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APRESENTAÇÃO 

Esta publicação foi elaborada pela CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais 

e apresenta o RIMA – Relatório de Impacto Ambiental, parte integrante do processo de 

licenciamento da Unidade de Recuperação Energética – URE, a ser implantada no município de 

Mauá sob responsabilidade da Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

O EIA – Estudo de Impacto Ambiental foi elaborado em atendimento à legislação ambiental 

vigente, bem como ao disposto no Termo de Referência emitido pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB. Seu conteúdo encontra-se sintetizado no presente Relatório. 

O RIMA utiliza linguagem corrente e recursos didáticos (fotos, mapas, figuras, tabelas) para 

obter a melhor compreensão do conteúdo do EIA pelo público em geral, de modo a possibilitar a 

participação da comunidade no processo de licenciamento ambiental. 

A publicação contém os resultados do estudo dos potenciais efeitos ambientais relacionados a 

Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá em sua área de influência, e estabelece as 

medidas destinadas a evitar, minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais negativos do 

projeto. A memória e o detalhamento dos estudos realizados e todos os dados levantados 

encontram-se no EIA - Estudo de Impacto Ambiental, entregue à CETESB e foram colocados à 

disposição para a consulta pública dos interessados nos locais públicos indicados no Edital de 

Convocação para a Audiência Pública. 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

CNPJ: 57.543.001/0001-08 

CTF IBAMA: 227594 

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

CEP: 09370-840 

Telefone: (11) 4544-1077 

Responsável legal pelo empreendimento: Valdir Damo 

E-mail: diretoria@lara.com.br 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIA  

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

CNPJ/MF: 04.144.182/0001-25 

Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar 

CEP: 05423-020 

Bairro: Pinheiros 

Município: São Paulo – SP. 

Telefone: (11) 4082-3200 

E-mail: contato@cpeanet.com 

Responsável Técnico: Engº Maurício Tecchio Romeu  
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O QUE É O EIA, O QUE É O RIMA? 

O EIA – Estudo de Impacto Ambiental é um dos instrumentos estabelecidos no âmbito da 

Política Nacional do Meio Ambiente para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente, especialmente no caso de obras e atividades com potencial de causar degradação. O 

objetivo principal do estudo é prever, antecipadamente, todos os impactos que um determinado 

empreendimento possa causar ao ambiente em que será implantado, considerando as fases de 

planejamento, implantação e operação, e os aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. O 

estudo avalia a viabilidade ambiental e propõe, caso seja aceitável o nível de alteração do meio, as 

medidas que deverão ser adotadas para reduzir os impactos negativos previstos – chamadas 

medidas mitigadoras – maximizar os benefícios ambientais e, no caso de se observarem impactos 

irreversíveis, propor medidas compensatórias às eventuais perdas. 

O EIA deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar de especialistas que fazem um 

diagnóstico detalhado do ambiente e, a partir das características da construção e operação do 

empreendimento, identifica todas as alterações possíveis que resultarão dessas atividades, 

propondo as medidas mitigadoras. 

Este tipo de estudo é altamente detalhado e complexo, sendo de difícil compreensão pelo 

público em geral. Assim, a legislação brasileira determina a preparação de um documento 

resumido e em linguagem acessível, denominado RIMA – Relatório de Impacto Ambiental, para 

que a comunidade envolvida possa tomar conhecimento do conteúdo do EIA e participar do 

processo de licenciamento ambiental, com críticas e sugestões. 

A Resolução CONAMA 001/86 instituiu a obrigatoriedade do EIA/RIMA para os 

empreendimentos nela relacionados e definiu a estrutura e o conteúdo do EIA/RIMA; e a 

Resolução CONAMA 237/97 estabeleceu os casos em que se aplica a realização do EIA/RIMA 

bem como os procedimentos e os critérios de licenciamento ambiental e a competência para 

licenciamento pelos diversos órgãos de meio ambiente, em nível federal, estadual ou municipal. 

A elaboração do EIA/RIMA deve atender às diretrizes estabelecidas no Termo de Referência 

preparado pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Ao contrário de outros estudos 

ambientais menos complexos, aplicados em situações de menor impacto ambiental, o 

licenciamento por meio do EIA/RIMA requer a realização de uma audiência pública para 

assegurar a participação da comunidade no processo de licenciamento. 

A realização dos estudos ambientais e a obrigatoriedade de licenciamento ambiental 

estabelecidas na legislação brasileira buscam, em última análise, garantir um ambiente saudável e 

equilibrado e a sustentabilidade das atividades humanas no país. 
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QUEM É A LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS? 

A empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. atua no ramo de gerenciamento de 

resíduos sólidos (lixo) trazendo soluções para o tratamento e disposição final ambientalmente 

adequada dos mesmos. A sede da empresa localiza-se à Avenida Guaraciaba, 430 no Bairro 

Sertãozinho, município de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, e atende atualmente, 

nove municípios e diversos geradores particulares, que encaminham o lixo coletado para 

disposição final no Aterro Sanitário da Lara. 

A URE Mauá será implantada sob responsabilidade da Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda., na propriedade da própria empresa, em área atualmente licenciada pela CETESB 

para a operação do Aterro Sanitário. O principal acesso ao local é feito pela Avenida Papa João 

XXIII, que interliga o bairro Sertãozinho às áreas centrais do município. Seguindo-se pela Av. 

Papa João XXIII, o acesso a área do empreendimento é feito pela Rua Ruzzi, que dá acesso à 

Avenida Guaraciaba.  

A partir da Av. Papa João XXIII, também é possível acessar a alça SPA-086/21 que dá acesso 

ao Rodoanel Mario Covas (SP-021). A figura apresentada a seguir ilustra a localização da 

chamada Área Diretamente Afetada (ADA), que engloba toda a área prevista a ser ocupada pela 

URE Mauá.  

 

Localização do empreendimento e principais acessos ao local. 
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O QUE É A UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA – URE MAUÁ? 

A Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá é uma unidade industrial capaz de 

realizar a queima do lixo urbano proveniente da coleta comum (porta a porta), de forma segura e 

ambientalmente adequada, possibilitando aproveitar o poder calorífico da queima para gerar 

energia elétrica por meio de turbinas movimentadas a vapor.  

O projeto da URE Mauá foi desenvolvido especificamente para atender às características e 

quantidade de lixo recebido pelo Aterro Sanitário Lara, tendo como diferencial o uso do biogás 

gerado no próprio aterro como uma das fontes de combustível, visando garantir a eficácia do 

processo de queima. O projeto será implantado em área atualmente utilizada para apoio às 

operações do Aterro Sanitário Lara, englobando atividades industriais e de recebimento de lixo.  

Atualmente, cerca de 3.000 toneladas são recebidas e compactadas diretamente no maciço de 

lixo do Aterro Sanitário Lara, sem prévio tratamento. A URE Mauá deverá tratar todo o lixo 

recebido através da queima, diminuindo assim, a quantidade de rejeitos enviados ao aterro 

sanitário, que passará a receber apenas parte das cinzas geradas no processo de queima (material 

inerte). A redução no volume de resíduos será de cerca de 80%, prolongando assim a vida útil do 

aterro. 

A URE Mauá deverá funcionar 24 horas por dia em três turnos de 8 horas cada, por 

aproximadamente 340 dias do ano, já considerando paradas para manutenção do sistema. 

O sistema de geração de energia da URE Mauá terá duas linhas de aproveitamento do calor com 

potência instalada total de 77 MW. 

O projeto prevê a instalação de estruturas voltadas ao recebimento e armazenamento de lixo, 

pátio de manobra de caminhões compactadores, sistema de tratamento mecânico e biológico do 

lixo, fornos, caldeiras, sistema de tubulações, casa de turbina, torre de resfriamento, sistema de 

tratamento de gases, chaminé e subestação, além de toda a infraestrutura de apoio para que a 

URE funcione normalmente, como portaria de controle de entrada, balanças para pesagem, área 

de manutenção de máquinas e equipamentos, almoxarifado e área administrativa.  

A URE Mauá receberá os resíduos após o controle de acesso na portaria e balanças, sendo 

então descarregados na unidade de recebimento, que tem capacidade de receber até 12 caminhões 

ao mesmo tempo. A partir desta unidade, os resíduos são encaminhados para o tratamento 

mecânico e biológico, onde haverá o processo de separação, compostagem e auto secagem do 

material. Após esses processos, os resíduos são encaminhados para queima, onde o calor será 

aproveitado para a produção de vapor, e geração de eletricidade em turbinas. O biogás gerado no 

aterro sanitário será aproveitado nesse processo de queima. 

Os gases gerados no tratamento mecânico e biológico e no processo de queima serão tratados 

e limpos antes da liberação para o ambiente. 
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POR QUE IMPLANTAR A URE MAUÁ?  

Em grandes centros urbanos, como na Região Metropolitana de São Paulo, um dos grandes 

desafios é a disposição final ambientalmente adequada de lixo urbano, que depende de amplas 

áreas para compactação em aterros sanitários, enfrentando ainda, o contínuo crescimento da 

população e consequente aumento da geração de lixo e diminuição de áreas disponíveis para o 

aterramento dos mesmos.  

Este problema é enfrentado em diversos países, não sendo uma exclusividade de grandes 

centros urbanos do Brasil, sendo um assunto de destaque global, que demanda novas soluções 

para a redução, reutilização, reciclagem e tratamento do lixo. Desta forma, a tecnologia adotada 

na URE Mauá, que possibilita o tratamento do lixo através da queima controlada é também 

adotada em diversos países da Europa, Ásia e América do Norte.  

Neste contexto, legislações e normas federais e estaduais específicas ao assunto foram 

implementadas nos últimos anos, incentivando alternativas que sejam capazes de tratar o lixo 

antes da sua disposição final, reduzindo a quantidade de material enviado para aterros sanitários, 

possibilitando assim, aumentar a vida útil dos existentes, e evitando que novas áreas de aterro 

sejam ocupadas.  

Adicionalmente, é importante ressaltar que além de reduzir os efeitos adversos do aterramento 

do lixo sem prévio tratamento e diminuir o volume aterrado, a queima controlada na URE Mauá 

irá aproveitar o calor emitido para gerar energia elétrica a partir do lixo, que é considerado uma 

fonte de energia renovável, sendo ainda o tratamento térmico de lixo listado como uma 

tecnologia mitigadora no enfrentamento do aquecimento global, e também um Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da Organização 

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.  

Cabe ainda lembrar que a localização pretendida para a implantação da URE Mauá, já recebe o 

lixo urbano de geradores particulares e de diversos municípios, como Mauá, Diadema, Ferraz de 

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

São Caetano do Sul, cujo lixo será tratado na URE.  
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS  

Foram analisadas diversas alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, antes 

da decisão pelo projeto da URE Mauá no local indicado. Foi também analisada a hipótese de não 

implantação do empreendimento. 

Alternativas Tecnológicas 

Alternativa Tecnológica Vantagens Desvantagens 

Aterro Sanitário 

-Sistema controlado de disposição de 
resíduos;  

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

-Capacidade de recebimento de grandes 
quantidades de resíduos; 

-Impermeabilização evita contaminação 
do solo e das águas;  

-Custos de implantação e operação 
relativamente baixos. 

-Necessidade de grandes áreas; 

-Desvalorização do entorno;  

-Resistência da população do entorno;  

-Necessidade de jazidas para cobertura 
dos resíduos;  

-Geração de odores;  

-Emissão de GEE;  

-Atração de aves. 

Compostagem 

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

-Redução do volume de resíduos 
destinados a aterro sanitário;  

-Uso do composto gerado na agricultura. 

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

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

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

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

Uso do biogás como 
combustível para Geração 
de Energia  

- Aproveitamento da energia do biogás; 

- Diminuição dos gases do efeito estufa, 
em comparação com emissões de biogás 
sem a queima; 

- Geração de energia elétrica 

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

- Decaimento da geração de energia 
elétrica após o encerramento da 
disposição de resíduos; 

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

Tratamento Térmico e 
Aproveitamento 
Energético 

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

-Geração de energia elétrica; 

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

-Elevado custo operacional e de 
manutenção;  

-Necessidade de um sistema eficiente no 
tratamento dos gases da queima. 
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Para implantação do empreendimento foram avaliadas quatro áreas, todas localizadas dentro 

da propriedade da Lara Central de Tratamento de Resíduos. 

 

 
Alternativas Locacionais 

A análise das alternativas locacionais concluiu pela Alternativa 06 como a mais viável 

ambiental, técnica e economicamente para implantação da URE, mesmo considerando a 

necessidade de demolição e relocação das estruturas existentes. 
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Comparação das Alternativas Locacionais 

Área 1 2 3 4 5 6 

Cursos d'água 
Não há curso 
d'água 

Não há curso 
d'água 

Interfere Interfere Não Interfere Não Interfere 

Nascentes 
Não há 
nascente 

Não há 
nascente 

Interfere Interfere Interfere Não Interfere 

APPs de curso 
d'água e 

nascentes 

Não há APPs Não há APPs Interfere Interfere Interfere Não interfere 

Vegetação 
(necessidade 
de supressão) 

Sem cobertura 
vegetal 

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

Fragmento 
de vegetação 
nativa 

Floresta 
Ombrófila 
Densa em 
estágio médio, 
campo antrópico 
e 
reflorestamento 

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

Árvores 
isoladas e 
pequeno 
fragmento  

Restrições 
Legais 

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

ZEIA  Não há 

Interferência 
com Aterro 

Área de uso 
futuro por 
parte do 
empreendedor 

Área de uso 
futuro por parte 
do 
empreendedor 

Não 
interfere 

Não interfere Não interfere 

Área de apoio 
operacional 
do Aterro 
Sanitário 

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

Viário de 
Acesso 

Uso de vias 
internas ao 
Aterro 
Sanitário Lara 

Uso de vias 
internas ao 
Aterro Sanitário 
Lara 

Implantação 
de via de 
acesso 

Implantação de 
via de acesso 

Implantação 
de via de 
acesso 

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

 

Alternativa de não implantação do empreendimento 

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

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

para tratamento e disposição final de resíduos urbanos, com impactos ambientais e sociais 

relevantes e aumentando os custos com o transporte dos materiais. 

COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
COLOCALIZADOS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

▪ Política Energética Nacional: instituída pela Lei Federal 9.478/97, tem por objetivos, 

entre outros, o uso de fontes alternativas de energia, mediante aproveitamento econômico 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis. O Plano Nacional de Energia (PNE 
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2050) aborda, dentre outros, o uso de biomassa e suas vantagens para geração de energia 

elétrica e de biocombustíveis. 

▪ Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC: instituída pela Lei 12.187/09, 

visa, dentre outros objetivos, compatibilizar desenvolvimento econômico social com 

proteção do sistema climático e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

Dentre os instrumentos da PNMC destacam-se as medidas que estimulem o 

desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a redução de emissões e 

remoção de GEE. O IPCC recomenda como uma das medidas para gestão dos RSU, a 

incineração com recuperação de energia, bem como o estímulo ao reuso e reciclagem e a 

captação/queima do biogás de aterros para diminuir as emissões diretas de gás metano 

para a atmosfera. 

▪ Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC: instituída pela Lei 13.798/09 e 

regulamentada pelo Decreto 55.947/10. Dentre seus objetivos específicos está a 

realização de ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz 

energética. O Decreto 55.947/10 estabelece o aproveitamento energético de resíduos 

dentre as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima. 

▪ Política Nacional de Saneamento Básico: instituída pela Lei Federal 11.445/07, 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento. 

▪ Política Estadual de Saneamento Básico: instituída pela Lei 7.750/92, tem como 

finalidade disciplinar o planejamento e as ações, obras e serviços de saneamento no 

estado de São Paulo, cabendo aos municípios o gerenciamento das instalações e os 

serviços de saneamento essencialmente municipais, dentre os quais a disposição de 

resíduos. 

▪ Plano Municipal de Saneamento Básico de Mauá: aprovado pela Lei 4.901/13, é 

constituído por: Plano Municipal de Abastecimento de Água (PMAA), Plano Municipal 

de Esgotamento Sanitário (PMES), Plano Municipal de Drenagem Urbana (PMDU) e 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS). 

▪ Política Nacional de Resíduos Sólidos: instituída através da Lei Federal 12.305/10, 

contempla diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Inclui a recuperação e o aproveitamento energético entre as formas de destinação final 

ambientalmente adequada. Dentre seus objetivos, destaca-se o incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria 

dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a 

recuperação e o aproveitamento energético. Admite a possibilidade de utilização de 

tecnologias que visem à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que 
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sua viabilidade técnica e ambiental tenha sido comprovada e com a implantação de 

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

▪ Política Estadual de Resíduos Sólidos: instituída pela Lei Estadual 12.300/06. Dentre 

os instrumentos desta política destaca-se o planejamento integrado e compartilhado do 

gerenciamento dos resíduos sólidos; e o incentivo à pesquisa e à implementação de 

processos que utilizem as tecnologias limpas. 

▪ Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mauá: aprovado pelo Decreto 7.796/13, 

estabelece Programas de Redução e Minimização de Resíduos, abrangendo o Programa de 

Coleta Seletiva e o Projeto Usina de Aproveitamento de Resíduos de Construção Civil 

(RCC). Inclui a Unidade de Recuperação de Energia (URE) como forma de tratamento de 

resíduos. Através da comparação dos dados de cenários avaliados foi verificada redução 

de 97,3% de resíduos enviados ao aterro sanitário utilizando-se a URE como alternativa 

de tratamento dos resíduos. 

PLANOS E PROGRAMAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL 

▪ Plano Diretor de Mauá: instituído pela Lei 4.153/07, define entre as diretrizes da 

Política de Desenvolvimento Econômico e Social a adequada destinação dos resíduos 

sólidos e líquidos de forma a não comprometer as condições de saúde, higiene e limpeza 

urbana. 

▪ Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo: Lei 4.968/14, define as zonas de uso e 

ocupação conforme as macrozonas estabelecidas pelo Plano Diretor. A área destinada à 

implantação da URE Mauá insere-se na Zona de Desenvolvimento Econômico – ZDE 

1A, onde se permite o desenvolvimento da atividade proposta. 

▪ Parque Natural Municipal do Pedroso (Santo André): criado em 1944, teve seu Plano 

de Manejo estabelecido pelo Decreto 16.878/16, do município de Santo André. O Plano 

de Manejo define o zoneamento interno do parque e duas categorias de Zona de 

Amortecimento: ZA – classe 1, delimitada no entorno do PNMP, mas restrita ao 

município de Santo André; e ZA – classe 2, que extrapola o município e foi definida em 

colaboração com os municípios vizinhos, levando em consideração ainda a Lei Específica 

da Billings. Destaca que na ZA – classe 2 (que abrange a área destinada à implantação da 

URE) a compensação ambiental prevista pela Lei 9985/2000 (SNUC), deverá beneficiar o 

PNMP. 

PROJETOS REGIONAIS E MUNICIPAIS 

▪ Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Grande ABC (2016): 

identificou como desafio para a região a indisponibilidade de novas áreas para 

implantação de unidades de disposição final devido às restrições legais (ambiental, 
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segurança aeroportuária) e intensa urbanização dos territórios. Assim, um de seus 

objetivos principais é a proposição de programas e sistemas de tratamento de forma 

integrada, conjunta e consorciada, a fim de atender com eficiência à PNRS. O Plano é 

composto por programas regionais de coleta seletiva, gestão integrada de resíduos da 

construção civil, comunicação e educação ambiental. A URE Mauá, como nova 

alternativa tecnológica poderá contribuir para ampliar o sistema de tratamento de resíduos 

na região. 

▪ Plano Plurianual do Grande ABC (2019-2021): para a gestão de resíduos sólidos, o 

PPA busca adotar soluções regionais compartilhadas, com tecnologias ambientalmente 

adequadas para tratamento e disposição final; promover a educação ambiental e apoiar a 

implantação da coleta seletiva, incluindo a discussão sobre novas alternativas e 

tecnologias; e contratar estudos de viabilidade para novas formas de destinação. 

▪ Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC: os 

desafios e impactos identificados na região do ABC são: esgotamento dos aterros 

sanitários públicos; aterros em operação em fase final de vida útil; indisponibilidade de 

áreas para implantação de novos aterros; exportação de resíduos; custos elevados de 

transporte e disposição. O Plano visa, dentre outras ações, promover a minimização dos 

resíduos sólidos e rejeitos enviados para disposição em aterro sanitário, por meio de 

gestão integrada, tendo como ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final. 

▪ Plano de Mobilidade Urbana de Mauá: aprovado pela Lei 5.250/17 (PlanMob), 

contempla um conjunto de propostas para a melhoria das condições de mobilidade em 

Mauá. As intervenções previstas para o sistema viário da região, que compreende o Eixo 

São Bernardo do Campo – Rodoanel, via Sertãozinho, incluem: duplicação da Estrada do 

Guaraciaba entre a Rua Gregório de Matos e a Av. Papa João XXIII (ligação da Av. 

Valentim Magalhães, em Santo André, com o Rodoanel); e adequação geométrica do 

acesso da Av. Papa João XXIII para a Estrada de Guaraciaba. 

▪ Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (2017): o município de Mauá faz parte da 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, especificamente na Sub-região Billings-Tamanduateí. 

No Plano de Bacia foram feitos estudos de diagnóstico e prognóstico, no qual foram 

identificadas as áreas críticas para qualidade das águas que devem ser priorizadas para 

implementação de ações. Mauá encontra-se em áreas críticas tanto no caso das águas 

superficiais quanto das águas subterrâneas. 

EMPREENDIMENTOS PROJETADOS E EM IMPLANTAÇÃO NA REGIÃO 

▪ Expansão do Aterro Sanitário LARA Central de Tratamento de Resíduos: o Aterro 

LARA ocupa áreas anteriormente utilizadas para extração de areia, e teve as atividades de 
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disposição de resíduos iniciadas ainda na década de 1980, encontrando-se devidamente 

licenciado junto à CETESB. Encontra-se em processo de licenciamento ambiental a 

ampliação para duas novas áreas contíguas ao atual aterro. A ampliação possibilitará a 

continuidade da disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares e industriais 

classe II A por mais 11 anos, considerando o recebimento diário de 3.000 toneladas. 

▪ Unidade de Recuperação de Energia – URE São Bernardo do Campo: o Plano de 

Resíduos Sólidos de São Bernardo do Campo propõe um sistema de processamento e 

aproveitamento de resíduos com base na valorização por meio da recuperação, reciclagem 

e aproveitamento energético. O Sistema de Processamento e Aproveitamento de 

Resíduos e Unidade de Recuperação de Energia (SPAR-URE-SBC) é integrado e 

articulado com o Programa de Coleta Seletiva municipal e demais políticas de 

minimização. O SPAR-URE-SBC deverá ser implantado em área antigamente ocupada 

pelo Lixão do Alvarenga, que antes deverá passar por processo de remediação. 
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COMO FUNCIONA A UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA – 
URE MAUÁ? 

A Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá será implantada na propriedade da Lara 

Central de Tratamento de Resíduos Ltda., ocupando uma área de 72.025 m² e terá capacidade 

para o tratamento térmico de lixo urbano da ordem de 3.000 toneladas por dia, com uma 

operação contínua de 24 horas (3 turnos de 8 horas), por aproximadamente 340 dias do ano, já 

considerando paradas para manutenção do sistema. O sistema de geração de energia elétrica da 

URE Mauá terá duas linhas de aproveitamento do calor da queima com potência instalada total 

de 77 MW. 

A área prevista para a implantação da URE Mauá é atualmente licenciada perante a CETESB, 

para a operação do Aterro Sanitário Lara, sendo que as estruturas de apoio do aterro, presentes 

no local serão demolidas para abrigar as novas instalações projetadas.  

Algumas estruturas de apoio do aterro sanitário, tais como, áreas de manutenção de máquinas 

e equipamentos, almoxarifado, área de lavagem de máquinas e equipamentos, balanças, portaria e 

enfermaria serão demolidas e reconstruídas dentro da planta da URE Mauá para atender à 

demanda do empreendimento e do aterro sanitário. 

 

 

Layout da URE Mauá sobreposto a Área Diretamente Afetada (ADA) dentro dos limites da propriedade da 
Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda.  
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Fluxograma geral de processos na URE Mauá.  
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As principais estruturas que compõem a planta da URE Mauá são: 

▪ Portaria e balanças de controle de recebimento;  

▪ Área de apoio; 

▪ Biofiltros; 

▪ Acesso ao aterro sanitário; 

▪ Pátio de manobra de caminhões e baias de descarregamento; 

▪ Fosso de recebimento (bunker)/Funil de alimentação; 

▪ Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (TMB); 

▪ Forno e Caldeira; 

▪ Sistema de Tratamento de Gases; 

▪ Chaminé; 

▪ Sistema de tubulação; 

▪ Casa de turbina; 

▪ Torre de Resfriamento (Condensado a ar); 

▪ Subestação. 

RECEBIMENTO DE LIXO 

A URE Mauá receberá o lixo após o controle junto a portaria e balanças na entrada do 

empreendimento, sendo então encaminhados para o fosso/bunker de recebimento (portas 

laterais) ou para o funil de alimentação (portas centrais), onde o lixo será descarregado. 

 

 

Recebimento de lixo no fosso de recebimento (bunker) ou funil de alimentação. Fonte: DDMA, 2018. 

 

O fosso de recebimento foi projetado para armazenar uma quantidade de lixo capaz de 

garantir o funcionamento da usina por alguns dias, mantendo equalizada a quantidade de lixo 
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encaminhado para tratamento no sistema, garantindo o permanente funcionamento dos 

queimadores em condições ótimas operacionais. 

TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO (TMB) 

Após o recebimento, o lixo será encaminhado para o tratamento mecânico, onde ocorrerá sua 

separação e fragmentação, seguindo para o processo de secagem biológica, onde sofrerá um 

processo de compostagem intensiva favorecendo a degradação biológica da massa orgânica, 

ocasionando o auto aquecimento do material e a auto secagem pela evaporação da água. 

 

 

Fluxo do lixo no tratamento mecânico e biológico (TMB). Fonte: DDMA, 2018. 

 

Os gases provenientes da exaustão do processo de secagem biológica passarão por tratamento 

em duas etapas: uma com lavador ácido e outra com biofiltro, que é um filtro contendo 

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

FORNO E CALDEIRA 

Após a passagem pelo sistema de tratamento mecânico e biológico (TMB), o material será 

encaminhado para o sistema de grelhas móveis para o tratamento térmico por meio da queima, 

na câmara de combustão. O sistema de grelhas tem por objetivo assegurar a secagem, 

volatilização, gaseificação e a oxidação completa do lixo, bem como transportar os resíduos e as 

escórias, que estarão inertes após a queima. 
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Desenho esquemático do sistema de grelhas. Fonte: Baumgarte, 2012. 

 

A alimentação das grelhas será realizada por um empurrador acionado hidraulicamente, com 

capacidade da ordem de 90 toneladas por hora de lixo, sendo 45 toneladas por hora em cada uma 

das linhas de caldeira. A velocidade do empurrador dependerá das condições da queima, de 

forma que este processo seja otimizado, sendo este processo automatizado. 

O calor proveniente da queima do lixo será aproveitado pelo sistema de caldeira na produção 

de vapor, que acionará as turbinas, gerando eletricidade. O sistema contará com um 

superaquecedor de múltiplos estágios e um superaquecedor externo alimentado com o biogás 

proveniente do aterro sanitário ou gás natural, em caso de necessidade. O uso do biogás do aterro 

sanitário pelo superaquecedor externo é um importante diferencial do projeto, que possibilita 

pressões e temperaturas maiores em comparação a outras tecnologias que não utilizam essa 

alternativa.  

 

Diagrama esquemático do sistema de caldeira e superaquecedor. Fonte: Baumgarte, 2012. 

Página: 782



 

 

 

 

CPEA 2320 – Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

18 
 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES 

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

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

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

metais pesados.  

O sistema de tratamento dos gases de combustão da URE Mauá consiste em uma combinação 

de diferentes equipamentos, sendo que o sistema de limpeza de gases selecionado é do tipo semi-

seco, com a adição dos reagentes cal e carvão ativado.  

 

 

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

 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CASA DE TURBINA) 

A geração de energia elétrica é obtida a partir do aproveitamento do calor proveniente da 

queima do lixo, usada para a produção do vapor, que fornece a energia mecânica necessária para 

girar o eixo do gerador de energia elétrica. As UREs são também denominadas usinas 

termoelétricas a lixo e são similares a outras instalações termoelétricas. 

Além da eliminação dos resíduos sólidos, pela sua utilização como combustível, uma vantagem 

da URE está na possibilidade de ser implantada próxima aos grandes centros de consumo de 

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

descontinuidade dos sistemas de transmissão. 
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Diagrama esquemático da casa de turbina e foto de um sistema similar ao que será adotado na URE Mauá. 
Fonte: DDMA, 2012 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência de um empreendimento correspondem aos espaços passíveis de sofrer 

os efeitos das atividades decorrentes da implantação e operação do projeto. Para a elaboração do 

diagnóstico ambiental e das análises de impacto ambiental, foram consideradas três áreas de 

influência: 

▪ Área Diretamente Afetada (ADA) – corresponde à área a ser ocupada pelo 

empreendimento propriamente dito; no caso considerou-se como ADA a área destinada à 

implantação da Unidade de Recuperação de Energética (URE) e as unidades de apoio e 

infraestrutura necessárias para a instalação e operação do empreendimento. 

▪ Área de Influência Direta (AID) – é aquela que sofrerá os impactos diretos do 

empreendimento durante a implantação e a operação. Para o meio físico, definiu-se a 

microbacia hidrográfica do Córrego da Serraria. Para o meio biótico, foi delimitada 

considerando-se, ao norte, a faixa de vegetação contínua até o limite com os bairros 

adjacentes; a leste, a Interligação ente o Rodoanel Mário Covas e a Av. Papa João XXIII 

(SPA-086/21) que estabelece uma barreira física à biota; a oeste, a Estrada do Pedroso e a 

área urbana adensada; e por fim estendendo-se ao sul até encontrar novamente com o 

Rodoanel Mário Covas (SP-021). Para o meio socioeconômico, compreende os limites do 

município de Mauá onde se localiza o empreendimento. 

▪ Área de Influência Indireta (AII) – é a área onde poderão ocorrer os impactos 

indiretos. Para o meio físico corresponde aos afluentes do Córrego Taboão até a 

confluência deste com o Rio Tamanduateí. Para o meio biótico, compreende as áreas 

vegetadas que se desenvolvem desde as margens da Represa Billings (ao sul) até as 

proximidades das áreas urbanizadas no entorno do empreendimento. Para o meio 

socioeconômico abrange os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Santo André.  
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Áreas de Influência do Meio Físico. 
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Áreas de Influência do Meio Biótico. 
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Áreas de Influência do Meio Socioeconômico. 
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MEIO FÍSICO 

Clima 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está localizada junto ao Trópico de 

Capricórnio, o que implica em uma realidade climática de transição entre os climas tropicais 

úmidos de altitude, com período seco definido, e aqueles subtropicais, permanentemente úmidos 

do Brasil meridional. A RMSP apresenta clima do tipo Cwa, subtropical. O subtipo climático da 

região é marcadamente tropical, sendo o inverno ameno e seco e o verão moderadamente quente 

e chuvoso. O outono e a primavera são estações de transição. 

As temperaturas médias mensais mais baixas são observadas durante os meses de junho e 

julho (entre 14,5oC e 15oC), enquanto as temperaturas médias mensais mais elevadas ocorrem 

durante os meses de dezembro a fevereiro (entre 21,5oC e 22,5oC). A umidade relativa anual é de 

78% a 81%, sendo que o mês mais úmido possui uma umidade entre 80% e 84%, e o mês mais 

seco uma umidade entre 74% e 78%.  

A maior precipitação mensal foi de 653,2 mm em janeiro de 2010, seguida por uma 

precipitação de 470,7 mm em março de 1991. A menor precipitação foi de apenas 0,4 mm em 

julho de 2008, seguida por uma precipitação de 0,7 mm em agosto de 2007.  

As velocidades dos ventos médias mensais mais elevadas são observadas durante os meses de 

setembro a janeiro com valores entre 7,8 km/h e 8,4 km/h; enquanto as menores velocidades 

médias mensais são observadas durante os meses de abril a agosto com valores entre 6,2 km/h e 

6,8 km/h. Independente da época do ano, as velocidades médias mensais são consideradas baixas 

o que tende a dificultar a dispersão de poluentes. As direções predominantemente são para os 

ventos provenientes dos setores SE e SSE. 

Qualidade do Ar 

O diagnóstico da qualidade do ar foi elaborado com base nos monitoramentos realizados pela 

rede de estações operadas pela CETESB. Os poluentes monitorados são Dióxidos de Enxofre 

(SO2), Monóxido de Carbono (CO), Material Particulado (MP), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e 

Ozônio (O3). O poluente Material Particulado está subdividido em Partículas Totais em 

Suspensão (PTS), Partícula Inaláveis (MP10) e Partículas Inaláveis Finas (MP2,5). 

O município de Mauá, onde será instalado o empreendimento, está classificado pelos padrões 

estabelecidos para o estado de São Paulo, quanto a três dos poluentes monitorados na estação 

local. Quanto ao Dióxido de Nitrogênio, está classificado como Meta Final, ou seja, as 

concentrações médias para curto e longo período de exposição estão abaixo do valor mais 

restritivo previsto no decreto. Para Partículas Inaláveis (MP10) estes valores atendem à Meta 

Intermediária 2, ou seja, o segundo valor de contratação previsto na legislação vigente. Já o 

Ozônio, está acima da Meta Intermediária 1, apresentando as maiores concentrações.  
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Considerando as estações de monitoramento da Cetesb no município e região, e os resultados 

obtidos para o último período de 3 anos, tem-se que a qualidade do ar pode ser considerada 

como BOA para os parâmetros dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de 

carbono. A qualidade do ar foi considerada BOA 88% do período para partículas inaláveis; e em 

85% do período para partículas totais em suspensão e partículas inaláveis finas.  

Para o ozônio a qualidade do ar pode ser considerada como BOA em 88% das medições, 

Moderada em 9,5%, Ruim em 2% e Muito Ruim em 0,5%. Elevadas concentrações de Ozônio 

ocorrem de modo geral em toda a regiões metropolitanas do estado da São Paulo. O 

gerenciamento e controle do ozônio é alvo de políticas públicas para redução de emissões de seus 

precursores associadas às indústrias e aos veículos. Entretanto, seu controle é mais complexo, por 

ser um poluente secundário, não emitido diretamente, e por estar associado também às fontes 

móveis, que demandam, além tecnologias mais eficientes, ações econômicas e sociais, pois estão 

atreladas à renovação da frota e à melhoria do transporte público. 

Ruídos e Vibrações 

Para o diagnóstico do parâmetro ruído, as medições de nível de pressão sonora foram realizadas 

em pontos selecionados de maneira que pudesse caracterizar a AID, considerando os limites 

máximos de ruído toleráveis para cada tipo de ocupação. Em todos os pontos os níveis de ruídos 

de fundo observados ultrapassaram os respectivos níveis critério de avaliação (NCA) 

estabelecidos pela norma NBR 10.151 para cada tipo de uso do solo. Com relação às vibrações, o 

parâmetro de análise é o pico de velocidade de partículas, que ficou acima dos critérios 

estabelecidos pela Cetesb em 2 pontos, devido principalmente ao tráfego de veículos. 

 

Níveis de Ruídos nos pontos de medição e níveis critério segundo o tipo de área 

Ponto Área Ruído de Fundo 
Horário da 
medição 

Nível Critério de Avaliação 
(NCA) 

Diurno Noturno 

1 Mista com vocação comercial 69,9 dB(A) 9:17 60 dB(A) 55 dB(A) 

2 Mista com predomínio residencial 58,5 dB(A) 8:35 55 dB(A) 50 dB(A) 

3 Escolas 62,1 dB(A) 11:15 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

Pico de Velocidade de Partículas (PVP) nos pontos de medição e níveis critério segundo o tipo de área  

  Pico de 
Velocidade de 

Partículas (PVP) 

Horário da 
medição 

PVP 

Ponto Área Diurno Noturno 

1 Mista com vocação comercial 0,631 mm/s 9:17 0,4 mm/s 0,3 mm/s 

2 Mista com predomínio residencial 0,530 mm/s 8:35 0,3 mm/s 0,3 mm/s 

3 Escolas 0,301 mm/s 11:15 0,3 mm/s 0,3 mm/s 
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Pontos de Medição de Ruídos  
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Geologia 

No leste do estado de São Paulo, as rochas pré-cambrianas estão associadas ao Cinturão 

Ribeira. Geologicamente, esta região corresponde ao Terreno Embu, sendo que nas imediações 

da cidade de São Paulo há predominância de rochas metamórficas de baixo grau (xistos). 

Este conjunto de rochas metamórficas e ígneas – xisto, gnaisse e granito – corresponde ao 

embasamento cristalino da região estudada. Adicionalmente, há outro conjunto de rochas que 

afloram na região, de natureza sedimentar. Trata-se da Formação Resende, que compõe a Bacia 

Sedimentar de São Paulo, juntamente com a formação homônima (Formação São Paulo). 

A Área Diretamente Afetada está inserida, predominantemente na unidade pεAmx e 

parcialmente, na unidade pεAmg, conforme a carta geológica da Região Metropolitana da Grande 

São Paulo (EMPLASA, 1981). 

 

 

Geomorfologia 

Na geomorfologia da AID predominam terrenos alocados sobre a Unidade Morfológica 

Planalto Paulistano/Alto Tietê, as quais correspondem aos relevos de denudação formados por 

morros altos e médios, com altimetrias regionais variando entre 700 e 900 m, declividades 

dominantes de 10 a 20% e padrões de formas semelhantes sintetizados na chave de classificação 

Dc15, a qual, por sua vez, caracteriza-se como de fragilidade potencial muito alta devido às 

formas de dissecação muito intensas sujeitas a processos erosivos agressivos, inclusive com 

movimentos de massa. 
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No que tange à descrição local da Geomorfologia, o histórico de ocupação do terreno é fator 

importante para sua compreensão dada à natureza das atividades devidamente licenciadas e 

desenvolvidas na área desde a década de 1960. 

 

 

Pedologia 

Em relação à classificação dos solos para as áreas de influência do empreendimento, a classe 

dos Cambissolos é a que ocupa a maior porção (em área) de acordo com o levantamento do 

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (escala 1:500.000). A ADA insere-se integralmente 

nesta classe, sendo a classe de solo sobre a qual o empreendimento será instalado. Segundo a 

classificação do SiBCS, este tipo de solo enquadra-se no terceiro nível, sendo os Cambissolos 

encontrados na área de estudo do tipo Cambissolo Háplico distrófico, de textura argilosa em 

relevo montanhoso. 
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Mapa pedológico das áreas de influência do empreendimento. 

Recursos Hídricos superficiais 

A AII está localizada na divisa dos municípios de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires, região 

sudeste do estado de São Paulo, inserido na UGRHI-06, a qual contempla a bacia do Alto Tietê, 

que corresponde à área drenada pelo rio Tietê desde suas nascentes em Salesópolis, até a 

barragem de Pirapora. Constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizando-se no trecho 

quase uma centena. A sub-bacia hidrográfica na qual o empreendimento está inserido é a Billings-

Tamanduateí, onde está situado o rio Tamanduateí e todos os seus afluentes, dentre eles a sub-

bacia do córrego da Serraria e seus tributários, localizados nas proximidades da área do 

empreendimento. 

Qualidade das águas superficiais 

A avaliação da qualidade das águas superficiais nas áreas de influência do empreendimento foi 

realizada com base em levantamentos de dados históricos e primários (coletados in situ). Os 

resultados obtidos foram comparados às condições e aos padrões de qualidade estabelecidos pelo 

artigo 17 da Resolução CONAMA 357/05. 
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Ponto de amostragem PA-04 
Ponto de amostragem PA-06, próximo à ETE da 
LARA.  

 

De forma geral, os pontos de monitoramento da CETESB e do Rodoanel (trecho Leste) 

apresentam uma baixa qualidade das águas na região. É possível identificar através dos resultados 

dos dados históricos que a área do empreendimento, e a própria UGRHI-06, é uma região de alta 

densidade demográfica, com grande atividade antrópica e, portanto, com a qualidade da água já 

comprometida. 

Em relação ao conjunto dos dados dos monitoramentos da LARA, de maneira geral, 

parâmetros que ocorreram em concentrações mais elevadas ou em desconformidade estão 

relacionados à carga orgânica presente nos corpos hídricos, a qual pode estar relacionada tanto a 

processos naturais, dentre eles a mortalidade natural de plantas e animais, quanto a atividades 

antrópicas na região. O aumento das concentrações de matéria orgânica demanda um maior 

consumo de oxigênio no processo de decomposição aeróbica. Em ambientes com elevada carga 

orgânica, o elevado consumo de oxigênio pode ocasionar a eutrofização, devido à superação da 

capacidade de autodepuração do corpo d’água (BRANCO, 1986). 

Além disso, a avaliação da qualidade microbiológica da água, realizada através da identificação 

de indicadores de contaminação fecal, apresentou altas concentrações em algumas amostras. A 

presença de coliformes termotolerantes em todas as amostras de água indica que ao menos uma 

parcela da carga orgânica presente nos corpos d’água na área de estudo é de origem fecal, uma 

vez que este parâmetro está sempre presente em densidades elevadas nas fezes de humanos, 

mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido 

contaminação fecal. 

MEIO BIÓTICO 

Cobertura Vegetal 

As áreas de influência do empreendimento abrangem a vegetação de Mata Atlântica, 

especificamente a Floresta Ombrófila Densa. Há uma alta riqueza de espécies da flora, embora 
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em muitos trechos essa vegetação esteja degradada pelas atividades humanas. A Área de 

Influência Indireta (AID) apresenta extensos trechos de Floresta Ombrófila Densa Montana, 

além de grandes áreas de plantios de eucaliptos e pinus (Reflorestamentos), onde pode ocorrer 

também a regeneração de espécies nativas. Outra vegetação comum na AID é o Campo 

Antrópico com árvores isoladas, uma formação marcada pela atividade humana, com forte 

presença de espécies exóticas. Há, também, trechos menores de Brejo. Em toda a AID foram 

registradas 208 espécies da flora, sendo 158 nativas.  

Na ADA predominam as Áreas Ocupadas, onde se encontram árvores isoladas nativas e 

exóticas, dispersas em canteiros e jardins internos à propriedade. A ADA apresenta também 

fragmentos de Campo Antrópico com árvores isoladas, Reflorestamento, e uma pequena borda 

de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio. 

O pequeno trecho florestal, com 100 m² de extensão, é marcado por espécies pioneiras, como 

manacás, tapiás e embaúbas. Já o Campo Antrópico com árvores isoladas é formado por 

gramíneas exóticas, além de árvores isoladas nativas e exóticas. Entre o Campo Antrópico e as 

Áreas Ocupadas, estima-se um total de 447 árvores isoladas, incluindo frutíferas, ornamentais e 

nativas. Entre as nativas, algumas plantadas no local estão ameaçadas de extinção, sendo elas: o 

pau-brasil – em perigo; e o cedro – vulnerável.  

A proximidade com a região urbana e atividades humanas determinou um mosaico de 

vegetações na área em estudo, com trechos ora mais conservados, ora mais degradados. No 

entanto, a proximidade com grandes áreas de Floresta Ombrófila Densa permite que ocorra a 

regeneração natural em diversos pontos da AID onde houve plantio de eucaliptos ou formação 

de Campo Antrópico. Na ADA, por outro lado, a ocupação existente determina o predomínio de 

formações descaracterizadas. 

 

  

Trecho de Reflorestamento na ADA. Ao fundo, 
Floresta Ombrófila Densa. 

Trecho de Reflorestamento na ADA. 
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Árvores isoladas em Área Ocupada da ADA. Árvores isoladas em Área Ocupada da ADA. 

  

Campo Antrópico com árvores isoladas na ADA. Trecho de Campo Antrópico e de Reflorestamento 
na ADA. 

Fauna Terrestre 

O diagnóstico de fauna terrestre teve como objetivo diagnosticar e caracterizar a fauna 

terrestre que ocorre nas áreas de influência do empreendimento, e auxiliar na identificação de 

possíveis interferências do empreendimento sobre a composição e estruturação da fauna local. 

As áreas de influência do empreendimento encontram-se sob intensa pressão antrópica, com 

um histórico antigo de degradação. No entanto, a proximidade com grandes fragmentos de 

Floresta Ombrófila Densa mais avançados, bem como com a Serra do Mar, promove condições 

naturais para a existência de comunidades dos mais variados grupos faunísticos. 

O presente estudo foi realizado a partir do levantamento de dados em campo nas áreas de 

influência do empreendimento e pesquisas bibliográficas dos seguintes grupos faunísticos: 

herpetofauna, avifauna e mastofauna.  

Mastofauna 

Com base em dados secundários, obteve-se uma riqueza de 67 espécies da mastofauna 

silvestre, com provável ocorrência nas áreas de influência do empreendimento, sendo que, nove 
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espécies são consideradas exóticas ou invasoras para o bioma Mata Atlântica, como é o caso do 

sagui-de-tufos-branco (Callisthrix jacchus) e do ratão-do-banhado (Myocastor coypus). 

O levantamento de dados em campo registrou a ocorrência de oito espécies de mamíferos 

silvestres, distribuídas em sete ordens e oito famílias. Destas, apenas duas são consideradas 

nativas silvestres do domínio da Mata Atlântica, enquanto quatro são consideradas espécies 

domésticas e exóticas. Uma das espécies nativas silvestres é considerada endêmica da Mata 

Atlântica: o gambá-de-orelhas-pretas Didelphis aurita. Outra espécie é considerada silvestre, porém 

exótica para bioma, o sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata. Destas nenhuma se encontra sob 

algum grau de ameaça estadual ou nacional, entretanto, o tapiti Sylvilagus brasiliensis consta como 

deficiente em dados (DD) para o estado de São Paulo (SMA, 2018). 

A maioria das espécies da mastofauna registrada na área de estudo é encontrada em diversos 

ambientes e já estão adaptadas as mudanças de condições ambientais do local, com exceção do 

veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) encontrada na primeira campanha, que é uma espécie que 

não tolera a presença humana e possui pequena valência ecológica, não suportando grandes 

variações ecológicas e sendo restrita ao ambiente específico em que vive. 

 

  

Tatu-galinha Dasypus novencinctus registrado em 
armadilha fotográfica 

Gambá-de-orelhas-pretas Didelphis aurita registrado 
em armadilha fotográfica 
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Rastro de tapiti Sylvilagus brasiliensis registrado 
em campo. 

Ouriço-caxeiro Sphigurus villosus registrado em 
armadilha fotográfica. 

  

Sagui-de-tufos-pretos Callithrix penicillata 
registrado durante as atividades de campo. 

Rastro de veado-catingueiro Mazama gouazoubira 
registrado em campo. 

Herpetofauna 

De acordo com os dados secundários, foram registradas 82 espécies de anfíbios, destacando a 

presença de espécies de anuros endêmicos, além de espécies com requerimentos ambientais 

especializados, por ocorrerem estritamente em determinado hábitat ou com modos reprodutivos 

especializados. Quanto aos répteis, foram registradas 45 espécies, destacando-se algumas espécies 

arborícolas, que dependem essencialmente de ambientes florestais e espécies arborícolas e 

terrestres.  

O levantamento de campo da herpetofauna resultou em 15 espécies de anfíbios, todos da 

ordem Anura, e duas espécies de répteis, ambas da ordem Squamata. Em nenhuma das 

campanhas realizadas foram registradas espécies ameaçadas de extinção. Entretanto, oito das 17 

espécies registradas são endêmicas de Mata Atlântica. 
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Dendropsophus sanborni – pererequinha do brejo.  Hypsiboas boschoffi – perereca.  

  

Scinax tymbamirim – perereca.  Leptodactylus latrans – rã-manteiga.  

  

Tropidurus torquatus. – calango.  Rhinella icterica – sapo-cururu.  
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Hypsiboas albopunctatus – perereca-cabrinha.  Rhinella ornata – sapo-cururuzinho.  

Avifauna 

A avifauna com potencial ocorrência para a área de estudo é composta por 303 espécies, 

divididas em 61 famílias.  

Já durante o levantamento de dados em campo foram registradas um total de 140 espécies da 

avifauna, sendo 23 espécies endêmicas da Mata Atlântica e uma do Cerrado. Apenas duas 

espécies listadas na categoria de ameaça, o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e o gavião-pega-

macaco (Spizaetus tyrannus) na categoria “quase ameaçada” no âmbito estadual. Das quatro 

espécies exóticas de aves estabelecidas no Brasil todas foram detectadas na área de influência do 

empreendimento: o pombo-doméstico Columba livia, a garça-vaqueira Bubulcus ibis, o bico-de-lacre 

Estrilda astrild e o pardal Passer domesticus. 

 

  

Brotogeris tirica - periquito-rico.  Crotophaga ani - anu-preto.  
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Guira guira - anu-branco.  Milvago chimachima - carrapateiro juvenil.  

  

Ardea alba - garça-branca-grande.  Tyrannus melancholicus - suiriri.  

  

Conopophaga lineata – chupa dente.  Celeus flavescens - pica-pau-de-cabeça-amarela. 
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Lahtrotriccus euleri - enferrujado.  Cyclarrhis gujanensis - pitiguari.  

  

Psittacara leucophtalmus – periquitão-maracanã.  Ramphastos discolorus – tucano-de-bico-verde.  

 

Por fim, é importante observar que a área de estudo recebe relevante influência das pressões 

antrópicas locais, como a urbanização e a atividade de aterro sanitário, e, dessa forma encontra-se 

em diferente grau de conservação das áreas consideradas nos estudos dos dados secundários, 

principalmente aqueles localizados em áreas protegidas. No entanto, deve-se considerar a 

conectividade da vegetação remanescente com essas áreas protegidas, de forma que a vegetação 

remanescente da AID e os cursos d’água da área de estudo são importantes para a manutenção 

das comunidades da fauna terrestre.  

Biota Aquática 

Com base na análise de dados secundários sobre as comunidades aquáticas na região do 

empreendimento, espera-se uma baixa diversidade de espécies sendo essas caracterizadas por 

espécies comuns, de ampla ocorrência e tolerantes à poluição orgânica 
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Unidades de Conservação e outros espaços protegidos 

Na área de estudo foram identificadas seis Unidades de Conservação, sendo cinco Parques e 

uma Área de Proteção Ambiental. Apenas a Zona de Amortecimento do Parque Natural 

Municipal do Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo” é abrangida pela ADA, enquanto as áreas de 

influência (AID e AII) e o raio de 3 km abrangem juntos três Unidades de Conservação (Parque 

Natural Municipal Guapituba Alfredo Klinkert Junior, Parque Natural Municipal do Pedroso 

“Prefeito Lincoln Grillo” e Parque Estadual Águas da Billings) e limites da Zona de 

Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. A ADA também abrange a Zona de 

Transição da Reserva da Biosfera. 

 

Unidades de Conservação em torno do empreendimento 

Unidade de Conservação Bioma Criação de UC Plano de Manejo Área (ha) 

Parque Estadual da Serra do Mar Mata Atlântica 
Decreto 

10.251/1977 
2006 332.290,20* 

Parque Natural Municipal Estoril 
Virgílio Simionato 

Mata Atlântica 
Decreto 

18.684/2013 
- 37,26 

Parque Estadual Águas da Billings Mata Atlântica 
Decreto 

63.324/2018 
- 187,60 

Parque Natural Municipal do Pedroso 
“Prefeito Lincoln Grillo” 

Mata Atlântica Lei 7.733/1998 2016 815,07 

Parque Natural Municipal Guapituba 
Alfredo Klinkert Junior 

Mata Atlântica Lei 4.200/2007 - 46,83 

APA "Haras São Bernardo” Mata Atlântica Lei 5.745/1987 - 34,09 

* esta área considera o somatório de glebas indicadas no Decreto 56.572/2010, além do decreto de criação. 

 

A legislação exige a consulta do órgão responsável pelo Parque Natural Municipal Guapituba 

Alfredo Klinkert Junior (abrangido pelo raio de 3 km) e pelo Parque Natural Municipal do 

Pedroso “Prefeito Lincoln Grillo. 

Ainda, há outras áreas protegidas por legislação na área de estudo: Áreas de Preservação 

Permanente (APP), Área de Proteção e Recuperação de Mananciais Billings, Parque Estadual 

Chácara da Baronesa, Área Tombada Haras São Bernardo, Áreas Prioritárias para Conservação, 

Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA), Áreas 

Prioritárias para a Criação de Unidades de Conservação (BIOTA/FAPESP) e Áreas Prioritárias 

para Incremento da Conectividade (BIOTA/FAPESP).  

A ADA abrange apenas Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade, com prioridade 

igual a 3. 
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Unidades de Conservação em torno do empreendimento  
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MEIO SOCIOECÔMICO 

A ocupação da região do Grande ABC está intimamente ligada à implantação da ferrovia São 

Paulo Railway e ao processo de desconcentração industrial do município de São Paulo a partir da 

década de 1950. Some-se a isso, o fenômeno de periferização da cidade de São Paulo, que se 

caracterizou pela expansão horizontal da mancha urbana, e a concentração da população de baixa 

renda nos antigos subúrbios e zonas rurais da cidade.  

Atualmente observam-se no Grande ABC três paisagens bem distintas: uma intensamente 

urbanizada e conurbada com a capital paulista, outra preservada no entorno dos braços da 

Represa Billings que se estende até a Serra do Mar e, por último, o espelho d’água formado pelos 

braços da Represa Billings. O município de Mauá encontra-se quase completamente urbanizado, 

apresentando ainda alguma vegetação nativa em meio a chácaras nas porções nordeste e sudoeste.  

A área da futura URE, localizada dentro da propriedade da LARA Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda., encontra-se na porção sudoeste do município, no Polo Industrial de Sertãozinho. 

O uso e ocupação do solo no seu entorno é predominantemente industrial, permeado por 

algumas áreas de reflorestamento e matas, e áreas urbanizadas. 

 

  

Indústrias situadas na Av. Papa João XXIII e na Rua Ruzzi, que dá acesso ao Aterro Sanitário LARA.  

 

No entorno do empreendimento encontram-se os bairros Jardim Anchieta, Jardim Camila, 

Jardim Guapituba, Jardim São Jorge do Guapituba, Jardim Pilar e Vila Nossa Senhora das 

Vitórias; o mais próximo é a Vila Carlina, localizado na confluência da Av. Papa João XXIII e 

Av. Guaraciaba, a menos de 1 km da propriedade da LARA. Esse núcleo, de ocupação 

consolidada, tem arruamento com pavimentação característico dos assentamentos de baixa renda 

e apresenta um padrão de ocupação misto (residencial e industrial).  
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Padrão de ocupação misto (residencial e industrial) no bairro Vila Carlina, próximo ao Aterro Lara. 

 

O bairro dispõe de serviços de abastecimento de água e energia elétrica e de equipamentos 

públicos educacionais e de saúde. Encontram-se, ainda, estabelecimentos religiosos e pequenos 

estabelecimentos comerciais como bares, mercearias, oficinas mecânicas e borracharias. 

 

  

  

Fotos 9 a 12: Equipamentos públicos e comerciais situados no bairro.  
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Demografia 

Os municípios que formam a região do Grande ABC integram a mancha urbana 

metropolitana, com sua população quase inteiramente urbana, registrando uma densidade 

demográfica de 3.151 hab/km². Nas últimas décadas, o ritmo de crescimento da população 

observou uma redução, apresentando taxas inferiores à média da RMSP. Apenas os municípios 

de Rio Grande da Serra e Mauá ainda apresentam taxas de crescimento anual superiores a 1%. 

 

População e Taxa Geométrica de Crescimento Anual nos municípios do Grande ABC. 

Localidades 
População Residente 

Taxa Geométrica de 
Crescimento Anual da 
População* (em % a.a.) 

1991 2000 2010 2017* 1991/2000 2000/2010 2010/2017 

Diadema 305.287 357.064 386.089 399.510 1,79 0,79 0,49 

Mauá 294.998 363.392 417.064 447.911 2,40 1,40 1,02 

Ribeirão Pires 85.085 104.508 113.068 117.395 2,36 0,80 0,54 

Rio Grande da Serra 29.901 37.091 43.974 48.076 2,49 1,72 1,28 

Santo André 616.991 649.331 676.407 688.899 0,61 0,41 0,26 

São Bernardo do Campo 566.893 703.177 765.463 799.645 2,46 0,87 0,63 

São Caetano do Sul 149.519 140.159 149.263 150.860 -0,70 0,62 0,15 

Total Grande ABC 2.048.674 2.354.722 2.551.328 2.654.313 1,56 0,81 0,57 

Região Metropolitana de São 
Paulo 

15.369.305 17.878.703 19.683.975 20.717.505 1,68 0,97 0,73 

Estado de São Paulo 31.588.925 37.032.403 41.262.199 43.674.533 1,82 1,09 0,81 

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA 
* Fundação Seade 

Condições de Vida 

Em 2010, dos municípios da AII, quatro foram classificados com IDHM Alto (Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e três com IDHM Muito Alto (Santo André, São 

Bernardo e São Caetano do Sul), sendo os maiores valores obtidos na dimensão longevidade e os 

piores na dimensão educação.  
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM (2010). 

Fonte: Fundação Seade 

Trabalho e Renda 

Segundo o IBGE, em 2010, aproximadamente 90% da População Economicamente Ativa 

(PEA) do Grande ABC encontrava-se ocupada. As maiores taxas de desemprego foram 

observadas em Rio Grande da Serra (12,6%) e Mauá (11,7%). A taxa mais baixa foi registrada no 

município de São Caetano do Sul (6,2%).  

Os valores mais altos de renda per capita e renda domiciliar per capita foram registrados para os 

municípios de Santo André e São Caetano do Sul, e o mais baixo para Rio Grande da Serra. 

Saneamento 

Os municípios que compõem a área de estudo possuem, em sua maioria, condições adequadas 

de saneamento básico, considerando o acesso às redes públicas de água e esgoto e aos serviços de 

coleta de lixo. Comparando os dados relativos aos censos demográficos de 2000 e 2010, verifica-

se que ambos os serviços seguem rumo à universalização.  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Diadema Mauá Ribeirão
Pires

Rio Grande
da Serra

Santo
André

São
Bernardo
do Campo

São
Caetano do

Sul

 IDHM

 IDHM
Longevidade

 IDHM Renda

 IDHM
Educação

Página: 809



 

 

 

 

CPEA 2320 – Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 
Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

45 
 

Nível de atendimento por serviços de saneamento nos municípios do Grande ABC (em %). 

Localidade 
Abastecimento de Água Coleta de Lixo Esgotamento Sanitário 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Diadema 99,08 99,43 99,59 99,61 92,22 96,55 

Mauá 98,18 99,31 99,63 99,80 75,44 90,36 

Ribeirão Pires 91,67 95,17 98,49 99,52 81,34 80,70 

Rio Grande da Serra 90,45 95,25 93,77 98,69 59,34 61,16 

Santo André 96,95 97,61 99,83 99,91 90,32 94,48 

São Bernardo do Campo 98,03 99,05 99,64 99,87 87,11 90,26 

São Caetano do Sul 99,95 99,96 100,00 100,00 99,44 99,85 

Região Metropolitana de São Paulo 97,51 98,29 98,91 99,67 82,77 87,98 

Total do Estado de São Paulo 97,38 97,91 98,9 99,66 85,72 89,75 

Fonte: Fundação Seade 

Saúde 

Em Mauá está presente a quarta maior rede assistencial do Grande ABC, sendo mais da 

metade dos estabelecimentos de saúde Consultórios (157), seguido de Centro de Saúde/Unidade 

Básica de Saúde (24) e Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (21). O município 

conta ainda com 4 hospitais gerais. A disponibilidade de leitos por mil habitantes, no entanto, 

está abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que fixa entre 2,5 e 3 o número ideal de 

leitos para cada grupo de mil habitantes.  

Sistema Viário 

O sistema viário da região é composto por vias arteriais pavimentadas que, de maneira geral, 

apresentam bom estado de conservação. O tráfego de carga que circula na região está relacionado 

às demandas das indústrias e dos aterros ali instalados. 

O acesso a área de estudo se dá por duas vias principais: a partir da prefeitura de Mauá, o 

acesso pode ser feito pela Avenida Papa João XXIII, até a altura do n° 5.400, quando se toma à 

esquerda, na rua Ruzzi, até a portaria do aterro LARA. Outra opção é utilizar o Rodoanel Mario 

Covas (SP-021) até a saída no km 27, e a partir deste ponto seguir pela Avenida Papa João XXIII 

e rua Ruzzi. Essas vias apresentam uma boa capacidade de tráfego, compatível com o tráfego 

existente. 

Outras opções de acesso ao município de Mauá são: o corredor rodoviário de interligação 

entre os municípios de São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, construído nas áreas lindeiras da estrada de ferro por onde passam os trens da Linha 10 – 

Turquesa, operado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a própria 

estrada de ferro.  
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QUAIS SÃO OS IMPACTOS DECORRENTES DA UNIDADE DE 
RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA – URE MAUÁ?  

A avaliação de impactos ambientais tem por objetivo assegurar o exame sistemático dos 

efeitos ambientais que podem decorrer de um empreendimento, de modo que os resultados 

possam ser compreendidos pela população e levados em consideração no processo de 

licenciamento. A análise dos impactos ambientais foi desenvolvida buscando identificar, qualificar 

e quantificar, os impactos que possam potencialmente ser gerados pelo empreendimento. 

AS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

As ações geradoras de impactos consistem nas atividades necessárias para a instalação e 

operação de um empreendimento e variam em função da sua natureza e porte. Englobam ações 

relacionadas às etapas de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

 

Ações Geradoras de Impactos 

Fase do 
Empreendimento 

Fatores Geradores de Impactos 

Planejamento 
Divulgação do empreendimento 
Levantamentos de campo 

Implantação / 
Execução das Obras 

Mobilização da mão de obra e implantação do canteiro de obras 
Demolição das estruturas e desmobilização de equipamentos existentes 
Supressão de vegetação e limpeza do terreno 
Realização dos serviços de terraplenagem 
Circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de materiais 
Construção das instalações (obras civis e montagem industrial) 
Desmobilização do canteiro de obras 

Operação  

Contratação de mão de obra 
Operação da URE Mauá 
Circulação de veículos e máquinas, transporte e descarga de resíduos 
Operação das estruturas de apoio  

 

OS ELEMENTOS AMBIENTAIS RELEVANTES 

Os elementos ambientais relevantes correspondem aos atributos do ambiente passíveis de 

sofrer alterações ocasionadas pelo empreendimento. Com base na experiência da equipe em 

projetos similares, e no diagnóstico ambiental, os aspectos e componentes ambientais 

considerados mais relevantes para análise dos impactos deste empreendimento são: 

▪ No meio físico: qualidade do ar, níveis de ruído e vibrações, topografia do terreno, 

qualidade dos solos, recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos; 

▪ No meio biótico: cobertura vegetal, fauna terrestre e aquática, e áreas legalmente 

protegidas; 

▪ No meio socioeconômico: população e qualidade de vida, emprego e renda, sistema viário 

e infraestrutura de saneamento. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A identificação dos impactos se fez por meio da verificação da interação das ações necessárias 

ao planejamento, instalação e operação do empreendimento com os componentes da dinâmica 

ambiental, permitindo a identificação das potenciais alterações no meio ambiente. 

 

Matriz de identificação de Impactos Ambientais 

 
Obs.: as letras representam os meios onde incidem os impactos, seguidas da numeração sequencial dos impactos 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Após a identificação dos impactos ambientais, foram desenvolvidas a caracterização e a 

avaliação de cada um deles. Seus efeitos foram qualificados e ponderados, subsidiando a 

indicação das medidas de controle, mitigação ou compensação cabíveis.  

Os critérios adotados para a caracterização dos impactos ambientais incluem a fase de 

ocorrência, abrangência, natureza, origem, duração, temporalidade, espacialização, reversibilidade, 

cumulatividade, magnitude, relevância e significância. A significância é um critério síntese que 

considera o impacto avaliado em relação aos outros impactos do empreendimento, à qualidade 

ambiental atual e o cenário futuro previsto, sendo classificada baixa, média e alta. 
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Classificação e Descrição dos Impactos do Empreendimento 

N. IMPACTOS 

FASE ABRANGÊNCIA 

DESCRIÇÃO 

N
A

T
U

R
E
Z
A

 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

P
L
A

N
E
J
A

M
E
N

T
O

 

IM
P
L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

O
P
E
R

A
Ç

Ã
O

 

A
II
 

A
ID

 

A
D

A
 

F1 Alteração da 
qualidade do ar 

 X X  X  

Durante as obras haverá um aumento das 
emissões atmosféricas e ressuspensão de 
poeiras. Na operação, a URE irá emitir gases 
para a atmosfera, mas dentro dos padrões legais. 

- a 

F2 Alteração dos 
níveis de ruídos e 
vibrações 

 X X   X 

A movimentação e operação de máquinas, 
equipamentos e veículos contribuirão para o 
aumento das emissões de ruídos e vibrações. 

- b 

F3 Aumento da 
susceptibilidade a 
processos 
erosivos 

 X    X 

Os trabalhos de demolição das estruturas 
existentes e de terraplenagem poderão induzir 
processos erosivos. 

- b 

F4 Assoreamento de 
drenagens e 
cursos d’água 

 X   X  

Eventuais processos erosivos poderão induzir o 
assoreamento de cursos d’água próximos aos 
locais das obras. 

- b 

F5 Alteração da 
qualidade das 
águas superficiais 

 X X  X  

A instalação do canteiro de obras, as 
demolições, os trabalhos de terraplenagem, a 
execução das obras civis, a circulação de 
veículos e máquinas, transporte e descarga de 
resíduos poderão provocar alteração na 
qualidade das águas. 

- b 

F6 Alteração da 
qualidade dos 
solos e das águas 
subterrâneas 

 X X   X 

Os resíduos e efluentes gerados nas obras e na 
operação do empreendimento, caso dispostos 
inadequadamente, poderão ocasionar a poluição 
dos solos e das águas subterrâneas. 

- b 

F7 Redução da 
geração de 
líquidos 
lixiviados 
(chorume) 

  X   X 

Redução da geração de chorume pelo 
tratamento mecânico e biológico na URE, além 
do tratamento térmico que inertiza os rejeitos 
que serão dispostos no aterro sanitário.  

+ b 

B1 Perda de 
cobertura vegetal 

     X 
Perda de 230 árvores isoladas de espécies 
nativas e 0,1 ha de vegetação nativa. 

- b 

B2 Interferências em 
áreas protegidas 

 X  X X X 

Interferência nas zonas de amortecimento do 
Parque Natural Municipal Pedroso “Prefeito 
Lincoln Grillo” e do Parque Natural Municipal 
Guapituba Alfredo Klinkert Junior. 

- b 

B3 Interferências na 
fauna terrestre  X    X 

A circulação de veículos, máquinas e 
equipamentos poderá acarretar o atropelamento 
e afugentamento da fauna. 

- b 

S1 Geração de 
expectativas na 
população 

 X X  X  

A divulgação do empreendimento pode gerar 
expectativas quanto aos eventuais impactos 
como a geração de empregos, tráfego local e 
incômodos à população. 

- b 

S2 Geração de 
empregos 

X    X  
Serão gerados 500 empregos durante as obras e 
62 empregos na fase de operação da URE. 

+ b 

S3 Impactos no 
sistema viário  X X  X  

Durante as obras haverá um aumento da 
circulação de veículos somado à movimentação 
atual de transporte de resíduos. 

- b 

S4 Ampliação da 
vida útil do aterro 
sanitário 

 X    X 

Com a expressiva redução do volume dos 
resíduos, será possível ampliar a vida útil do 
aterro evitando a necessidade de novas áreas 

+ a 
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N. IMPACTOS 

FASE ABRANGÊNCIA 

DESCRIÇÃO 

N
A

T
U

R
E
Z
A

 

S
IG

N
IF

IC
Â

N
C

IA
 

P
L
A

N
E
J
A

M
E
N

T
O

 

IM
P
L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

O
P
E
R

A
Ç

Ã
O

 

A
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A
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A
D

A
 

para disposição de resíduos. 

S5 Geração de 
energia elétrica 

  X X   
Geração de energia elétrica pelo aproveitamento 
do poder calorífico da queima de resíduos 

+ b 

 

Dentre os impactos causados pelo empreendimento, merecem destaque as alterações na 

qualidade do ar e a ampliação da vida útil do aterro sanitário. 

Alteração da qualidade do ar 

Durante a fase de implantação do empreendimento, o efeito da obra na qualidade do ar limita-

se à ADA e áreas próximas ao empreendimento, devido à geração de poeira suspensa e às 

emissões dos gases pelos motores à combustão, que provirão, principalmente, das atividades de 

limpeza do terreno (demolição das estruturas) e terraplenagem, do funcionamento de motores 

estacionários e equipamentos diversos e do movimento de máquinas e caminhões no local das 

obras.  

Na fase de operação a movimentação de veículos de passageiros e de caminhões 

compactadores de descarga de lixo que já existe para a operação do aterro sanitário também afeta 

a qualidade do ar, mas o principal fator gerador de emissões atmosféricas será decorrente da 

combustão do lixo. 

A URE deverá contribuir para elevação da emissão de Material Particulado (MP), Óxidos de 

Enxofre (SOx), Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Monóxido de Carbono (CO), poluentes 

regulamentados, para os quais a legislação brasileira prevê padrões de qualidade do ar. 

Estas emissões não estão sujeitas a compensação, segundo Decreto Estadual 59.113/13, dado 

que a URE é um empreendimento de tratamento e destinação final de lixo, que adota a melhor 

tecnologia prática disponível no controle de suas emissões, atende às recomendações da 

Resolução SMA 079/2013 e adota diversas tecnologias de controle, listadas no Guia de Melhor 

Tecnologia Prática Disponível, elaborado pela CETESB. 

Os resultados da simulação matemática das concentrações de poluentes no ar indicaram que, 

com as tecnologias de controle já previstas no projeto da URE Mauá, serão atendidos os padrões 

de qualidade do ar estabelecidos pela legislação vigente, atendendo ainda aos limites estabelecidos 

como Meta Final, pelo Decreto Estadual 59.113/2013, que deverão entrar em vigor futuramente 

e foram baseados na recomendação da Organização Mundial da Saúde. 

Além do impacto da URE, foi avaliada a sua operação concomitante com queima em flare dos 

gases residuais gerados pela lenta degradação do lixo disposto no aterro local. Mesmo nessa 

condição, os limites vigentes foram atendidos. Cabe ressaltar que esta situação será temporária, 
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sendo gradualmente reduzida para a operação exclusiva da URE, quando cessar a geração de 

biogás no aterro existente. 

No que tange aos riscos à saúde humana, por exposição a emissões atmosféricas não 

intencionais de dioxinas e furanos, seguindo a metodologia dada pela CETESB, a dose mensal 

máxima a que a população local estará exposta, considerando as emissões da URE, está muito 

abaixo da dose mensal tolerável, estabelecida pela OMS. Este valor é ainda menor do aquele 

existente hoje com a queima do biogás gerado pela decomposição dos resíduos em flare, segundo 

estimativas realizadas com base em fatores dados pela Agência Ambiental Americana. 

A tecnologia adotada na URE foi considerada ainda pelo Comitê Executivo da Convenção, 

Quadro da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, como Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. Esta tecnologia possui a vantagem de tratar todo o gás gerado no 

processo, quando comparada à atual queima do biogás gerado no aterro, que envolve perdas na 

captação. Este gás deve ser queimado para conversão do metano em dióxido de carbono, dado 

que o metano possui maior potencial de aquecimento global.  

Ampliação da vida útil do aterro sanitário 

A operação da URE Mauá consiste no aproveitamento do potencial calorífico proveniente da 

queima dos lixos que seriam depositados no aterro sanitário, tendo como efeito, além da geração 

de energia, a redução significativa do volume dos resíduos, que serão finalmente dispostos no 

aterro sanitário. Com isto, será ampliada a vida útil do aterro sanitário, com redução da geração 

de biogás e chorume, uma vez que os resíduos terão sido tratados termicamente antes de sua 

disposição final no aterro. Considerando o cenário de ocupação urbana da RMSP associado às 

restrições ambientais impostas por áreas de proteção de mananciais, áreas de preservação 

permanente e outras, onde é cada dia mais difícil encontrar locais apropriados para a instalação de 

novos aterros sanitários, a ampliação da vida útil do Aterro Sanitário Lara é extremamente 

positivo para a região e o meio ambiente. 

O QUE DEVE SER FEITO PARA MITIGAR OS IMPACTOS? 

Para prevenir, controlar, mitigar ou compensar os impactos ambientais avaliados decorrentes 

da Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá deverá ser adotado pelo empreendedor um 

conjunto de medidas denominadas mitigadoras, organizadas na forma de Programas Ambientais. 
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Programas Ambientais da Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá 

Programa Objetivos Atividades 

Gestão Ambiental Gerenciar todos os Programas 
Ambientais a serem implantados 
durante as fases de implantação e 
operação da Unidade de Recuperação 
Energética – URE Mauá. 

Definir procedimentos a serem adotados. 
Avaliar e monitorar o desenvolvimento dos 
programas. 
Desenvolver um cronograma integrado de todos os 
programas. 
Coordenar o atendimento às condicionantes das 
licenças ambientais. 
Emitir relatórios de acompanhamento. 

Controle 
Ambiental das 
Obras  

Garantir condições ambientais 
adequadas nas frentes de serviços e 
nas áreas em torno das obras, durante 
toda a fase de implantação. 

Controle da qualidade do ar e da emissão de ruídos. 
Prevenção e controle de processos erosivos. 
Controle da poluição do solo e das águas 
subterrâneas. 
Controle de efluentes. 
Gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Controle e 
Monitoramento 
das Emissões 
Atmosféricas 

Monitoramento contínuo das emissões 
decorrentes da operação da URE e 
avaliação da eficácia das medidas de 
controle. 

Monitoramento das emissões atmosféricas de forma 
contínua para os poluentes: material particulado, 
óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, monóxido 
de carbono, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e 
hidrocarbonetos totais. Adicionalmente, serão 
monitorados, a cada três meses, metais pesados, 
dioxinas e furanos. 

Monitoramento 
das Águas 
Superficiais 

Avaliação periódica das características 
físico-químicas e químicas das águas 
em torno do empreendimento, de 
modo a identificar a ocorrência de 
possíveis impactos. 

O monitoramento de qualidade da água deverá ser 
realizado através da amostragem de água superficial, 
em no mínimo três pontos a serem distribuídos no 
entorno do empreendimento. 

Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Minimizar a geração de resíduos, 
adequar a segregação de resíduos, 
diminuir os riscos de contaminação do 
solo e dos corpos d’água e estabelecer 
procedimentos e diretrizes de coleta, 
acondicionamento, transporte, 
destinação e disposição final 

Implantar ações normativas e operacionais para 
administrar a geração, segregação, coleta, 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, 
transporte e tratamento ou disposição final dos 
resíduos gerados pela operação da URE. 

Supressão de 
Vegetação 

Acompanhar e orientar as atividades 
de supressão da vegetação de modo a 
evitar interferências fora da área; 
direcionar a supressão de forma a 
facilitar o afugentamento da fauna; 
minimizar e direcionar a disposição 
dos resíduos vegetais. 

Delimitada fisicamente a área de supressão. 
Identificar previamente os indivíduos arbóreos de 
interesse e possíveis locais/esconderijos para a fauna.  
Definir área para armazenamento temporário do 
material vegetal e destinação final da biomassa. 

Reflorestamento e 
Enriquecimento 
Florestal 

Compensar a supressão de vegetação 
nativa e árvores isoladas nativas. 

Restauração ecológica de áreas degradadas ou 
preservação de vegetação remanescente, em classe de 
igual ou maior prioridade para a conservação e 
restauração. 

Compensação 
Ambiental 
(SNUC) 

Apresentar proposta de compensação 
ambiental fornecendo informações 
necessárias para a tomada de decisão 
do órgão ambiental. 

Cálculo do Grau de Impacto e montante de recursos 
a serem destinados.  
Seleção e caracterização das Unidades de 
Conservação com potencial para receber o aporte de 
recursos. 

Comunicação 
Social e Educação 
Ambiental 

Promover a correta divulgação do 
empreendimento; estabelecer um canal 
de comunicação entre empreendedor e 
a sociedade. 

Identificar e caracterizar os públicos-alvo. 
Definir estratégias de comunicação, mídias, 
conteúdos, material gráfico e informativos. 
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Programa Objetivos Atividades 

Contratação, 
Treinamento e 
Capacitação da 
Mão de Obra 

Priorizar a contratação de mão de obra 
local; e oferecer capacitação à mão de 
obra atuante nas fases de implantação 
e operação.  

Desenvolvimento de atividades de capacitação 
profissional; e voltadas à saúde e segurança do 
trabalhador. 

Controle e 
Prevenção de 
Acidentes 

Definir diretrizes, normas e instruções 
de trabalho para prevenir acidentes nas 
fases de implantação e operação. 

Elaboração de uma Análise Preliminar de Riscos, 
para a implantação e operação, seguida de um 
programa de prevenção e controle de acidentes e 
plano de ação de emergência. 

 

CONCLUSÃO 

A Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá irá tratar os resíduos sólidos urbanos 

atualmente destinados à disposição final no Aterro Sanitário Lara. A URE Mauá e o aterro 

sanitário estão inseridos na propriedade da LARA Central de Tratamento de Resíduos, localizada 

no bairro Sertãozinho, município de Mauá. 

A Lara Central de Tratamento de Resíduos recebe atualmente os resíduos sólidos urbanos de 

nove municípios – Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Itanhaém, Juquiá, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul – além dos resíduos domiciliares 

de alguns geradores particulares. Cerca de 3.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) são 

encaminhadas diariamente ao aterro sanitário. 

Dentre os municípios do Grande ABC, apenas o município de Santo André não direciona 

seus resíduos para a LARA, pois tem local adequado para disposição final. O processo de 

conurbação observado entre estes municípios e as restrições ambientais impostas pela 

necessidade de proteção dos mananciais da RMSP (no caso a bacia da Billings) restringiu a 

disponibilidade de áreas adequadas para a disposição final de resíduos, restando como única 

alternativa a área da LARA. 

A LARA Central de Tratamento de Resíduos encontra-se instalada desde o início dos anos 

2000 em área de uso predominantemente industrial – Zona de Desenvolvimento Econômico, 

conforme zoneamento urbanos de Mauá – e operando com qualidade adequada segundo a 

avaliação da CETESB.  

A localização da URE Mauá, junto ao aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de 

Resíduos Ltda., na medida que já recebe os resíduos de vários municípios e geradores privados, 

possibilita a redução da disposição de resíduos sólidos urbanos diretamente no aterro sanitário 

sem prévio tratamento, aumentando assim a sua vida útil, o que é relevante dada a pouca 

disponibilidade de áreas adequadas ao recebimento de rejeitos na RMSP.  

Assim, a Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá vem otimizar o tratamento dos 

resíduos sólidos, por meio de tratamento térmico, reduzindo significativamente os volumes a 

serem dispostos no aterro sanitário (em mais de 80%), consequentemente ampliando a vida útil 

do aterro sanitário, reduzindo a geração de chorume e garantindo o atendimento aos municípios 

e geradores particulares no longo prazo.  
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Some-se a isto a geração de energia propiciada pelo tratamento dos resíduos, ampliando a 

oferta de energia por meio da utilização de fontes renováveis de energia, garantindo maior 

estabilidade ao sistema. A URE Mauá, que é amplamente empregada em diversos países da 

Europa, Ásia e América do Norte com mais de 800 plantas instaladas, terá uma capacidade 

instalada de 77MW, podendo processar o tratamento de cerca de 3.000 t/dia de resíduos sólidos 

urbanos. 

Uma das principais preocupações com relação à operação de uma unidade de recuperação 

energética é com relação à qualidade do ar, em decorrência das emissões atmosféricas associadas 

à sua operação. O estudo de dispersão das emissões atmosféricas decorrentes da operação da 

URE Mauá desenvolvido para o EIA indicou uma elevação nas concentrações de material 

particulado, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, porém, de acordo 

com a simulação matemática realizada, todas as concentrações permaneceram abaixo dos limites 

estabelecidos pela legislação vigente, demonstrando a perfeita compatibilidade do 

empreendimento com os requisitos legais aplicáveis. 

A área proposta para a implantação da URE Mauá encontra-se atualmente utilizada como área 

de apoio às suas operações, totalizando cerca de 72.000 m². Diversas estruturas existentes nesta 

área já se encontram desativadas ou subutilizadas, enquanto outras ainda estão operacionais. O 

projeto prevê a demolição dessas estruturas, reconstruindo no novo layout as áreas de 

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

equipamentos, balanças, portaria e enfermaria, atendendo ao aterro sanitário e à URE. Desta 

forma, a URE não ocupará áreas ainda não alteradas, propiciando um reordenamento da 

ocupação da propriedade de forma mais eficiente e articulada, integrando as diversas atividades. 

Na medida em que ocupa área já alterada, a implantação da URE não implicará na supressão 

de fragmentos de vegetação, a não ser uma pequena faixa de 0,1 ha de Floresta Ombrófila Densa 

em estágio médio de regeneração (representando 0,13% da área de intervenção), 0,47 ha de 

reflorestamento com eucaliptos e diversas árvores isoladas, a maior parte de espécies exóticas que 

compõem o paisagismo da área de apoio operacional da LARA.  

Embora seja prevista a supressão de cerca de 230 árvores isoladas de espécies nativas (sendo 

algumas ameaçadas como Paubrasilia echinata e Cedrela fissilis), essa supressão será compensada pelo 

plantio de 4,06 ha, podendo essa compensação ser implantada em outras áreas dentro da mesma 

bacia hidrográfica. 

Finalmente, há que se ressaltar que a URE Mauá vem de encontro às diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz entre seus princípios fundamentais a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, antes da sua 

disposição final ambientalmente adequada. A PNRS define que rejeito é o resíduo que depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis não apresentam outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada. Nesse sentido, o empreendimento proposto, contemplando o 
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tratamento dos resíduos sólidos urbanos, contribui para a redução da quantidade de resíduos 

destinados a aterro sanitário. A PNRS também estabelece a possibilidade de uso de tecnologias 

para recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que comprovada sua viabilidade 

técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 

tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  

A recuperação de energia a partir do tratamento térmico de resíduos sólidos foi listada como 

uma tecnologia mitigadora no enfrentamento do aquecimento global, e como um Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da Organização das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos define princípios e diretrizes para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos e a Resolução SMA 79/2009 destaca que a utilização dos resíduos sólidos 

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

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

alternativas sustentáveis, principalmente em regiões metropolitanas, onde o volume de resíduos 

gerado é muito elevado e a disponibilidade de áreas para aterros é quase inexistente.  

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Mauá propõe a ampliação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos por meio da busca de novas tecnologias para a minimização e o 

aproveitamento dos resíduos. Entre as novas tecnologias, propõe uma unidade de recuperação de 

energia como forma de tratamento de resíduos antes de sua destinação final em aterro sanitário.  

Desta forma, a URE Mauá, além de estar consonante às políticas nacional, estadual e 

municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos, possibilita a geração de energia por fontes 

renováveis e reduz a geração de gases de efeito estufa dos aterros, ao diminuir a disposição de 

resíduos no aterro sanitário, atuando como medida mitigadora às mudanças climáticas. Permite 

ainda o aumento da vida útil do aterro sanitário da Lara Central de Tratamento de Resíduos 

Ltda., reduzindo a necessidade de implantação ou ampliação de novas áreas para disposição de 

resíduos sólidos urbanos e, consequentemente, a transformação paisagística, a alteração de 

grandes áreas cobertas por vegetação ou a supressão de ambientes de riqueza significativa de 

fauna, flora e demais recursos naturais, buscando garantir, de forma responsável e tecnicamente 

adequada, o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos ali encaminhados. 

Conclui-se, portanto, que a implantação e operação da unidade de Recuperação Energética 

URE Mauá é ambientalmente viável, desde que implementados os programas ambientais 

propostos no presente Estudo de impacto Ambiental. 
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GLOSSÁRIO 

Água subterrânea – água de ocorrência natural na zona saturada do subsolo. 
Antrópico – relativo ao meio socioeconômico e cultural, indicativo de ação humana. 
APP – Área de Preservação Permanente. 
Área de influência – é o conjunto de áreas que sofrerão impactos diretos e indiretos decorrentes da manifestação de 
atividades transformadoras existentes e previstas, sobre as quais desenvolverão os estudos. 
Assoreamento – obstrução, por areia ou por sedimentos, de um rio, canal ou estuário. 
Avifauna – conjunto de aves existentes em uma região. 
Biota – conjunto de seres vivos de um ambiente. 
Biótico – componente vivo do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, bactérias, etc. 
CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção. 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Densidade demográfica – resultado da divisão da população pela área que ela ocupa. 
EIA – Estudo de Impacto Ambiental. 
Endêmica – que nasceu ou está restrito a certa região. 
Erosão – desgaste do solo, ocasionado por diversos fatores, tais como: água corrente, geleiras, ventos e vagas. 
Exótica – que não originário do país em que ocorre; que não é nativo ou indígena; estrangeiro. 
Fauna – conjunto de animais que habitam determinada região. 
Flare – queimadores do biogás gerado no aterro sanitário. 
Flora – totalidade das espécies vegetais presentes em uma determinada região, sem qualquer expressão de 
importância quantitativa individual. 
Fragmento florestal – área de vegetação nativa limitada por ações antrópicas ou por questões naturais. 
Geologia – estudo dos terrenos e rochas. 
Geomorfologia – forma, feição do relevo. 
Herpetofauna – conjunto dos répteis e anfíbios existentes em uma região. 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Ictiofauna – grupo de peixes de uma área ou região. 
Locacionais – relativos a lugar. 
Mastofauna – conjunto de mamíferos existentes em uma região. 
Órgão ambiental – órgãos ou entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios, 
instituídos pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, administração de 
recursos naturais e manutenção e recuperação da qualidade de vida. 
Pedologia – estudo dos solos e de suas características. 
Pluviosidade – incidência de chuvas. 
Programa Biota/Fapesp – programa com o objetivo de conhecer, mapear e analisar a fauna, a flora e os 
microrganismos do estado de São Paulo, além de avaliar as possibilidades de exploração sustentável de plantas ou de 
animais e subsidiar a formulação de políticas de conservação dos remanescentes florestais 
(http://www.fapesp.br/biota/). 
Solo – camada superior da crosta terrestre constituída por minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. 
Supressão vegetal – remoção ou retirada da cobertura vegetal do solo. 
Umidade relativa do ar – relação entre a quantidade de água existente no ar (umidade absoluta) e a quantidade 
máxima que poderia haver na mesma temperatura (ponto de saturação). 
Unidade de Conservação de Proteção Integral – unidade de conservação cujo objetivo é preservar a natureza, 
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de casos previstos em lei. 
Unidades de conservação – áreas criadas com o objetivo de harmonizar, proteger recursos naturais e melhorar a 
qualidade de vida da população. 
URE – Unidade de Recuperação Energética. 
Uso do solo – é definido como o resultado de toda ação humana, envolvendo qualquer parte ou conjunto do 
território, que implique na realização ou implantação de atividades e empreendimentos. 
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