complementaridade e intensificação da economia regional e local; e serão mantidas
as práticas de conservação do solo e o plano de manejo agrícola conforme as diretivas estaduais e federais.
Pela região já ser caracterizada como canavieira, não está previsto a redução de nenhuma outra fonte de renda.

Conclui-se deste modo, que o empreendimento, do ponto de vista tecnológico, socioeconômico e ambiental, é viável e os reflexos da
ampliação industrial e agrícola sobre a economia dos municípios trarão efeitos positivos para a população. Para cada impacto significativo
identificado, serão adotados os programas ambientais citados, contribuindo na sua prevenção, mitigação ou potencialização (para caso de
impactos positivos).

VISTA AÉREA DO PARQUE INDUSTRIAL DA USINA ALTA MOGIANA
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