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Apresentação

1

O licenciamento ambiental é realizado em três etapas que
necessitam das seguintes licenças:
Licença Prévia (LP) - Licença que atesta a viabilidade ambiental do empreendimento,
porém não autoriza o início da sua construção. Para obter esta Licença são apresentados
o EIA e seu respetivo RIMA.
Licença de Instalação (LI) - Licença que autoriza o início da construção do
empreendimento.
Licença de Operação (LO) - Licença que autoriza o início do funcionamento do
empreendimento.

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta as principais informações e
conclusões obtidas pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Central de Tratamento de
Resíduos Consimares (CTRC).
O EIA / RIMA são documentos exigidos no processo de licenciamento ambiental, para
que a CETESB possa avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento. O EIA/RIMA
da CTRC foi elaborado de modo a atender Parecer Técnico - Termo de Referência
emitido pela CETESB (Parecer Técnico n. 038-21-IPGR, de 07/06/2021 - Processo Cetesb
046353/2021).
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O RIMA foi organizado no formato de “perguntas e respostas”, para tornar a leitura
mais agradável e acessível, contendo as informações mais importantes sobre o
empreendimento, as características do meio ambiente e sobre os possíveis efeitos do
empreendimento no meio ambiente durante sua construção e operação.
A CTRC será um empreendimento composto por três unidades: (i) uma unidade de
recuperação de energia (URE), através de tratamento térmico de resíduos sólidos
urbanos (RSU) coletados nos sete municípios que integram o Consimares, (ii) uma
unidade de compostagem para resíduos orgânicos coletados, por exemplo, em feiraslivres e mercados e (iii) uma unidade dedicada à separação e triagem de recicláveis
provenientes da coleta seletiva. A URE terá uma potência instalada de 22,5 MW.
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Onde será instalada a CTRC e
quem é o Empreendedor?

2

Quem é o Empreendedor?
O empreendedor, representado pelo Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas (Consimares), é uma associação
pública que integra a administração indireta dos sete municípios que integram o
Consimares (Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa
Bárbara do Oeste e Sumaré), cujas funções envolvem, entre outras, a compatibilização
da gestão integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos desses municípios. O quadro a seguir
apresenta os dados do empreendedor.

A CTRC será instalada no município de Nova Odessa, próxima à divisa com o município
de Sumaré e próxima à rodovia Anhanguera, em uma área de 70.000 m², localizada na
Zona de Produção Industrial ZPI-8. Uma pequena parte desta área encontra-se em Zona
de Interesse Ambiental e Paisagístico ZIAP, que será preservada, sem qualquer tipo de
ocupação pelo empreendimento. A figura a seguir apresenta a localização desta área.
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Razão Social

Consimares – Consórcio Intermunicipal de Manejo de
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas

CNPJ

11.480.200/0001-05

Endereço

Av. João Pessoa, 777
Nova Odessa – SP
13.380-017
Valdemir Aparecido Ravagnani
mimoravagnani@consimares.com.br

Representante Legal
perante a CETESB e
contato principal
Denominação Oficial
do Empreendimento

Central de Tratamento de Resíduos Consimares
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O que é a CTRC e qual a
justificativa para sua implantação?

3

Qual é a justificava de
implantar a CTRC?
A crescente geração de resíduos sólidos
urbanos, principalmente nas grandes
cidades do Brasil e do mundo, demanda
soluções para destinação final destes
resíduos. A problemática da destinação

Ordem de prioridades estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos:

Não
Geração

Reutilização
Redução

O que é a CTRC?
A CTRC - Central de Tratamento de Resíduos Consimares - é um empreendimento que
irá tratar os resíduos sólidos urbanos (“lixo” doméstico - não inclui o lixo produzido
pelas indústrias), resíduos orgânicos e resíduos de coleta seletiva provenientes dos sete
municípios do estado de São Paulo (Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova
Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré) que integram o CONSIMARES.
O tratamento desses resíduos sólidos urbanos será de forma diferenciada daquele que
existe atualmente dos sete municípios que integram o Consimares que é a destinação
para três aterros regionais (Aterro Sanitário de Indaiatuba, Aterro Sanitário Municipal de
Santa Bárbara d’Oeste e CGR de Paulínia), distantes entre 5 e 52 km destes municípios.
Os aterros sanitários existentes na Região, além de estarem em desacordo com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estão em final de vida útil e não possuem capacidade
para receber os resíduos produzidos na região por muito mais tempo, ou seja, muito em
breve a região entraria em colapso com relação a disposição final de resíduos.
10

final de RSU vem se agravando com o
passar com o tempo, na medida em que
a vida útil dos aterros sanitários vai se
esgotando. A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) e o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PLANARES) priorizam o
tratamento do RSU antes de seu descarte
final em aterro.

Tratamento

Reciclagem

A CTRC visa aproveitar o restante do
potencial (energético, físico ou químico)
dos resíduos remanescentes, além de
reduzir o volume e os potenciais impactos
ambientais da disposição final em aterros.
O empreendimento pode ser considerado
como um projeto de saneamento pelo
fato de representar uma solução técnica
e ambientalmente adequada para o
tratamento do RSU dos sete municípios
integrantes do Consimares. Também é
uma alternativa para a situação atual
de disposição final de resíduos sólidos
urbanos destes municípios, hoje em dia
realizada em aterros sanitários da região
cujas operações estão em desacordo com

Disposição
Final

a PNRS e em final de vida útil, e, portanto,
sem capacidade de recebimento dos
resíduos em curto prazo.
Além dessas principais justificativas
de alternativa para o atual cenário de
disposição dos resíduos urbanos da
região, a CTRC proporcionará a geração
de energia elétrica com capacidade
instalada de 22,5 MW por todo prazo de
duração do Contrato de Comercialização
de Energia no Ambiente Regulado, bem
como em prazo superior, tendo em vista
a tendência da manutenção ou até do
aumento da geração de resíduos sólidos
urbanos.
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Como foi feita a escolha da
localização e da tecnologia da CTRC?

4

Na figura abaixo é indicada a localização das cinco alternativas avaliadas.
Para a seleção da alternativa de Nova Odessa foram buscadas outras vantagens em
relação àquelas dos terrenos avaliados em Sumaré. A alternativa 5 apresentou diversas
vantagens em relação as outras quatro como por exemplo: localização do terreno em
Zona de Produção Industrial; o terreno não possui nascentes e a vegetação se resume a
pasto e poucas árvores isoladas; proximidade de linha de transmissão de energia; não há
necessidade de construir emissário extenso para lançar esgoto tratado em curso d’água
porque há anuência da CODEN para receber os esgotos na rede pública em quantidade e
qualidade de acordo com a legislação; distante de núcleos residenciais.
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Devido à inviabilidade de compra do terreno escolhido que apresentava as melhores
vantagens ambientais, sociais e de logística, o empreendedor selecionou uma 5ª.
alternativa na cidade de Nova Odessa em local situado próximo àquele do terreno
escolhido em Sumaré.
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Para a escolha do local de instalação e operação da CTRC o empreendedor avaliou 4
alternativas de terrenos na cidade de Sumaré porque é nela onde é gerada a maior
quantidade de resíduos urbanos (pouco mais de 200 toneladas por dia). Essa avaliação
foi realizada com critérios ambientais e sociais, como: terrenos sem cobertura de
vegetação nativa, sem a presença de nascentes d’água, próximos a estradas ou avenidas
com boas condições de tráfego para caminhões, distante de bairros com alta densidade
de população.
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E a escolha da Tecnologia de
tratamento do RSU? Como foi
realizada?

Tecnologias

Nove tipos de tecnologias utilizadas no mundo
para tratamento do RSU foram pesquisadas
e analisadas pelo empreendedor com vários
critérios e notas mais adequados, como por
exemplo:

Critério

Substituir os aterros sanitários que hoje são
usados e que estão em fase final de capacidade.
Menores impactos ambientais e sociais.
Tratamento que possa gerar energia elétrica.
As maiores notas do quadro ao lado correspondem
à maiores avaliações, cujo detalhamento consta
do EIA. Quando verificados os resultados, o tipo de
tratamento mais adequado para o grande volume
de RSU atualmente gerado pelos 07 municípios
do Consimares é o tratamento térmico chamado
de “Mass-burning” que reúne:
Alta tecnologia para redução de poluentes para
a atmosfera e outras vantagens ambientais - é
atualmente a tecnologia mais utilizada em todo
o mundo e dentro de áreas urbanas.

O que é a sigla RSU?
São os Resíduos Sólidos Urbanos, ou
seja, o “lixo” doméstico produzido pela
população e não incluem o “lixo” das
indústrias e hospitais.
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Sani- térmico Fluiditário ou Mass- zado
-burning

GaPlasseifima
cação

Pirólise

Digestão
Anaeróbica

Tratamento
ComMecâpostanico +
gem
Digestão
Anaeróbia
6
4

Robustez da
tecnologia
Produtos
e valor de
mercado
Redução de
volume

7

7

5

3

1

2

6

2

2

2

3

2

4

3

1

3

1

5

4

6

7

3

2

2

1

Necessidade de
pré-tratamento
Capacidade
típica das
Plantas
Área física
para implantação
Eficiência
conversão
energética
Custos de
Capital

4

4

3

1

1

1

2

2

2

7

7

6

4

1

2

3

3

5

1

6

6

5

5

5

4

2

3

3

6

7

6

8

5

4

1

2

9

6

5

4

1

2

7

8

3

Custos de
O&M

8

6

5

5

2

4

7

3

1

Emissões
de GEEs

1

2

2

3

2

4

5

7

6

Totais

43

51

45

40

30

32

43

35

30
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Como será o Empreendimento?

5
O principal objetivo da Central de Tratamento de Resíduos Consimares (CTRC) é a
redução, por meio de tratamento térmico, do volume de RSU ou “lixo” doméstico dos
sete municípios, já citados, que é levado atualmente em aterros sanitários da região.
O calor gerado pelo tratamento térmico será aproveitado para produzir energia elétrica.
A CTRC também tem como finalidades a produção de composto orgânico (do ”lixo”
orgânico) para uso como fertilizante e a recuperação de resíduos recicláveis por meio de
separação e triagem.
A CTRC será instalada num terreno que possui 70.000 m2 e onde serão realizadas todas
as atividades das três unidades já descritas e indicadas na figura do item 3 deste RIMA.
Neste terreno uma área de 1.417 m² será preservada e não terá nenhum tipo de ocupação
pelo empreendimento porque está no limite da ZIAP (Zona de Interesse Ambiental e
Paisagístico do Plano Diretor de Nova Odessa).
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A tecnologia de tratamento térmico a ser adotada é conhecida como “mass-burning”,
uma tecnologia avançada, com rígido sistema de controle. Trata-se de uma tecnologia
largamente utilizada e fortemente difundida na Europa, Ásia e América do Norte e em
menor escala no Oriente Médio e África. No âmbito mundial, estima-se que atualmente
existem em operação mais de 2.200 unidades de médio / grande porte, utilizando essa
tecnologia, perfazendo uma capacidade instalada da ordem de 550.000 t/dia.
O RSU (“lixo doméstico”) coletado pelo sistema público será encaminhado, pelos
caminhões de coleta provenientes dos sete municípios, diretamente para a CTRC, onde
o RSU não seletivo será submetido ao tratamento térmico na Unidade de Recuperação
Energética (URE).
A Unidade de Recuperação Energética (URE) está projetada para funcionar por 40 anos,
com uma capacidade de tratamento térmico de até 708 toneladas por dia de RSU (“lixo
doméstico”).
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Como será a Implantação da CTRC?

A implantação da CTRC não será muito
diferente, em termos gerais, da construção
de outros tipos de unidades industriais
não
complexas,
compreendendo,
fundamentalmente em: terraplenagem
do terreno, obras de proteção do
terreno, obras de construção civil
(fundações, edificações, pavimentação
e
impermeabilização),
instalações
mecânicas e montagem de equipamentos
e sistemas elétricos e instrumentos de
operação.
A construção irá requerer um período
total de 31 meses e no 32º mês será
realizado o comissionamento da unidade
de tratamento térmico quando toda
a CTRC estará pronta para entrar em
funcionamento.
As atividades da etapa de implantação
da
CTRC
serão
desenvolvidas
totalmente dentro do terreno do futuro
empreendimento.
O canteiro de obras será instalado dentro
do terreno numa área de 6.000 m2 e será
formado por diversas áreas provisórias:
prédio administrativo, ferramentaria /
depósito de material de consumo,
ambulatório médico, vestiário, refeitório,
cozinha, almoxarifado, lavanderia, oficina
de manutenção/reparo de máquinas,
alojamento para 100 pessoas no “pico”
das obras, central de resíduos sólidos.
As obras de terraplenagem envolverão
corte e aterro para a adequação do
terreno às obras civis das unidades
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operacionais. O material da remoção de
solo superficial e de cortes será estocado
temporariamente em local de botaespera dentro do terreno que terá sistema
de proteção contra o carreamento de solo
para as áreas externas do terreno.
O consumo de água previsto para uso
no canteiro de obras e nas atividades de
construção será no pico das obras de no
máximo 110m3/dia (110.000 litros/dia).
Este volume de água será fornecido por
um poço profundo (“artesiano”) a ser
construído pelo empreendedor que já
solicitou ao DAEE (Departamento de Águas
e Energia Elétrica) requerimento de “Uso
para captação de água subterrânea” e
recebeu parecer favorável de “Declaração
de Viabilidade de Captação Subterrânea”.
Os efluentes líquidos provenientes do
esgoto doméstico predial e de eventuais
lavagens de áreas e equipamentos em
volume máximo de 36 m3/dia (36.000
litros/dia). Estes esgotos serão coletados
e lançados num coletor de efluentes, a
ser construído antes do início das obras
de implantação do CTRC, que será
interligado à rede urbana de esgoto da
CODEN (Companhia de Desenvolvimento
de Nova Odessa). Para este lançamento de
esgotos na rede pública o empreendedor
já possui parecer favorável de Anuência
formal da CODEN para a construção do
coletor e do lançamento dos esgotos na
rede pública de acordo com a legislação.
Outros efluentes líquidos, como por

exemplo águas oleosas e solventes
produzidos em quantidades menores
e eventualmente, serão armazenados
temporariamente em tanques específicos
com proteção contra vazamentos e
retirados por empresas especializadas
e licenciadas para coleta, tratamento e

destinação destes efluentes.
A mão de obra necessária para as
atividades de implantação deverá envolver
um número médio de 180 pessoas com um
“pico” de 280 na época de maior demanda
de atividades.

Como Funcionará a CTRC?
O funcionamento mais complexo da
CTRC será o da Unidade de Recuperação
Energética (URE) devido ao processo
industrial de alta tecnologia a ser
desenvolvido para o tratamento de RSU.

Funcionamento da Unidade de
Recuperação Energética (URE)
O RSU (“lixo doméstico”), que é o lixo
não seletivo, será coletado pelo sistema
de coleta pública dos 07 municípios, já
citados, e transportado por 84 caminhões
compactadores/dia até à CTRC.

Transporte do RSU
O transporte do RSU será realizado
pelos transportadores dos resíduos nos
trajetos de origem dos sete municípios e
a partir deles pela rodovia Anhanguera
até às vias de acesso locais para entrada
na CTRC. Nas vias locais de acesso
à CTRC serão considerados critérios
de segurança no detalhamento dos
trajetos. Devido ao aumento de fluxo dos

caminhões compactadores nestas vias
locais, o empreendedor tem um plano de
melhorias com a realização de obras como:
pavimentação de vias devido ao tráfego
a ser gerado pelo empreendimento;
melhoria das condições de segurança
viária; sinalização semafórica. Estas
melhorias e outras constam na Certidão
de Diretrizes do Sistema Viário emitida
pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa
para a CTRC.

Descarregamento do RSU
Na chegada ao CTRC os caminhões
compactadores serão pesados e em
seguida descarregarão o RSU não
seletivo em um fosso de recebimento de
resíduos, que terá uma capacidade útil
de 2900 toneladas. Serão sete baias de
descarregamento dentro de um edifício
fechado, o que irá impedir a geração de
odor. O fosso também será fechado e com
pressão negativa para não gerar odor. O
empreendimento poderá receber até sete
caminhões de RSU (“lixo doméstico”) ao
mesmo tempo.
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Tratamento térmico
Do fosso de armazenamento o RSU será
encaminhado para a queima na caldeira.
A caldeira contará com um sistema de
tratamento dos gases emitidos pela
queima, composto por filtros e com
adição de produtos químicos. A saída dos
gases será monitorada por um sistema
automático e contínuo. Estão previstas
ainda manutenções periódicas em toda a
estrutura e equipamentos da URE.
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Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) calcula que 1 MW
atende cerca de 7.500 habitantes.

Tratamento de Gases

Descarga dos RSU
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Alimentador
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Reator
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Fosso de armazenagem

6

Grelha móvel
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Reagente gases ácidos

3

Grua de carregamento

7

Ventilador ar Primário

15

Carvão ativado

4

Funil de alimentação
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Silo de cinzas de fundo

16

Filtro de mangas

9

Grua de cinzas de fundo

17

Silo de cinzas leves

10

Ventilador ar secundário
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Ventilador induzido

11
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12

Válvulas de segurança
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Sistema de monitoramento
contínuo de emissões
Chaminé

Recuperação de Energia
21

Turbina / Gerador

Tambor
de Vapor
Gases para
Sistema de
Tratamento

Economizador

Superaquecedor

Resíduos

Vaporizador

diretamente na saída dos gases da
caldeira, a fim de garantir que as
emissões geradas pela queima do RSU
(“lixo doméstico”) atendam aos padrões
exigidos pela legislação vigente. A saída
dos gases tratados será por uma chaminé
com 57m de altura. O monitoramento dos
gases será feito continuamente, podendo
ser acompanhado pela CETESB – Agência
Ambiental do Estado de São Paulo em
tempo real.

Incineração

1

Água de
Alimentação

Vapor
Superaquecido
Alimentador

NBR 10.004:2004 é a sigla de
Norma Brasileira da ABNT para
regulamentação dos resíduos sólidos.
ABNT é a Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

Gre

lha

Ar Primário
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O horário de funcionamento da URE
deverá ser 24 h por dia, com interrupção
somente nos períodos de manutenção de
28 dias por ano.

11

Entrega de Resíduos

A URE contará com um eficiente sistema
de tratamento de gases, acoplado

As escórias serão estudadas sobre seu
possível aproveitamento como agregado
para construção civil, pavimentação ou
outros usos.
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A caldeira da URE estará conectada a um
turbogerador, que transformará o calor
em energia elétrica. O turbogerador é
composto por uma turbina a vapor e um
gerador. A URE, recuperando a energia
do RSU (“lixo doméstico”) irá gerar uma
potência de 22,5 MW de energia elétrica.

A energia gerada atenderá as necessidades
da URE e o excedente será exportado
para o sistema elétrico público, através
de seccionamento de linha de 138 kV da
Concessionária CPFL Paulista que passa
ao lado do terreno do empreendimento,
sendo que o trecho de conexão possuirá
uma extensão de menos de 250,0 m na
própria área do empreendimento.

Classe I da NBR 10.004:2004, e serão
encaminhadas para aterros específicos
para materiais perigosos.

Todas as cinzas e escórias geradas na
URE serão separadas e segregadas. As
cinzas de fundo serão produzidas, em
proporção da ordem de 11% da massa
de resíduos tratados. Estas cinzas e
escórias são consideradas resíduos não
inerte, classificados na Classe IIA da NBR
10.004:2004, e serão encaminhadas para
aterros semelhantes aos utilizados para
RSU. As cinzas leves, correspondendo
a cerca de 3%, em massa dos resíduos
tratados,
são
consideradas
como
“Materiais perigosos”, enquadrados na

Escória
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Esgotos industriais
Todos os esgotos industriais (efluentes
líquidos)
gerados nas atividades de
funcionamento da URE serão coletados
pelo sistema de drenagem de efluentes
(esgotos) e encaminhados para tratamento
nas Estações de Tratamento de Esgotos
localizadas dentro do terreno do
empreendimento. Aproximadamente 50%
do volume dos efluentes tratados será
utilizada como água de reúso no processo
da URE. Os outros aproximadamente
50% dos efluentes tratados serão
encaminhados para o coletor de efluentes
interligado à rede pública da CODEN como
já explicado acima.

Funcionamento da Planta de
Compostagem
A Planta de Compostagem irá produzir
composto orgânico para uso doméstico
e agrícola a partir de resíduos coletados
em feiras-livres, parques, mercados,
entrepostos, restaurantes etc. Estes
resíduos orgânicos serão recebidos de
02 caminhões compactadores/dia, no
máximo,
numa quantidade de 2190
toneladas/ano (média de 6 tonelada/dia) e
provenientes dos 07 municípios já citados.
Após o recebimento estes resíduos serão
descarregados em 02 baias, triturados,
misturados e maturados até a produção
de composto finalizado.
O processo a ser adotado será do tipo
confinado com aeração ativa túnel, tambor
rotativo ou similar e totalmente abrigado
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para impedir a entrada de insetos e
roedores. Este processo eliminará a
possibilidade de ocorrência de emissão
de odores para o exterior da Planta de
Compostagem.
Nesse
sistema
de
compostagem
não haverá produção de chorume ou
percolados.
A Planta de Compostagem deverá
produzir cerca de 1.100 toneladas/ano (3,0
toneladas/dia) de composto finalizado, o
qual será embalado em sacos plásticos ou
disponibilizado para retirada.
O horário de funcionamento da Planta de
Compostagem deverá ser 24 h por dia.

Funcionamento do Galpão para
Separação e Triagem
Os resíduos provenientes de coleta
seletiva dos 07 municípios já citados serão
recebidos de 02 caminhões gaiola/dia, no
máximo.
Após a pesagem estes resíduos serão
descarregados nas baias do galpão e
em seguida encaminhados para um
transportador, onde os catadores irão
separar os resíduos por tipo, colocandoos em contêineres específicos. Os
materiais separados serão prensados e
enfardados (papel, papelão, embalagens
longa vida e plásticos) ou colocados em
containers (metais e vidros), para posterior
comercialização.

Uso e Abastecimento de água
O uso de água necessário para todas as
atividades de funcionamento da URE, da
Planta de Compostagem e do Galpão
de Triagem e Separação dos resíduos
recicláveis será abastecido pelo mesmo
poço tubular profundo (“artesiano”) usada
na fase de implantação do empreendimento
e já descrito.
Esse poço terá uma vazão máxima de 200
m3/dia correspondente a uma média de
8,33 m3/h .

O galpão de triagem e separação terá
capacidade para realizar a triagem de cerca
de 2,5 toneladas/dia ou 900 toneladas/ano
de resíduos recicláveis.
As atividades de triagem e separação
dos resíduos recicláveis serão realizadas
por Cooperativa de Catadores, mediante
contrato de cessão com o empreendedor.
O empreendedor será responsável pela
implantação/construção do galpão e
manutenção das suas instalações e o
fornecimento da infraestrutura (energia
elétrica, água, portaria, segurança,
comunicações, rede de dados etc.).
O horário de funcionamento deste galpão
deverá ser 8 horas/dia para a capacidade
especificada de 2,5 toneladas/dia. Este
horário poderá ser estendido a critério da
Cooperativa.
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Quais são os Planos, Programas e
Projetos relacionados com a CTRC?

6

Plano Nacional de Resíduos
Sólidos
Ainda não oficialmente publicado, foi
submetido à consulta pública em 2020.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos
(PLANARES) o instrumento que estabelece
orientações e diretrizes gerais para a
gestão e o gerenciamento de resíduos
no Brasil, considerando um horizonte de
20 anos. Incorpora premissas da Política
Nacional, tais como o aperfeiçoamento e a
maximização da recuperação de materiais,
com reciclagem e aproveitamento
energético de resíduos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

Política Nacional de
Saneamento Básico
Instituída pela Lei Federal n. 11.445/2007,
estabelece as diretrizes nacionais para
o saneamento básico e para a política
federal de saneamento, incluindo-se aí os
serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos, em consonância com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

Política Nacional sobre
Mudança do Clima
Os principais Planos Governamentais relacionados com a CTRC são as políticas públicas
associadas a Resíduos Sólidos, Saneamento e Poluição Ambiental, com especial
destaque para:

Política Nacional de Resíduos Sólidos
Instituída pela Lei Federal n. 12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) dispõe sobre as diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos
sólidos. Entre as formas de manejo de resíduos sólidos ambientalmente adequado
estão contemplados a recuperação e o aproveitamento. Também prevê o incentivo ao
aprimoramento da recuperação e do reaproveitamento dos resíduos sólidos, inclusive
por meios de aproveitamento energético, com redução de rejeitos encaminhados a aterro.
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Instituída pela Lei Federal n. 12.187/2009,
tendo como finalidade, entre outras,
compatibilizar
desenvolvimento
econômico social com proteção do
sistema climático e reduzir as emissões
de gases de efeito estufa (GEE). Entre os
instrumentos da PNMC estão as medidas
de incentivo para o desenvolvimento de
processos e tecnologias que contribuam
para a redução de emissões e remoção
de GEE (por ex., a incineração com
recuperação de energia na gestão de
resíduos sólidos e aproveitamento de
biogás na geração de energia).

Política Energética Nacional
Instituída pela Lei Federal n. 9.478/1997,
com o objetivo, entre outros, de incentivar
o uso de fontes alternativas de energia
pelo aproveitamento econômico de
insumos disponíveis. O Plano Nacional de
Energia contempla o uso de biomassa e
seus benefícios para a geração de energia
elétrica.

Política Estadual de Resíduos
Sólidos
Instituída no Estado de São Paulo
pela Lei estadual n. 12.300/2006, com
previsão, entre seus instrumentos, do
gerenciamento integrado de resíduos
sólidos e o incentivo ao uso de tecnologias
limpas.

Política Estadual de
Saneamento Básico
Instituída no Estado de São Paulo pela Lei
estadual n. 7.750/1992, posteriormente
alterada
pela
Lei
complementar
estadual n. 1.025/2007, dispondo sobre o
planejamento e as ações, obras e serviços
de saneamento no Estado de São Paulo,
entre os quais está o manejo de resíduos
sólidos.

Política Estadual de Mudanças
Climáticas
Instituída pela Lei estadual n. 13.798/2009,
regulamentada pelo Decreto estadual
n. 55.947/2010, prevendo a doação de
medidas para o aprimoramento das
fontes renováveis de energia na matriz
energética e o aproveitamento energético
de resíduos como enfrentamento dos
efeitos das alterações climáticas.
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Quais são as Áreas de
Influência da CTRC?

7

A AID apresenta diferentes recortes geográficos conforme os fatores ambientais de
interesse e foram definidas com base em bacias hidrográficas, no caso do Meio Físico
e Biótico. Exceto para Clima, Qualidade do Ar e Recursos Hídricos Superficiais, a AID é
a microbacia do Córrego dos Lopes. Para Recursos Hídricos Superficiais, a AID é uma
porção da AID de Meio Físico e Biótico. Para Socioeconomia foi considerado como AID os
municípios de Sumaré e Nova Odessa.
E no caso de Clima e Qualidade do Ar foi considerada uma Área de Estudo equivalente
a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (no caso, a UGRHI 5), constituída
pelas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – portanto grande o
suficiente para representar adequadamente tais fatores ambientais.
Como AII de Meio Físico e Biótico foi considerada a bacia hidrográfica do Córrego do
Lopes, exceto para Clima, Qualidade do Ar e Recursos Hídricos Superficiais. No caso de
Recursos Hídricos Superficiais a AII é uma porção da bacia hidrográfica do Córrego do
Lopes. E para Socioeconomia foi considerada a Região Metropolitana de Campinas.
As figuras a seguir apresentam estes recortes.

O objetivo da delimitação das Áreas de Influência é caracterizar, em diferentes níveis de
detalhamento, as condições ambientais atuais da região onde se pretende implantar o
empreendimento para, posteriormente, avaliar os impactos que o empreendimento poderá
deflagrar em suas diferentes etapas, nestas áreas. As áreas de influência compreendem,
portanto, porções territoriais que poderão ser afetadas pelo empreendimento.
Para delimitar a Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) é
preciso primeiro definir a Área Diretamente Afetada (ADA), ou seja, a área destinada
ao empreendimento e que terá sua função permanentemente afetada e área de uso
exclusivo do empreendimento. A ADA faz parte da AID e ambas fazem parte da AII.
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O Meio Ambiente

8

Quais são as Características Físicas da Região?

Apresentam-se a seguir as características
atuais mais importantes nas áreas de
influência do Meio Físico.

Meio Físico é o conjunto de fatores ambientais
que compõe o ambiente natural do clima,
do solo, do ar das águas superficiais e
subterrâneas e o ruído do ar.
Meio Biótico é o conjunto de fatores ambientais
que caracterizam a flora e a fauna.

Como é o Clima da Região?

O que é o Meio Ambiente
Tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é
indispensável à sua sustentação. Estas condições incluem solo,
clima, recursos hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos.
O meio ambiente não é constituído apenas do meio físico e
biológico, mas também do meio sociocultural e sua relação
com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem.

Após a descrição de “Como Será o Empreendimento”, é preciso saber como são
atualmente as principais características do Meio Ambiente das áreas de influência da
CTRC antes da sua implantação e funcionamento.
Estas características são importantes para entender os possíveis efeitos ou impactos
ambientais do empreendimento neste meio ambiente antes do empreendimento ser
construído e iniciar suas atividades de funcionamento.
As características do Meio Ambiente foram estudadas com detalhe no EIA (Estudo
de Impacto Ambiental) para o Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico e são
resumidas aqui nos itens a seguir.
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As características atuais do clima da região
onde será instalado o empreendimento
baseiam-se nos dados meteorológicos das
estações CETESB em Paulínia, Americana,
Limeira e Piracicaba; do INMET (Instituto
Nacional de Meteorologia) em Piracicaba
e do CEPAGRI (Centro de Pesquisas
Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à
Agricultura) da UNICAMP em Campinas.
Os dados meteorológicos da estação
da CETESB - Paulínia do CEPAGRI são
representativos para caracterizar as
condições meteorológicas médias e o
padrão da circulação atmosférica dessa
região num raio de aproximadamente 10
quilômetros.
As condições climáticas características
dessa região são:
Precipitação pluviométrica (chuvas)
com média anual de 1.391 mm.
Temperatura média do ar anual de
23,0 C.
o

Meio Socioeconômico é o conjunto de
fatores que caracterizam a sociedade e a sua
economia, infraestrutura e valores culturais.

Umidade relativa média anual de 68%.
Pressão atmosférica média anual
de 940,0 hPa (hPa é uma das unidades
utilizadas
para medir a pressão exercida
pela atmosfera sobre a superfície).
Radiação solar média anual de 208 W/
m.
2

Velocidade média do vento de 1,82
m/s.
Direções predominantes são de
Sudeste e Sul-sudeste (direção é de onde
o vento
tem origem).
Frequência de calmaria é de 3,76%
(calmaria
é
condição
atmosférica
destituída de vento ou de qualquer outro
movimento do ar).

35

Página: 1144

Como é a Qualidade do Ar da
Região?
Com
base
nos
monitoramentos
realizados pela CETESB em 04 estações
de monitoramentos na região do
empreendimento pode-se conhecer as
condições atuais da qualidade do ar.
Nestes monitoramentos são avaliados os
parâmetros de poluentes do ar consagrados
universalmente como indicadores mais
abrangentes da qualidade do ar.

Para avaliação dos monitoramentos
da qualidade do ar frente aos Padrões
de Qualidade do Ar a CETESB utiliza
como ferramenta o índice de qualidade
do ar, desenvolvida para simplificar o
processo de divulgação. Considerandose as medições de curto prazo, para cada
poluente medido é calculado um índice
que relaciona a concentração do poluente
com o valor do índice. Através desse índice
a qualidade do ar pode ser classificada
como: BOA, MODERADA, RUIM, MUITO
RUIM e PÉSSIMA.

Os índices qualidade do ar em relação ao
poluente Óxidos de Nitrogênio mostram
classificação de 100% como “BOA”.
Os índices qualidade do ar em relação ao
poluente Ozônio mostram classificação
de 79% como “BOA”, 17,7% como
“MODERADA”, 3,2% como “RUIM” e 0,1%
como “MUITO RUIM”.
A classificação “MUITO RUIM” de Ozônio
ocorreu durante 8 dias em Paulínia e em
7 dias em Campinas no período de cinco
anos (2016 a 2020).
Os poluentes Dióxido de Enxofre e Monóxido
de Carbono são classificação da qualidade
do ar como “BOA” em 100% dos dias.

Os
índices
para
os
poluentes
regulamentados pelo Decreto Estadual
59.113/13 podem ser vistos nestas figuras
para a região de Nova Odessa.

Óxidos de Nitrogênio (NOx)
São formados durante processos de combustão.
Em grandes cidades, os veículos geralmente
são os principais responsáveis pela emissão dos
óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar
se transforma em NO2 tem papel importante
na formação de oxidantes fotoquímicos como o
ozônio. Dependendo das concentrações, o NO2
causa prejuízos à saúde.

Ozônio (O3)
Classificado como poluente secundário, é formado
pela incidência de luz solar que promove a quebra
das moléculas dos hidrocarbonetos liberados
na combustão de gasolina, diesel e outros
combustíveis. Quanto maior a luminosidade,
maior a porcentagem de quebra de moléculas na
atmosfera. Essas moléculas, combinadas com o
óxido de nitrogênio, formam o ozônio, considerado
como o principal produto do ciclo fotoquímico.

Os índices de qualidade do ar em relação
ao poluente Material Particulado mostram
classificação de 90,1% como “BOA” e 9,8%
como “MODERADA”.

Material Particulado
(MP)
É um conjunto de poluentes
constituídos de poeiras,
fumaças e todo o tipo de
material sólido e líquido
que se mantém suspenso
na atmosfera por causa de
seu pequeno tamanho.
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Como são as rochas, o relevo,
o solo e os terrenos na área
estudada?
A análise dos tipos de rochas, as formas
de relevo e os solos permitem identificar
as características naturais e a vocação
de uma área de acordo com as suas
limitações e potencialidades ambientais
que auxiliam no planejamento de uso e
ocupação dos terrenos.
Na Área de Influência Direta (AID) e na Área
Diretamente Afetada (ADA) predomina
a ocorrência de rochas constituídas por
Arenitos Médios a Grossos que pertencem
à denominada unidade geológica Subgrupo
Itararé. Nessa área de estudo ocorrem
poucos pontos de exposição com rocha sã
e alterada.
O tipo de relevo predominante na AID
e na ADA é Colinas Amplas que se
caracteriza como relevo suave que são
mostrados nestas fotos abaixo e com
pequenas diferenças de altitudes entre os
pontos mais elevados e os mais baixos. O
ponto de maior altitude na AID, ou seja,
mais alto é o de cota 636m, perto da
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rodovia Anhanguera. E o ponto de menor
altitude, ou seja, o ponto mais baixo é
aproximadamente de 560 m, no ribeirão
dos Lopes. Na ADA, de acordo com dados
do levantamento planialtimétrico, a menor
altitude encontra-se na altitude 608,7 m
localizado no extremo nordeste desse
território. Já o ponto de maior altitude,
encontra-se no extremo sudoeste na cota
633 m.
Os tipos de inclinações do terreno, ou
seja, as declividades, da AID são baixas
ou de inclinação suave e na ADA o terreno
apresenta somente baixa declividade
como mostrado nas fotos ao lado.

O relevo é a paisagem que resulta de
combinação de diferentes processos
geológicos e climáticos que aconteceram
em épocas anteriores à existência do
homem e que recentemente podem ter
influência da atividade humana.

Quanto aos tipos de solos, na AID e na ADA os
solos predominantes são os denominados
Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo
Vermelho-Amarelo. De acordo com
estudos existentes os argissolos são a
ordem mais extensa de solos brasileiros,
depois dos latossolos. Nestes solos é
comum a presença de elevados teores
de alumínio e a necessidade de aplicação
de corretivos para o uso agrícola, além
de aplicação de fertilizantes por serem
pobres em nutrientes.
O conhecimento do tipo de relevo e dos
solos de uma região permite avaliar com
esta região é sensível ou vulnerável a um
importante tipo de problema ambiental

que é a erosão de terrenos.
Nas áreas estudadas tanto a AID como
e ADA são caracterizadas, de acordo
com estudos existentes, como áreas
de Alta suscetibilidade à erosão por
sulcos, ravinas e boçorocas de grande
porte, predominantemente induzida por
concentração de escoamento superficial.
Na elaboração do EIA nas análises
adicionais com maior detalhe realizadas
na ADA sobre este assunto constatouse que em 90% desse território tem o
potencial de Alta suscetibilidade aos
processos erosivos.

DENOMINAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

RECOMENDAÇÕES

Alta suscetibilidade à erosão
por sulcos, ravinas e boçorocas
de grande porte,
predominantemente induzida
por concentração
de escoamento
superficial.

A erosão é desencadeada, na maioria das
vezes, por ações antrópicas mais drásticas
do que apenas a supressão de vegetação.
Resultam de atividades que concentram o
escoamento dás águas pluviais à meia encosta, lançadas sem as devidas medidas de
proteção ou em linhas de drenagem natural
em trechos de leito instável (associadas
principalmente à expansão urbana e obras
viárias).
As boçorocas são menos frequentes, porém
quando ocorrem tendem a atingir grandes
proporções.

• Adoção de ações, medidas preventivas e corretivas associadas à proteção
superficial e à drenagem
dos terrenos em ocupação.
• Ênfase nas medidas de
controle em sistemas de
drenagem, solos expostos
e em atividades de ocupação urbana e sistema
viário.”
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Recursos Hídricos Superficiais
O empreendimento localiza-se na
microbacia do Ribeirão dos Lopes que faz
SP-02
parte
da bacia hidrográfica do Ribeirão
dos Lopes, que é um afluente da margem
SP-01
direita do Ribeirão do Quilombo. O ribeirão
do Quilombo flui para o Rio Piracicaba
e, portanto, pertencente à Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (UGRHI-5).
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Segundo informações de CETESB, não
há áreas contaminadas ou reabilitadas
cadastradas dentro da ADA. Observa-se
que, as áreas cadastradas mais próximas
da ADA, encontram-se a uma distância de
672 metros (ACRi - Área Contaminada com
Risco Confirmado) e 797 metros (ACI - Área
Contaminada sob Investigação), ambas
associadas a postos de combustíveis.
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Atualmente, observa-se que a totalidade
da ADA é atualmente utilizada como
pastagem para pecuária e totalmente
desprovida de edificações, bem como
também sem identificadas evidências de
edificações pretéritas nesse território.
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predomínio de usos industrial e urbano
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Ressalta-se também que, para a ADA, a
partir de dados de sondagem, foi observado
nível d’água (N.A.) com profundidade
média de 8m.
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A área estudada está totalmente inserida
no denominados Aquífero Tubarão que é
formado pelas rochas do Subgrupo Itararé
mencionadas acima. Este aquífero na AID
apresenta uma média de vazão dos poços
tubulares profundos existentes na região
de 6,21 m³/h.
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Meio Ambiente - CONAMA, todos os corpos
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A qualidade química dos sedimentos de
fundo nos pontos amostrados, de acordo
com critérios utilizados pela CETESB,
em relação ao teor de metais, pode ser
classificada como ÓTIMA a BOA. Quanto
à composição química referente aos
parâmetros inorgânicos nos sedimentos
os resultados indicam de qualidade Ótima.

Os dados das análises laboratoriais
tratados indicam que pelo Índice de
Qualidade de Água (IQA) a água nos pontos
P1 e P2 é classificada como BOA.
O Índice de Estado Trófico (IET) no ponto P1
é hipereutrófico, o que significa existência
de elevadas concentrações de matéria
orgânica e nutrientes.
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No caso dos pontos 1, 2, 3 e 6 a principal
fonte de ruído é a Rodovia Anhanguera
devido ao tráfego diuturno de veículos.
Como é possível observar na figura os
pontos de medição localizados na ZPI08 (Zona de Produção Industrial), de
acordo como o Zoneamento Municipal da
Prefeitura de Nova Odessa, correspondem

Como é o Ruído atual
na área de entorno do
Empreendimento?

269.500

ZPI8

ZPI8
No ponto
P2 alguns parâmetros (OD,
fósforo e cor) não se apresentam em
conformidade com a Classe do corpo
hídrico devido à pequena capacidade de

Em todos os pontos de medição os níveis
de ruído são inferiores aos limites de
ruído estabelecidos pela norma aplicável
da ABNT NBR 10151 de 2019 como
demonstrado na tabela abaixo.

reaeração do corpo hídrico e de provável
uso de fertilizantes na área rural.

Uma avaliação sobre os atuais níveis de
ruído foi realizada em 06 (seis) pontos
de medições no entorno do terreno do
empreendimento, na AID, nos períodos
diurno e noturno. Estes pontos são
indicados na Figura abaixo.
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Como é a Vegetação e a Fauna da Região?

VEGETAÇÃO
A Central de Tratamento de Resíduos CONSIMARES está inserida em região de domínio
dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica, conforme indica o Mapa de Biomas do Estado de
São Paulo (IBGE e MMA, 2004), referenciado na Resolução SMA n. 146/2017.
Observa-se que a região de estudo encontra-se na transição entre dois biomas, Mata
Atlântica e Cerrado, sendo possível encontrar características dos dois biomas neste
local, elevando potencialmente a riqueza da região. Por outro lado, é uma região que
tem passado por processo de intensa e histórica conversão da cobertura vegetal, com
finalidades diversas, principalmente exploração agropastoril. O município de Nova Odessa,
onde pretende-se instalar a CTRS, também apresenta essa características, por outro
lado, é uma região que tem passado por processo de histórica conversão da cobertura
vegetal, com finalidades diversas, principalmente industrial e como consequência, a
vegetação nativa encontra-se atualmente restrita às matas de galeria, reservas legais
e fragmentos de vegetação de tamanho reduzidos, a maioria com vegetação secundária
e degradada, salvo áreas destinadas à Unidades de Conservação, como a ARIE da Mata
Santa Genebra, distante cerca de 12 km da área da CTRC (fora, portanto, das áreas de
influência do empreendimento).

Elanus leucurus (gavião-peneira)
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Segundo Inventário Florestal 2020
divulgado pela Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA),
que apresenta o retrato mais fiel da
quantificação e distribuição da vegetação
nativa no território paulista, apontou que
Itatiba, Morungaba, Pedreira, Valinhos
e Vinhedo são as cidades da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) com
os maiores índices de cobertura florestal.
Apesar de Nova Odessa não estar nesta
lista, de acordo com o mesmo inventário
citado acima, observa-se que houve um
crescimento de 62,16% da vegetação
nativa no munícipio no período de dez anos.
São 827 hectares de cobertura vegetação
nativa em vários estágios de recomposição
no município, o equivalente a 11,2% da
área da cidade (7.388 hectares). Cada
hectare corresponde, aproximadamente,
a um campo de futebol.
A edição anterior da pesquisa, feita dez
anos antes, indicava que Nova Odessa
tinha 510 hectares de vegetação nativa,
o que representava 7% do território do
município, o percentual da cidade coberto
por verde hoje é de 60% maior. A alta é
bem mais elevada que a registrada no
Estado, que foi de 30,9%
A preservação ambiental, com ênfase
no plantio de árvores, recuperação de
nascentes e conservação de mananciais,
é um dos compromissos da prefeitura
de Nova Odessa desde 2013, foram
plantadas aproximadamente 35 mil
mudas no município, em ações que
visaram aumentar a arborização urbana e
recompor matas ciliares.
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Desde 2014, o município possui um
programa rigoroso de controle de
supressão de árvores e por conta dessa
ampla política, o chamado “Paraíso do
Verde” alcançou a média de quinze árvores
por habitante, enquanto o recomendado
são três. Todo esse trabalho tem sido
reconhecido pelo Governo do Estado,
que já certificou Nova Odessa com o selo
de “Município Verde Azul” cincos vezes.
A condecoração é anual e conferida
a cidades que adotam boas práticas
ambientais.
Foram avistadas na AID e AII um total de
36 espécies e 2 indivíduos identificados
até o nível de gênero, pertencentes a
20 famílias. Destas, 5 espécies não são
do Brasil (Eucalipto, Pinheiro, Leucena,
Spatodea e Ipê-de-jardim) e as demais
espécies são nativas da Mata Atlântica e
Cerrado, e pertencem a diferentes grupos
de crescimento (pioneiras, secundária
inicial e secundária tardia).

Tipologia

AII

AID

ADA

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Estágio Médio

92,82

9,2

42,3

7,8

0

0

Estágio Inicial

7,82

0,8

4

0,7

0

0

Campo Antrópico 536,43

53,2

303,65

56

7

100

Reflorestamento

17,02

1,7

11,3

2,1

0

0

Cultura

43,56

4,3

43,56

8

0

0

Área Urbanizada

272,23

27

116,11

21,4

0

0

Rodovia

18,16

1,8

16,94

3,1

0

0

Corpo d'Água

20,6

2

4,11

0,8

0

0

Total

1008,64

100

541,97

100

0

100

Córrego dos Lopes

Nenhuma das espécies acima constam
das listas federal e estadual de espécies
ameaçadas de extinção (Resolução SMA
n. 57/2016 e a Portaria MMA n. 443/2014).
Apenas o cedro (Cedrela fissilis) é tida
como vulnerável de extinção, tendo como
referência a Resolução SMA n. 57/2016.

Fragmento Florestal em estágio
médio de regeneração

A seguir é apresentado o mapa de Uso
do Solo e Cobertura Vegetal da AII e AID
da CTR CONSIMARES, onde predominam
cultivos agrícolas e pastagens, e alguns
fragmentos florestais nativos, presentes,

principalmente, às margens dos corpos
d’água; em seguida, o quadro de áreas e
fotos da ADA, AID e AII.
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Em trechos pontuais da AII e AID são
avistados Reflorestamentos de eucaliptos
e pinheiros, alguns com expressiva
presença de outras espécies arbóreas de
origem nativa e exótica.

Os exemplares arbóreos de eucalipto
(Eucalyptus sp.) e pinheiro (Pinus elliottii)
superam os 12 m de altura, sendo
remanescentes de antigos cultivos.

Por sua vez, a ADA (a área de intervenção
direta da CTR Consimares,) é utilizada
hoje como pastagem. Em campo,
observou-se o predomínio de vegetação
herbácea,
essencialmente
capimbraquiária (Urochloa sp.), em razão de
sua destinação ao pastejo do gado. A ADA,
portanto, é integralmente qualificada
como Campo Antrópico.

Na ADA também foram observadas
algumas árvores isoladas da espécie
Platypodium
elegans
(amendoim-do
campo) com sete exemplares, um exemplar
da espécie Trema micranta (crindiúva) e um
exemplar de Moquiniastrum polymorphum
(cambará).

ADA caracterizada como Campo Antrópico (pasto)

Reflorestamento com pinheiros e espécies arbóreas nativas e exóticas

Reflorestamento de eucaliptos recentemente manejado
Capim braquiária (Urochloa sp)

Exemplares arbóreos isolados na divisa do imóvel (ADA) – amendoim-bravo (Platypodium elegans)
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FAUNA
O diagnóstico da fauna terrestre da
área de estudo foi elaborado a partir do
levantamento secundário de dados para
mamíferos, répteis (cobras e lagartos)
e anfíbios (sapos, rãs e pererecas), e do
levantamento secundário e primário de
dados para as aves.
O levantamento secundário de mamíferos
teve como base dois artigos científicos,
e resultou na listagem de 49 espécies,
distribuídas em 21 famílias e oito ordens
taxonômicas. Destas, 10 estão sob algum
grau de ameaça no estado de São Paulo.
Para os répteis e anfíbios foram
consultados seis trabalhos, resultando na
listagem de 66 espécies, distribuídas em
21 famílias.
Nenhuma
das
espécies
listadas
encontram-se sob ameaça de extinção
nas listas consultadas (estadual, nacional
e global). Apesar de presentes na lista
de espécies regional, a chance de
algumas dessas espécies ocorrerem em
ambientes tão alterados como a ADA/
AID do empreendimento é extremamente
pequena.
O levantamento de dados primários para
aves foi realizado em março de 2021,
quando foram detectadas 63 espécies
distribuídas em 29 famílias. De acordo
com a curva de acumulação de espécies,
espera-se que na região haja ocorrência
de outras 15 espécies, totalizando 78.
Assim, o levantamento de dados em
campo registrou cerca de 81% das
espécies esperadas para a área.
Dentre as espécies registradas em campo
uma encontra-se classificada como
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“quase ameaçada”, o papagaio verdadeiro
(Amazona aestiva); uma é considerada
típica da Mata Atlântica, o periquitorico (Brotogeris tirica) e uma típica do
Cerrado, a gralha-do-campo (Cyanocorax
cristatellus). Esta última vem colonizando
áreas perturbadas, dentro do bioma Mata
Atlântica.
As espécies mais comuns foram chopimdo-brejo (Pseudoleistes guirahuro), picapau-do-campo (Colaptes campestris) e
papagaio verdadeiro (Amazona aestiva).
Das 63 espécies de aves registradas, 11
espécies são alvo de caça para fins de
domesticação, consumo da carne e/ou
comércio ilegal.

Ninho de Athene cunicularia (coruja-buraqueira)

Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo)

Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro)

A grande maioria das espécies
registradas (82,6%, n=52) apresenta baixa
sensibilidade a alterações no habitat,
possuindo capacidade de explorar
ambientes alterados ou até mesmo se
beneficiar deles.
O levantamento de dados secundários
das aves resultou em uma lista de 176
espécies de aves de possível ocorrência
para a região, distribuídas em 48 famílias,
das quais 36% foram registradas em
campo. Vale ressaltar que o levantamento
de dados secundários considera uma
escala espacial muito mais abrangente
do que a área de estudo, que representam
diversos ambientes, com características
ambientais diferentes das encontradas na
ADA e AID.
A seguir são apresentadas algumas
espécies registradas em campo.

Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo)

AMBIENTES AQUÁTICOS
Foi solicitada autorização para realizar
coleta de plantas e animais aquáticos
nos corpos hídricos próximos à CTRC,
entretanto até o final da elaboração do
EIA e do RIMA a autorização não havia
sido emitida. Tão logo a autorização seja
emitida, os trabalhos de campo serão
realizados e o diagnóstico de biota aquática
será apresentado ao órgão ambiental.

Cabe destacar, entretanto, que não são
previstos impactos importantes em
ambiente aquático, uma vez que não
há previsão de intervenção em cursos
hídricos como, por exemplo, lançamento
de efluente tratado.
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Histórico de Ocupação
A AII compreende a Região Metropolitana de Campinas (RMC), constituída por Campinas
e outros 19 municípios, dentre eles Nova Odessa e Sumaré.
O desenvolvimento dessa região se deu a partir do fim do século 18 através de cultivos
de café, principalmente. No fim do século 19 chegou a ferrovia, ligando esta região a
Rio Claro. Com isso, mais trabalhadores se deslocaram para a região, muitos deles
imigrantes portugueses, mas depois chegaram também os suíços, os alemães, os
italianos e outros. Foi iniciada a ocupação ao longo dos trilhos, dando origem a novos
vilarejos. No começo do século 20 a movimentação na região aumentou em função da
construção de um ramal ferroviário de Piracicaba. Nesse período, entre o século 18 e
20, a principal ocupação das terras era com a agricultura (café, cana-de-açúcar, feijão,
milho etc.) e essa ocupação ainda muito significativa na região.

Como são as Condições Sociais, Econômicas
e de Infraestrutura da Região?

Desde a virada para o século 20, a RMC já se destacava pelo desenvolvimento da agricultura
comercial. A crise da economia do café, em 1930, fez com que a estrutura produtiva da
região se diversificasse, incluindo atividades industriais, por exemplo. Outro momento
marcante na região foi a conclusão da pavimentação da Via Anhanguera, em 1948, o que
fortaleceu a ligação entre a RMC e a capital e impulsionou a expansão da região, atraindo
grande número de novas empresas, prestadores de serviço e o comércio.
As décadas de 1940 e 1950, portanto, marcaram a consolidação da região de Campinas
como o mais importante polo industrial do interior paulista.
Nos anos da década de 1960, o destaque foi para alguns grandes investimentos como a
construção do aeroporto de Viracopos, a constituição da UNICAMP com forte vinculação
ao desenvolvimento tecnológico e implantação do polo petroquímico de Paulínia, processo
que foi acompanhado por um adensamento da infraestrutura viária em toda a região.
Nas décadas de 1980 e 1990 os principais movimentos de transformação na região
foram: substituição dos empregos industriais pelos de serviços, urbanização, aumento
do agronegócio etc.
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Uso e Ocupação do Solo
O local escolhido para a implantação
do empreendimento se localiza em
Nova Odessa, próximo ao limite com o
município de Sumaré e próximo à Rodovia
Anhanguera, sendo esta a área de maior
interesse neste estudo.
Nessa rodovia, especialmente em seu
trecho entre os municípios de Vinhedo e
Americana, observa-se que ocupação é
praticamente continua.
A ocupação desta região foi intensificada
a partir da implantação de inúmeras
indústrias. Mais recentemente a ocupação
foi acentuada em função da instalação
de grandes equipamentos comerciais –
como shoppings e grandes lojas de varejo,
atraindo consumidores e trabalhadores; e
da construção de inúmeros condomínios
voltados a populações de alta e média
renda.
Em Nova Odessa, em particular,
observa-se um elevado número de
novos
loteamentos,
especialmente
residenciais, que se destinam a atender
a demanda por habitação que se origina
nos municípios do entorno mais amplo –
é um movimento que reflete a saturação
de cidades vizinhas, especialmente as da
RMC. Parcela importante da população
economicamente ativa residente em Nova

Odessa trabalha em Americana, sendo
intenso o deslocamento entre os dois
municípios.
A foto abaixo apresenta uma paisagem
comumente observada em Nova Odessa:
áreas de pastagens, outrora usadas para
agricultura, hoje destinadas a ocupação
residencial ou industrial; e áreas já
urbanizadas. No primeiro plano, uma
porção da área destinada a CTRC.

Zoneamento Municipal
De acordo com o Plano Diretor
Participativo, Nova Odessa encontrase dividida em zonas: Zona de Interesse
Ambiental Paisagístico (ZIAP), Zona
Mista (ZM), Zona Predominantemente
Residencial (ZPR), Zona de Produção
Industrial (ZPI), Zona de Proteção e
Pesquisa / Instituto de Zootecnia (ZPPIZ), Zona de Produção Agrícola, Turismo
e Recreação (ZPARTR), Zona Comercial
(ZC), Zona Especial de Interesse Social
(ZEIS), Zona Especial Sujeita a Restrição
de Aterro e Edificação (ZESRAE) e Zona
Especial Sujeita a Alagamento e Inundação
(ZESAI), conforme figura a seguir.
O lote selecionado para a implantação
do empreendimento está localizado na
Estrada Municipal Novo Vasconcelos, em

porção da ZPI atravessada pela rodovia
Anhanguera, ainda no início do trecho que
corta Nova Odessa, próximo ao limite com
Sumaré. Uma pequena porção de ZIAP
se encontra localizada neste lote (cerca
de 1400 m²), que será integralmente
preservada.
O
lote
encontra-se
distante
aproximadamente 300 m da Zona Mista
(ZM-10), onde se fazem presentes
alguns prédios industriais e de
empresas de logística, e 300 m da Zona
Predominantemente Residencial (ZPR08), onde se fazem presentes áreas de
atividades agropecuárias e algumas
residências.

Perfil Demográfico e
Socioeconômico
População
A população da RMC é atualmente de
cerca de 3.158.030 habitantes (estimativa
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para 2019), tendo-se verificado um ritmo
de crescimento médio anual 1,74% aa
entre 2010 e 2017, bastante superior ao
da média estadual (1,24%). O município
de Campinas, isoladamente, responde
por pouco menos de 40% do montante,
destacando-se na sequência 8 municípios,
4 com populações entre 200 e 300 mil
residentes (Americana, Hortolândia,
Indaiatuba e Sumaré), e outros 4 com
populações entre 100 e 200 mil residentes
(Itatiba, Paulínia, Sta. Bárbara d’Oeste
e Valinhos). Os demais 11 municípios
apresentam população abaixo de 100 mil
residentes.
Para o ano de 2020 a estimativa da
população residente nos municípios da
AID é de 347.167 pessoas, entre as quais
82,4% residentes em Sumaré e 17,6% em
Nova Odessa. O último dado para Sumaré,
de 2010, aponta uma população de 241.311
pessoas, estimando-se, desse modo, um
ritmo médio anual de crescimento de
1,72%, praticamente o mesmo estimado
para Nova Odessa (1,75% aa).
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O reduzido incremento da população
rural nas duas últimas décadas deveu-se,
principalmente, a uma opção por residir
em áreas rurais por parte de aposentados
como alternativa de subsistência em
situação de renda reduzida. Para Nova
Odessa o crescimento se manteve elevado
no decorrer dos anos da década de 1980
apesar de ter caído para menos da
metade do verificado na década anterior,

Municípios

Para o período 2010 / 2020 estima-se
que as populações de Sumaré e Nova
Odessa tenham crescido a taxa anuais de
respectivamente 1,63% e 1,75%, contra
1,07% aa para a RA de Campinas e 0,80
para a média estadual.

População Urbana

Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios de Sumaré e Nova Odessa,
1991-2010.
Componentes
do IDH

Sumaré

Nova Odessa

1991

2000

2010

1991

2000

2010

IDHM

0,506

0,658

0,783

0,577

0,705

0,791

Longevidade

0,759

0,802

0,845

0,745

0,826

0,861

Educação

0,261

0,514

0,705

0,378

0,590

0,762

Renda

0,655

0,691

0,744

0.681

0,712

0,755

Fonte: SEADE, Perfil dos municípios paulistas.

1970

1980

1990

2000

2010

Sumaré
Pop. Total

23.074

101.872

208.143

196.723

241.311

Sistema Viário

Sumaré
Pop. Urbana

15.295

94.643

222.115

193.322

238.599

Nova Odessa
Pop. Total

8.336

21.891

34.063

42.071

51.278

Nova Odessa
Pop. Urbana

6.233

19.534

31.973

41.110

50.440

Os municípios da AID apresentam
vantagens quanto à deslocamentos na
Região Metropolitana de Campinas, pois
possuía, entre outros, malha ferroviária,
proximidade com o Aeroporto Internacional
de Viracopos e com Polo Petroquímico de
Paulínia. Esses aspectos contribuíram
para atrair inúmeros investimentos para a
região. Para Nova Odessa soma-se ainda
a vizinhança do subpolo Americana.

Perfil Socioeconômico
Entre 1991 e 2000 – mesmo período de
maior incremento das desigualdades
sociais medidas pelo Índice de Gini, o IDHM
– Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal de Sumaré passou de 0,506
para 0,658 (+ 30%), elevando-se para 0,783
em 2010 (+19%), com um crescimento de
pouco mais de 50% nas duas décadas
consideradas. Essa performance permitiu
a transição da situação de “baixo” para
“alto” desenvolvimento humano. No
ranking dos municípios paulistas Sumaré
passou da posição 280 para a 151ª.
Para Nova Odessa o movimento foi
semelhante, com um crescimento pouco
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estabilizando-se em torno de 2% ao ano
nas duas décadas seguintes.

inferior a 40%, pois partia de uma base
ligeiramente superior. Desse modo no
ano 2000 já ficou enquadrada na situação
de “alto “desenvolvimento, evoluindo
em 2010 para a faixa superior deste
nível, ocupando a 44ª posição no ranking
estadual desta variável.

No caso da CTRC, o sistema mais
importante é o viário e o empreendimento
fica distante apenas 500 metros da rodovia
Anhanguera.
O sistema viário de interesse para acessar
a área destinada a CTRC é composto
pelas seguintes vias: Rodovia Anhanguera
sentido interior e capital, Estrada Marginal
(via expressa) e por vias locais do bairro
Chácaras Reunidas Nova Anhanguera
(Nova Veneza).

A componente Educação foi a principal
responsável pelo incremento do indicador,
pois sua pontuação praticamente triplicou
nos 19 anos considerados no caso de
Sumaré, tendo duplicado no caso de
Nova Odessa, verificando-se também
incrementos menores nas componentes
Longevidade e Renda conforme quadro a
seguir.
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Sistema Viário de Interesse para o Trajeto
pela Via Anhanguera Sentido Interior

Sistema Viário de Interesse para o Trajeto
pela Via Anhanguera Sentido Capital

Estrutura Produtiva e de
Serviços
Os municípios da AID, entre 2008 e 2013,
apresentou perda de participação do setor
secundário (indústria + construção civil).
Paralelamente e na mesma proporção se
verificou uma ampliação da participação
do terciário, especialmente do comércio e
dos serviços.
Em relação à estrutura produtiva, destaca-

Além da rica malha viária local, há 14
aeródromos no raio de 20 km do entorno
do empreendimento: dois aeroportos
públicos em Americana, um aeroporto
particular em Nova Odessa e o aeroporto
público Campos dos Amarais em
Campinas, além de 10 helipontos.

se a pequena contribuição das atividades
primárias (agricultura + pecuária +
exploração vegetal etc) na geração do
Valor Adicionado Fiscal (VASF) sendo as
atividades econômicas mais significativas
essencialmente urbanas.
Nos municípios de Sumaré e Nova Odessa
é muito pequena a participação do setor
agroindustrial, enquanto predominam
nestes municípios o setor de comércio e
serviços.

Evolução da Distribuição Proporcional do Valor Adicionado Fiscal (VAF) Segundo Setores de
Atividades, Município de Sumaré, 2008/2018.
Aeródromo é qualquer lugar (terrestre
ou aquático) que apresente condições
para pouso e decolagem, como aeroportos
e helipontos para helicópteros

Setores de Atividades

Sumaré

Nova Odessa

2008

2013

2018

2008

2013

2018

Agropecuária

0,4

1,0

1,1

O,72

0,55

0,42

Indústria/Construção Civil

50,5

40,8

38,1

54,19

38,16

33,29

Comércio/Serviços

40,8

48,4

51,9

33,87

51,51

58,03

Administração Pública

8,1

9,8

8,8

11,22

9,78

8,25

Total

100

100,0

100,0

100

100,0

100,0

Fonte dos dados primários: IBGE.

Agropecuária
A principal atividade da AID é a agricultura,
com amplo predomínio das lavouras
temporárias. Entre estas, destaque para
a cana de açúcar, soja e o milho. As áreas
de pastagem somam pouco mais de 1 mil
ha, a suinocultura e a avicultura também
estão presentes, seja como atividade
de pequenos produtores, seja através
de granjas especializadas e com alto
rendimento.

60

Indústria
No processo de constituição do
segmento industrial os municípios da
AID apresentam históricos diferenciados.
No caso de Sumaré, além das vantagens
logísticas já comentadas, deve-se também
considerar o esforço desenvolvido pelo
poder público municipal, através de busca
ativa de novos investimentos com oferta
de isenção de impostos e de terrenos com
preços competitivos ao longo da rodovia
Anhanguera. Num período relativamente
curto ocorreu a implantação de cerca de
300 plantas industriais ocupando diversas
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porções do município, dado entre outros
aspectos, a inexistência de distritos
indústrias.
O ramo com maior expressão na
geração de empregos é o da Indústria
Química, e no ranking paulista do Valor
da Transformação Industrial (VTI) deste
ramo industrial o município ocupa a 9ª
posição, com participação de 2,6%. Logo
na sequência coloca-se o ramo de Material
de Transporte, e ainda importantes na
geração de empregos industriais os
ramos Borracha, Fumo e Couro, Têxtil,
Alimentos e Bebidas.
Os estudos indicam que o setor industrial
se mantém como o mais importante de
estrutura produtiva do município, apesar
da perda de peso relativo no montante dos
empregos formais e na geração do VAF.
Esse movimento, em parte significativa,
ainda reflete a terciarização de atividades
antes desenvolvidas dentro das empresas
industriais e em relação às quais elas
respondem pela maior parte da demanda.
Diferente do cenário observado em
Sumaré, de acordo com o Mapa Industrial
Paulista, a participação de Nova Odessa
era pouco significativa no montante do
VTI paulista, destacando-se apenas no
ramo de Produtos Têxteis, onde ocupava
a 5ª posição, respondendo por 6,1% do
montante desse setor em 2016.
O setor têxtil foi o que mais contribuiu
para esse desempenho, pois neste
período contratou cerca de 1 mil novos
trabalhadores, elevando seu montante
para 6.256, tornando-se Nova Odessa a
terceira cidade no Estado de São Paulo
com mais empregos formais no setor,
o que é atribuído pelos analistas aos
investimentos realizados em tecnologia.
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Comércio
A ampliação da importância econômica
do setor terciário na AID foi reforçada por
dois movimentos de expansão. O primeiro
deles, que ocorreu no início da década
de 1990, paralelamente à implantação
de grande número de plantas industriais
e a fixação de magotes de população, foi
a chegada das grandes redes de lojas
e magazines, anteriormente fixadas
nas cidades polo. Supermercados,
hipermercados, grandes redes de lojas
e por fim shoppings, proporcionaram a
expansão das atividades comerciais.
Os novos investimentos no terciário da AID
abarcaram ainda uma grande gama de
atividades, com impacto especialmente
nos ramos hoteleiro, educacional, saúde
e de telecomunicações, além de logística.
No mercado varejista, teve continuidade
a chegada de novas redes e franquias,
devendo-se destacar que Sumaré, em
especial, se constitui atualmente no
segundo mercado consumidor entre as
19 cidades da Região Metropolitana de
Campinas.

Equipamentos e Serviços
Públicos

permanentes ocupados em áreas urbanas
com ordenamento regular, 99,8% tinham
coleta de lixo, 98,6% tinham ligação com
a rede geral de água e 99,9% tinham
banheiro. Data de 2014 a elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico.
No município de Nova Odessa, em 2010,
entre os 15.813 domicílios particulares
permanentes a cobertura do fornecimento
de energia elétrica era de 100%, a coleta
de lixo englobava a 98,2% e o índice de
ligação à rede geral de água era de 98%,
devendo-se observar que 1,4% desses
domicílios se encontravam em área rural.

Educação, Saúde e Segurança
Pública
A evolução da situação educacional
da população da AID também pode
ser observada através dos índices de
desenvolvimento da Educação Básica,
que evoluiu de forma muito positiva,
especialmente no referente aos anos
iniciais, com elevação de 4,7 para 6,2 entre
2005 e 2017 em Sumaré e de 5,3 para 6,9
em Nova Odessa, município que possui
uma rede pública de ensino considerada
como a 4ª melhor no âmbito da RMC.

Em relação à evolução do número
de matrículas, vale observar que
diferentemente da maior parte dos
municípios em que o número de
matrículas vem apresentando uma
tendência decrescente – especialmente
no Fundamental e no Médio, em Sumaré a
tendência é de crescimento das matrículas
no Ensino Infantil, com estabilização nos
demais níveis.
Em relação à Saúde Pública no município
de Sumaré, o DATASUS indica a presença
de 75 estabelecimentos voltados à saúde,
sendo 40 deles privados e 35 públicos,
cinco trabalhando com emergências.
A prestação de serviços por esses
estabelecimentos é para particulares
(38 unidades), para planos terceiros (32
unidades), plano próprio (4 unidades) e SUS
(38 unidades). Em relação à Saúde Pública,
Nova Odessa conta com sete Unidades
Básicas de Saúde – UBS. O município
conta ainda com um Programa de Saúde
da Família (PSF) e uma Coordenação de
Pronto Atendimento Social (CPAS), além
de um ambulatório de especialidades e de
um Hospital Municipal Acílio Carrion, com
35 leitos SUS e do Hospital de Campanha
Covid 19, com 8 leitos.

Em relação aos equipamentos e serviços
públicos foi dada ênfase na caracterização
de aspectos referentes tanto aos serviços
urbanos básicos, como aqueles relativos
à educação, saúde e segurança pública no
contexto da AID.

Limpeza Urbana e Saneamento
Para o município de Sumaré, os dados do
Censo Demográfico de 2010 indicam que
entre os 71.737 domicílios particulares
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Resumo dos Indicadores
Sociais da AID
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Organização Social

INDICADORES

SUMARÉ

NOVA ODESSA

População 2010 (habitantes)

241.311

51.278

Densidade Demográfica 2020 (habitantes/km2)

1.845,39

826,09

Taxa de natalidade 2018 (por mil habitantes)

14,03

12,02

Taxa de fecundidade (por mil mulheres por 15-49 anos)

48,8

43,64

Taxa de mortalidade infantil (óbitos/mil nascidos vivos) 2018 9,07

17,39

IDH-M 1991

0,506

0,577

IDH-M 2000

0,658

0,705

IDH-M 2010

0,783

0,791

IDHM componente Renda 1991

0,655

0,681

IDHM componente Renda 2000

0,691

0,712

IDHM componente Renda 2010

0,744

0,755

IDHM componente Educação 1991

0,261

0,378

IDHM componente Educação 2000

0,514

0,59

DHM componente Educação 2010

0,705

0,762

IDHM componente Longevidade 1991

0,759

0,745

IDHM componente Longevidade 2000

0,802

0,826

IDHM componente Longevidade 2010

0,845

0,861

Índice de Vulnerabilidade Social 2010 - Grau Médio (% das
famílias)
Índice de Vulnerabilidade Social 2010 - Grau Alto Urbano (%
das famílias)
Índice de Vulnerabilidade Social 2010 - Grau Muito Alto (%
das famílias)
Produto Interno Bruto 2018 (R$ milhões)

10,90%

9,20%

16,20%

0

2,50%

0

14.438,90

3.540,60

Participação no PIB do Estado de São Paulo 2014 (%)

0,6267

0,1424

Participação no PIB do Estado de São Paulo 2018 (%)

0,6532

0,1602

Crescimento do PIB 2000 - 2010 (% anual)

5,6

6,7

Crescimento do PIB 2014 - 2018 (% anual)

5,52

7,54

PIB per capita 2018 (R$ correntes)

52.477,03

62.369,32

No contexto do amplo processo de
adensamento e renovação populacional e
da segregação socioespacial resultante,
os dados levantados sobre a organização
social dos municípios da AID apontam
para um baixo grau de articulação e
mobilização, especialmente da grande
massa de novos residentes de renda
média e baixa que ocuparam as novas
periferias. Exceção parcial é constituída
pelas entidades de representação
classista, mas que ainda desenvolvem
baixo grau articulação com o conjunto da
população.
Deve ser citada ainda a presença de
grandes universidades – com destaque
para a UNICAMP que vem contribuindo
para a geração de uma massa crítica mais
qualificada em relação aos problemas
locais e regionais bem com em relação
a diferentes questões culturais relativas
à raça e gênero, por exemplo. Esses
temas são em geral repercutidos pelo
movimento estudantil, porém com
limitada capacidade de irradiação.
Entre os movimentos sociais tem amplo
destaque o da luta pela terra, inicialmente
no ambiente rural e, na sequência e com
forte intensidade, no ambiente urbano,
com ações com repercussões importantes
nos dias atuais. Na década de 1980, após
diferentes movimentos reivindicatório e de
ocupações de terras, foram estabelecidos
pelo poder público três assentamentos
de sem-terra no Horto Florestal, que
era propriedade da Ferrovia Paulista
Sociedade Anônima (FEPASA) localizado
na área rural de Sumaré. Trata-se dos
Assentamentos Sumaré I, II e III, que
formaram a Cooperativa Agropecuária de
Produção dos Assentamentos Sumaré,

e que atualmente integram práticas
agroecológicas e fazem fornecimentos
para o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), para o Programa
Nacional
de
Alimentação
Escolar
(PNAE), e para o Programa Paulista de
Agricultura de Interesse Social, além
das prefeituras municipais da região.
Os Assentamentos possuem agrovilas
destinadas principalmente para moradia
e que conta com diversos equipamentos
voltados à saúde e educação.
Apesar da agricultura e dos assentamentos
em pauta terem baixa expressão na
economia urbano industrial altamente
predominante, os ativistas e lideranças
formados nesse movimento são muito
ativos e participantes no contexto dos
movimentos sociais e dos colegiados em
que se faz representar a sociedade civil.
Não foram localizadas outras mobilizações
ou movimentos sociais significativos
relativos a temas como saúde, que que
foi objeto de grandes mobilizações em
outras cidades no mesmo período. Os
temas com maior repercussão entre
os movimentos sociais, atualmente, se
referem às questões de gênero e cor.
Afora as manifestações e posicionamentos
relativos aos temas gênero e cor
recolhidos do Sindicato dos Metalúrgicos,
as demais manifestações observadas do
conjunto das entidades sindicais também
eram fortemente direcionadas para
temas corporativos ou de política mais
ampla, não tendo sido registradas, da
mesma forma que no campo empresarial,
manifestações não genéricas sobre
questões ambientais e sobre resíduos
urbanos sólidos em especial.
Por último, no campo das organizações
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não governamentais, foram identificadas
pouco menos de 40 entidades com
atuação continuada na AID, com ampla
maioria daquelas voltadas à ação social.
Na AID não foram localizadas ONG’s
centralmente voltadas para a defesa do
meio ambiente e/ou para a educação
ambiental.
Com relação a questões como a coleta
seletiva e a atuação dos catadores de
materiais recicláveis, o Plano Integrado de
Resíduos Sólidos da Região Metropolitana
de Campinas, de 2010 , identificou a
presença de duas cooperativas voltadas
a esta atividade na AID. Atualmente, de
acordo com a administração municipal de
Sumaré, ela vem atuando em parceria com
cooperativas independentes de coletores
e a expectativa é de chegar até o final de
2024 com 10% de todo o resíduo sólido
gerado dentro do coletado na reciclagem.
Além disso Sumaré deverá contar com
sete pontos de entrega voluntária de
materiais inertes distribuídos entre
nas diferentes regionais. Desenvolve
ainda ações preventivas e educativas
de combate ao descarte irregular e vem
realizando estudos para a implantação
de um novo modelo de coleta de lixo
orgânico domiciliar ou reciclável. No caso
do entulho da Construção Civil, o material
poderá ser reaproveitado na própria
cidade, principalmente na manutenção
das estradas rurais pois o município dispõe
de uma Usina de Resíduos da Construção
Civil em fase de testes aguardando apenas
a emissão Licença de Operação definitiva
pela CETESB para operar continuamente.
Em iniciativa da Câmara Municipal de
Sumaré foi recentemente aprovado
o Projeto de Lei nº 6/2021 que cria a
Campanha Permanente de Incentivo às
Cooperativas de Catadores de Material
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Reciclável no município. A campanha
deverá ser desenvolvida em parceria com
a sociedade civil e com a iniciativa privada,
com o intuito de estimular a geração de
emprego e renda, fomentar a formação
de cooperativas de trabalho, resgatar a
cidadania através do direito básico ao
trabalho, promover a educação ambiental,
e propiciar a defesa do meio ambiente
através da coleta seletiva e reciclagem
de lixo. Também foi aprovado o PL nº
86/2021 que dispõe sobre a autorização
para instalação de aterros sanitários em
Sumaré.
Uma vez concluída essa varredura das
entidades e movimentos da sociedade
civil presente na AID, foram realizadas
entrevistas com representantes de
algumas dessas entidades, tende em vista
melhor compreender o contexto, bem
como registrar suas opiniões em relação
ao empreendimento em estudo.
As entrevistas realizadas com os presidentes de cooperativas de trabalhadores
na reciclagem de resíduos sólidos urbanos
indicaram a persistência de uma situação
onde predominam condições de trabalho
deficientes e baixa geração de renda,
agravada pelos efeitos da pandemia. Na
relação com as administrações municipais
– responsáveis pela gestão das ações
voltadas para os resíduos sólidos urbanos,
as cooperativas indicam que a prática fica
bem distante dos discursos e promessas
de priorização de ações sustentáveis em
termos ambientais e sociais. O apoio
recebido por elas é considerado reduzido,
quando existente, só tendo melhorado
em alguns municípios por iniciativa do
Ministério Público que impôs Termos de
Ajuste de Conduta objetivando maiores
dotações de recursos e investimentos em
estruturas de apoio.

Comunidades Tradicionais
Os levantamentos bibliográficos e as
pesquisas junto às administrações
municipais da AID também indicaram que
não se fazem presentes comunidades
tradicionais de origem indígena ou
quilombola.
Em Nova Odessa existe uma comunidade
de descendentes de colonos letões que
realiza a tradicional Festa do Ligo - que
resgata aspectos da cultura desse país do
leste europeu, em especial a celebração do
solstício de verão. Não se trata, no entanto,
de um grupo com as características que
definem as comunidades tradicionais
objeto da legislação de proteção.
Do município de Sumaré considerouse significativo assinalar que a Câmara
Municipal tinha uma Comissão de
Assuntos Relevantes em Defesa de
Direitos Humanos que era temporária
e recentemente foi transformada em
Comissão Permanente de Direitos
Humanos, tendo já um amplo rol de
audiências públicas para a discussão de
questões locais vinculadas ao tema.

Patrimônio Arqueológico
Foi protocolado o Projeto de Avaliação de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico –
PAIPA da área de implantação da Central
de Tratamento de Resíduos Sólidos
Consimares que visa a obtenção da
autorização de pesquisa pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– Iphan/SP.

Em consulta ao Serviço de Gestão
do Patrimônio Arqueológico/ Centro
Nacional de Sítios Arqueológicos (SGPA/
CNSA) do Iphan não revelou registro de
sítios arqueológicos no município de Nova
Odessa.
No município também não há bens
tombados em âmbito federal nem em
âmbito estadual. Os estudos do Plano
de Desenvolvimento Urbano Integrado
da Região Metropolitana de Campinas
indicam como patrimônio de valor cultural
em Nova Odessa: os edifícios da estação
ferroviária Nova Odessa e da Primeira
Igreja Batista de Nova Odessa.
Considerando-se os dados de fontes
secundárias já existentes para a região
em questão – ressaltando-se as inúmeras
informações derivadas de pesquisas
arqueológicas anteriormente realizadas, o
registro de coleções públicas e particulares
e as fontes etnohistóricas – pode-se
afirmar que nela constatou-se presença
de cultura material associada ao período
pré-colonial (ocupações de caçadorescoletores e de agricultores-ceramistas) e
ao período histórico (registros associados
aos processos históricos e socioculturais
envolvendo indígenas, africanos e seus
descendentes, colonizadores portugueses
e, posteriormente, imigrantes europeus).
Em consequência, a área região na qual o
empreendimento está inserido apresenta
alto potencial arqueológico, que será
apresentado nos estudos propostos no
PAIPA assim que for emitida a autorização
do Iphan/SP.
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Impacto Ambiental

Quais são os efeitos que a CTRC
poderá causar sobre o meio ambiente?

9

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, ou
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta
ou indiretamente, afetem: a) saúde, segurança e bem estar da
população; b) as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; d) a qualidade
dos recursos ambientais.” (Resolução CONAMA n. 01/1986).

A avaliação dos impactos
ambientais é feita com
base em diversos critérios,
apresentados abaixo:
• Natureza: positiva ou negativa.
Indica se o impacto afeta positiva ou
negativamente as características do meio
avaliado.
• Prazo para Ocorrência: imediato ou
médio a longo prazo.
Impactos de curto prazo são aqueles
que se iniciam simultaneamente, ou
imediatamente após, à atividade que os
gera. Impactos de médio a longo prazo
são aqueles que ocorrem após um
determinado tempo do início da ação
geradora.

empreendimento e conhecer o meio ambiente do local onde ele será construído.
No item 5 apresentamos como será o empreendimento e no item 8 apresentamos como
é o meio ambiente no local. Agora vamos apresentar os efeitos do planejamento, da
construção e da operação do empreendimento. Para tanto, foi adotado um método
para identificar e avaliar esses efeitos, método este que atende às exigências federais
(Resolução CONAMA n. 01/1986) e as exigências da CETESB, constantes do Manual
de Avaliação de Impacto Ambiental (Decisão de Diretoria n. 2017/2014) e no Termo de
Referência, que orientou a elaboração do EIA.
Os efeitos são divididos conforme as fases do licenciamento (impactos do planejamento,
impactos da construção e impactos da operação). Esses impactos são divididos também
por meio (meio físico, meio biótico e meio socioeconômico).
A identificação dos impactos é feita através da análise do empreendimento, nos menores
detalhes.
68

• Incidência: direta ou indireta.
Indica se o impacto decorre diretamente
de alguma atividade da CTRC (impacto
direto) ou se decorre de outro impacto
(impacto indireto).
• Alcance: ADA, localizado ou disperso.
Refere-se à abrangência dos principais
efeitos (positivos ou negativos) provocados
pelo impacto. É classificado como
localizado quando se irradia, mas é possível
definir o espaço onde ocorre. O impacto
disperso é aquele que não apresenta uma
área de ocorrência definida.
• Magnitude: desprezível a baixa, média
ou alta.
Indica a intensidade do impacto em
função da fragilidade do meio (físico,

biótico ou socioeconômico).
• Duração: temporária ou permanente.
Esta avaliação é feita por fase do
empreendimento
(Planejamento,
Implantação e Operação). Refere-se ao
caráter temporário ou permanente do
impacto, por fase avaliada. Um impacto
temporário é aquele que deixa de existir
espontaneamente após terminar a
atividade do empreendimento que não
ocorre de forma constante durante a
empreendimento avaliada. Os impactos
permanentes são aqueles que são
gerados por atividades constantes do
empreendimento ou que não deixam
de existir mesmo após a atividade ser
interrompida.
• Reversibilidade: reversível ou
irreversível.
Refere-se à capacidade do meio de
retornar à sua condição inicial, caso haja
interrupção da atividade responsável
pelo impacto. Este conceito é muito
confundido com o de temporalidade.
Mas, na verdade, relaciona o impacto
à capacidade do meio de retornar, ou
não, à sua condição inicial, mediante a
interrupção da atividade.
• Probabilidade de Ocorrência: certa ou
provável / possível.
O impacto é certo quando a atividade
do empreendimento necessariamente
provoca o impacto. O impacto é considerado
de ocorrência possível quando a atividade
do projeto pode não gerar o impacto, mas
há uma probabilidade de sua ocorrência.
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Com base nos critérios de reversibilidade,
localização e magnitude é definida a

Depois de definidas as medidas de gestão
dos impactos, sua eficiência em amenizar

os impactos negativos ou ampliar os
efeitos dos impactos positivos é avaliada.

Reversibilidade

Alcance

Magnitude

Significância

Eficiência

Impactos Negativos

Reversível

ADA

Baixa

Baixa

Alto

Reversível

ADA

Média

Baixa

O grau de eficiência é considerado alto
O grau de eficiência é considerado alto
quando a ação é capaz de impedir ou atenu- quando a ação é capaz de potencializar conar consideravelmente os impactos negativos sideravelmente os impactos positivos

Reversível

ADA

Alta

Média

Médio

Reversível

Localizado

Baixa

Baixa

Reversível

Localizado

Média

Média

O grau de eficiência é considerado médio
quando a ação é capaz de atenuar, sem
reduzir a intensidade do impacto negativo
significativamente

O grau de eficiência é considerado médio
quando a ação tem poucas chances de potencializar o impacto positivo

Reversível

Localizado

Alta

Alta

Baixo

Reversível

Disperso

Baixa

Baixa

O grau de eficiência é considerado baixo
quando a ação não é capaz de potencializar
significativamente o impacto positivo

Reversível

Disperso

Média

Média

O grau de eficiência é considerado baixo
quando a ação não é capaz de mitigar o
impacto, sendo necessário adotar medidas
compensatórias

Reversível

Disperso

Alta

Alta

Irreversível

ADA

Baixa

Baixa

Irreversível

ADA

Média

Média

Irreversível

ADA

Alta

Alta

Irreversível

Localizado

Baixa

Baixa

Irreversível

Localizado

Média

Alta

Irreversível

Localizado

Alta

Irreversível

Disperso

Irreversível
Irreversível

Depois de definida a eficiência da medida
de gestão é avaliada a relevância do

Impactos Positivos

impacto, conforme quadro a seguir.

Impactos Negativos

Impactos Positivos

Significância Resolução

Relevância

Significância Resolução

Relevância

Alta

Alta

Média

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Média

Alta

Média

Alta

Alta

Alta

Baixa

Alta

Alta

Baixa

Alta

Baixa

Baixa

Média

Alta

Baixa

Média

Alta

Alta

Disperso

Média

Alta

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Disperso

Alta

Alta

Média

Baixa

Média

Média

Baixa

Média

Baixa

Alta

Irrelevante

Baixa

Alta

Média

Baixa

Média

Baixa

Baixa

Média

Média

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Para cada impacto identificado foram
propostas medidas de gestão dos
impactos, como seguem:
• Controle: ações que deverão ser
incorporadas ao projeto para controlar
o aspecto gerador e prevenir o
desencadeamento do impacto;
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significância do impacto da seguinte
forma:

natural é entendida como compensação
pela supressão de vegetação. As
medidas
compensatórias
também
podem ser implementadas sempre que
forem consideradas estratégicas pelo
Empreendedor;

• Mitigação: ações que visam minimizar a
significância do impacto;

• Monitoramento: ações empregadas
para monitorar a ocorrência dos impactos
previstos e avaliar a efetividade das
demais medidas de gestão propostas;

• Compensação: ações empregadas
quando um impacto negativo de alta
magnitude não é mitigável. Assim, a
recomposição de área com vegetação

•
Potencialização:
ações
que
visam incrementar os benefícios do
empreendimento,
associados
aos
impactos positivos.

Cabe destacar que a relevância considera,
necessariamente, que as ações de gestão
propostas serão integralmente aplicadas
pelo empreendedor, em conformidade
com o proposto neste estudo e conforme
as melhores práticas vigentes no que
tange a gestão de impactos ambientais.
A seguir são apresentados os impactos
negativos e positivos do empreendimento
na fase de construção e fase de operação
e sua relevância, lembrando que para
determinar a relevância foram usados os

critérios definidos acima e a relevância
é determinada pelo cruzamento da
eficiência da medida de gestão e a
significância que, por sua vez, é definida
com base na reversibilidade do impacto,
alcance e magnitude.
Todos os impactos identificados para
as fases de implantação e operação são
apresentados abaixo, com indicação da
relevância do impacto conforme a fase, e
as medidas de gestão propostas.
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Efeitos da CTRC no Meio Físico

foi fundamental para reduzir impactos
do empreendimento, pois sem essa
possibilidade seria necessário construir
um duto longo para alcançar um local
onde fosse possível o descarte, obra que
implica em muitos outros impactos.

A escolha de um local para instalar a
CTRC que apresentasse a possibilidade
de descarte adequado para os efluentes
líquidos tratados do empreendimento

IMPACTO

FASE
IMPL

OPER

MEDIDA DE GESTÃO, PROGRAMA
AMBIENTAL E / OU DIRETRIZ

MEIO FÍSICO
Alteração da Disponibilidade
Hídrica Subterrânea

X

Alteração da Qualidade da Água
do Ribeirão dos Lopes

X

Alteração da Qualidade do Ar

X

Alteração na Dinâmica dos Processos de Assoreamento

X

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras

Alteração na Dinâmica dos Processos Erosivos

X

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras

Alteração na Qualidade das
Águas Subterrâneas e Propriedade dos Solos

X

X

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras e Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas

Elevação do nível da pressão
sonora

X

X

Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras e Programa de
Monitoramento de Ruído

Impactos Negativos de Baixa Relevância
Impactos Positivos de Baixa Relevância

Alteração na Qualidade do Ar
Durante a fase de implantação do
empreendimento é prevista a emissão
de materiais particulados decorrente,
principalmente, de movimentação do
solo nas obras de terraplenagem e do
movimento de máquinas e caminhões
no local, além de emissões de gases de
combustão de escapamento dos veículos
de serviços nas obras.
O componente predominante do material
particulado emitido será do solo que pode
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X

Programa de Monitoramento das Águas
Subterrâneas e Programa de Educação
Ambiental
Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras

X

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras e Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Impactos Negativos de Média Relevância
Impactos Positivos de Média Relevância

afetar a saúde, porém não há população
residente no entorno da ADA.
A poeira suspensa durante as obras terá
um alcance limitado na ADA e seu entorno,
tendendo a se depositar rapidamente
no solo, dependendo das condições
climáticas.
As emissões gasosas de veículos
de serviços nas obras não deverão
desempenhar um efeito mensurável na
qualidade do ar local.

Para atenuar esse impacto, ou seja,
amenizar a quantidade de poluentes
na atmosfera são propostas medidas
de controle de material particulado e
emissões veiculares”, apresentadas no
“Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras”, apresentado no
Capítulo 11 deste EIA.
Este impacto foi considerado de baixa
significância, as medidas de gestão
propostas são de alta eficiência, portanto
o impacto foi avaliado, na fase de
implantação, como de baixa relevância.
As principais emissões atmosféricas das
atividades de operação da CTRC serão os
gases de combustão da URE que passarão
em um sistema de tratamento (limpeza)
para reduzir as concentrações de
poluentes na saída dos gases na chaminé.
Estas emissões estarão de acordo com os
limites da legislação do estado de São
Paulo que é a Resolução SMA n. 079/2000.
Apesar destas emissões que serão gerados
durante a operação da URE estarem de
acordo com a legislação foi realizado um
“Estudo de Dispersão Atmosférica” (EDA).
Conforme determinado pela Cetesb os
poluentes considerados neste EDA foram:
MP (Material Particulado), NOx (Óxidos de
Nitrogênio), SOx (Óxidos de Enxofre), CO
(Monóxido de Carbono), Pb (Chumbo) e
Dioxinas e Furanos (D&F).

Óxidos de nitrogênio (NOx) são
vários compostos químicos gasosos,
formados pela combinação do oxigênio
com o nitrogênio. São formados pela
combustão em altas temperaturas e
emitidos principalmente por motores
de combustão interna, fornos, caldeiras,
estufas, indústrias químicas.

O EDA é uma modelagem matemática
que simula as maiores e menores
concentrações e alcance destes poluentes
na região. Para este EDSA foi utilizado o
modelo computacional ISCST3 (Industrial
Source Complex - Short Term) do programa
ISC-AERMOD View, fornecido pela Lakes
Environmental. Nesta modelagem foram
consideradas fatores do meio físico como
por exemplo direção e velocidade do
vento, temperatura do ar, estabilidade
do ar e topografia da região, além de 17
pontos chamados de receptores discretos
selecionados nos municípios de Nova
Odessa e Sumaré (escolas, igreja, postos
de saúde, hospitais).
Os resultados do EDA permitiram
avaliar o impacto na qualidade do ar das
emissões atmosféricas decorrentes do
funcionamento da URE. Estes resultados
mostraram que as maiores concentrações
foram para o Óxidos de nitrogênio (NOx),
porém no período de exposição de 1
hora foi igual a 209,0 µg/m³, valor que
representa 87,1% do Padrão de Qualidade
do Ar (PQAR) da legislação estadual do
Decreto Estadual n. 59.113/2013. Para o
período de longa exposição (média anual)
a máxima concentração foi de 2,26 µg/m³,
que equivale a 4,5% do PQAR. O importante
a saber é que estas maiores concentrações
de Nox ocorrem junto ao limite do terreno
do empreendimento e, à medida que se
afasta dele, nos receptores discretos mais
próximos estas concentrações decaem
para aproximadamente 20 µg/m³.
Os resultados para os outros poluentes
as máximas concentrações de Partículas
Inaláveis (MP10), Óxidos de Enxofre (SOx),
Monóxido de Carbono (CO) e Chumbo
(Pb) apresentam valores bastante
inferiores àqueles de NOx, ou seja, todos
compreendidos entre 14,85 e 0,1%.
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Com relação às emissões de Dioxinas e
Furanos (D&F), foi realizado a “Avaliação
de Risco à Saúde Humana por exposição
a emissões atmosféricas não intencionais
de Dioxinas & Furanos”, conforme
exigência técnica da “Decisão de Diretoria
CETESB no. 034/2015/I, de 10 de fevereiro
de 2015”. O maior valor de concentração
de D&F verificado para período de 8 horas
foi igual a 0,02246 pg/m³ (picograma por
metro cúbico), que representa 14,5%
da dose mensal tolerável, indicando
assim baixa magnitude destas emissões.
Importante saber que no projeto de
engenharia da URE estão previstos
vários cuidados técnicos para impedir a
formação e emissão dos compostos de
Dioxinas e Furanos.

Dioxinas e Furanos são compostos químicos

com estruturas químicas e características
biológicas. São formadas em processos que
contenham hidrocarbonetos, cloro e oxigênio,
dentro de uma faixa de temperatura entre
250 e 450 °C. Estas condições podem estar
presentes na oxidação térmica de resíduos.

Para o gerenciamento desse impacto
foram previstas medidas de controle e de
monitoramento contidas no “Programa
de
Monitoramento
das
Emissões
Atmosféricas e da Qualidade do Ar” que
incluirá testes e monitoramento contínuo
na chaminé e determinação dos poluentes
avaliados no “Estudo de Dispersão
Atmosférica”. Os resultados destes
monitoramentos permitirão controlar
e minimizar o impacto das emissões
atmosféricas geradas na fase de operação
do empreendimento e atender os limites
de emissão e padrões com a implantação
destas medidas, que são de alta eficiência,
o impacto de alteração na qualidade doa é
avaliado como de baixa relevância.
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Elevação do Nível da Pressão Sonora
Durante a fase de implantação do
empreendimento a principal fonte de
ruído da AID será proveniente da Rodovia
Anhanguera, distante cerca de 550m da
ADA, que apresenta tráfego diuturno de
veículos leves e pesados. Durante a fase
de implantação do empreendimento
haverá geração de ruído em função da
movimentação de máquinas, equipamentos
e veículos, terraplenagem, obras civis e
operação do canteiro de obras.
Com a operação dos equipamentos,
máquinas e veículos para a implantação
do empreendimento é prevista a elevação
no padrão de emissão sonora, estimada
em 85 dB (decibéis) a 5 metros de distância
destas fontes de emissão de ruído.
Como medidas de controle, sugerese que a operação dos equipamentos
mais ruidosos, como serra circular
e lixadeiras, sejam executadas em
locais fechados, sempre que possível.
Recomenda-se também a escolha de
soluções tecnológicas menos ruidosas
nos processos construtivos. O escape de
gases de caminhões e tratores devem ser
revisados para que sua deterioração não
eleve a emissão de ruído. Essas medidas
são parte do “Programa de Controle e
Monitoramento Ambiental das Obras”.
Este impacto foi considerado irrelevante,
as medidas de gestão propostas são de
alta eficiência, portanto o impacto foi
avaliado, na fase de implantação, como de
baixa relevância.
Na fase de operação, a elevação do
nível da pressão sonora acontecerá em
função da operação dos equipamentos da
CTRC e do descarregamento de resíduos
sólidos. Para a avaliação deste impacto
foi realizada uma Simulação da Dispersão
da Energia Sonora, usando o software
SoundPlan 7.3.

Com base nesta simulação, obteve-se
como nível de pressão sonora estimado
para os períodos diurno e noturno e conclui
que a operação da URE não alterará a
condição atual da paisagem sonora da
AID e atende aos critérios adotados.
Para a gestão desse impacto, além dos
cuidados de manutenção preventiva,
deverá ser desenvolvido e implementado o
“Programa de Monitoramento de Ruído”.
Devido à baixa significância deste impacto
e ao alto grau de resolução das medidas
de gestão propostas atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Alteração na Dinâmica dos
Processos Erosivos
Na
fase
de
implantação
do
empreendimento, a dinâmica dos
processos
erosivos
poderá
ser
intensificada, devido principalmente à
execução das atividades de limpeza do
terreno, terraplenagem, implantação
e operação do canteiro de obras,
obras de implantação do coletor de
efluentes líquidos, obras civis do CTRC e
desmobilização do canteiro de obras.
Para esse impacto ambiental foram
propostas
ações
de
controle
e
monitoramento descritas no “Programa
de Controle e Monitoramento Ambiental
das Obras”.

empreendimento poderá ser intensificada
durante a fase de implantação, devido
às atividades de limpeza de terreno,
remoção de camada superficial de solo
e terraplenagem, que podem provocar
novos processos de assoreamento pela
deposição de sedimentos nas nascentes,
nos canais fluviais, e nas planícies mais
próximas.
Para esse impacto ambiental foram
propostas
ações
de
controle
e
monitoramento descritas no “Programa
de Controle e Monitoramento Ambiental
das Obras”.
Devido à alta significância deste impacto
e ao alto grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se média
relevância para este impacto.
Alteração da Qualidade das Águas
Subterrâneas e das Propriedades do Solo
Na
fase
de
implantação
do
empreendimento,
a
alteração
da
qualidade das águas subterrâneas e das
propriedades do solo estará relacionada
principalmente à geração de efluentes
líquidos e à geração de resíduos sólidos,
decorrente das atividades das seguintes
estruturas:
refeitório,
central
de
resíduos sólidos, oficina de manutenção/
reparo de máquinas, alojamento para
colaboradores, entre outros.

Alteração na Dinâmica dos
Processos de Assoreamento

Ressalta-se que os efluentes líquidos
serão
devidamente
coletados
e
encaminhados para tratamento por
meio do sistema de coleta pública. Os
efluentes líquidos oleosos também serão
devidamente segregados por meio de
Separadores de Água e Óleo (SAOs), e
encaminhados para destinação por meio
de empresas especializadas.

A dinâmica dos processos de assoreamento
já existente nas áreas de influência do

Os resíduos sólidos dessa fase do
empreendimento serão devidamente

Devido à alta significância deste impacto
e ao alto grau de resolução das medidas
de gestão propostas atribui-se média
relevância para este impacto.
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gerenciados conforme Programa de
Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), além
disso o canteiro de obras contará com a
estrutura de uma central de resíduos
sólidos. Os resíduos sólidos também
serão destinados a correta disposição em
locais devidamente licenciados, de acordo
com sua classificação.
Esse impacto ambiental está relacionado
a eventuais acidentes ou incidentes, ou
pelo manuseio e/ou gestão incorretos de
resíduos sólidos e efluentes líquidos.
Para esse impacto ambiental foram
propostas
ações
de
controle
e
monitoramento descritas no “Programa
de Controle e Monitoramento Ambiental
das Obras”.
Devido à alta significância deste impacto
e ao alto grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se média
relevância para este impacto.
Na fase de operação do empreendimento,
a alteração da qualidade das águas
subterrâneas e das propriedades do solo
estará relacionada também à geração de
resíduos sólidos e de efluentes líquidos.
A geração dos efluentes líquidos na ADA
na fase de operação do empreendimento
está associada a diversas atividades,
mas
destaca-se
a
atividade
de
descarregamento de resíduos, em função
da geração de chorume no fosso de
recebimento de resíduos.
Assim, de modo a garantir que o
fosso de recebimento de resíduos seja
impermeável, suas paredes serão
construídas através de uma técnica
especial. O chorume será coletado por
uma rede de canaletas, localizadas no
fundo do fosso e conduzido por gravidade
a um poço de coleta, a partir do qual
será bombeado para tratamento, o que
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impedirá o acúmulo no fundo do fosso
e a ocorrência de pressão hidrostática
sobre o fundo ou paredes, minimizando a
possibilidade de vazamentos.
A CTRC contará com uma Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE) de Baixa
Contaminação para o tratamento de
efluentes da Estação de Tratamento de
Água (ETA). Também contará com ETE
para Efluentes Contaminados. Ambas as
ETEs visam realizar um pré-tratamento
dos efluentes com a finalidade de
adequá-los ao descarte em rede pública
de esgotos, em conformidade com o
Decretos Estaduais n. 8.468 e n. 54.487,
além da norma NBR 9800/1987.
Também cabe salientar que: (i) toda água
de chuva com potencial de contaminação
será encaminhada para tratamento
na ETE de Baixa Contaminação, para
posterior reaproveitamento; (ii) e a água
da chuva não contaminada (provenientes
de telhados, coberturas e áreas de
circulação) serão captadas para reuso,
até o limite da armazenagem disponível.
Esse impacto ambiental está relacionado
a eventuais acidentes ou incidentes, ou
pelo manuseio e/ou gestão incorretos
de resíduos sólidos e efluentes líquidos.
Caso esse impacto ambiental ocorra, há
o potencial para alterar as condições de
qualidade das águas subterrâneas e das
propriedades do solo.
Para esse impacto ambiental foram
propostas ações de monitoramento
apresentadas
no
“Programa
de
Monitoramento das Águas Subterrâneas”.
Devido à média significância deste
impacto e ao médio grau de resolução das
medidas de gestão propostas, atribui-se
média relevância para este impacto.

Alteração da Disponibilidade
Hídrica Subterrânea
Para a fase de implantação do
empreendimento é previsto o consumo de
110,4 m³/dia de água subterrânea, captada
por meio de poço tubular profundo,
considerando o consumo doméstico e o
necessário às atividades de obras, o que
equivale 1,28 x 10-3 m³/s.
Com base no exposto, a utilização de água
subterrânea para a fase de implantação
do empreendimento tem potencial
para alterar a disponibilidade hídrica
subterrânea.
Para esse impacto ambiental são
propostas ações de minimização do
impacto apresentadas no Programa de
Educação Ambiental
Devido à média significância deste
impacto e ao médio grau de resolução das
medidas de gestão propostas, atribui-se
média relevância para este impacto.
Durante a fase de operação do
empreendimento,
o
abastecimento
da água necessário para será através
de captação subterrânea por meio de
poço tubular profundo que conta com
Declaração de Viabilidade para Captação
Subterrânea do DAEE, publicada no
Diário Oficial do Estado em 01/06/2021,
para vazão máxima de captação de 10
m³/h e volume máximo diário de 200m³.
Nesta fase é previsto o consumo de 8,3
m³/h de água, sendo 5,8 m³/h proveniente
de captação por meio do poço tubular
profundo, e 2,5 m³/h proveniente de água
de reuso do seu próprio sistema.

nova”. Também foram propostas ações
de monitoramento apresentadas no
Programa de Monitoramento das Águas
Subterrâneas.
Devido à média significância deste
impacto e ao médio grau de resolução das
medidas de gestão propostas, atribui-se
média relevância para este impacto.
Alteração da Qualidade da Água do
Ribeirão dos Lopes
Na
fase
de
implantação
do
empreendimento,
durante
eventos
chuvosos de maior intensidade, poderá
ocorrer impacto na qualidade das águas
superficiais do ribeirão dos Lopes
decorrentes das atividades de limpeza do
terreno, da operação do canteiro de obras
e de terraplenagem que implicarão na
exposição de solo e geração e transporte
de sedimentos, circulação de veículos,
movimentação de solo e escoamento de
águas pluviais, aspectos estes indutores
do impacto de Alteração da Qualidade da
Água.
Para este impacto são propostas medidas
de controle da qualidade da água
superficial apresentadas no “Programa
de Controle e Monitoramento Ambiental
das Obras”.
Devido à baixa significância deste impacto
e ao médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.

Cabe salientar que os procedimentos
operacionais da CTRC já contemplam
ações de controle e mitigação, por
meio de utilização de água de reúso,
minimizando a captação de “água
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Efeitos da CTRC no Meio
Biótico
A escolha de um local para instalar a
CTRC, sem vegetação para ser removida,
IMPACTO

FASE
IMPL

OPER

foi muito importante para amenizar os
efeitos do empreendimento no Meio
Biótico, como pode ser observado no
quadro.

MEDIDA DE GESTÃO, PROGRAMA
AMBIENTAL E / OU DIRETRIZ

MEIO BIÓTICO
Remoção de Campo Antrópico e Supressão de Indivíduos
Arbóreos

X

Programa de Enriquecimento Florestal
Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras

Perda de Habitat para Fauna

X

Programa de Enriquecimento Florestal
Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras

Perda Direta de Indivíduos da
Fauna

X

X

Programa de Enriquecimento Florestal
Programa de Controle, Monitoramento Ambiental das Obras, Plano de Controle de Recebimento de Resíduos e Programa de Monitoramento de Tráfego e Sistema Viário

Perturbação da Fauna

X

X

Programa de Enriquecimento Florestal
Programa de Controle, Monitoramento Ambiental das Obras, Plano de Controle de Recebimento de Resíduos e Programa de Monitoramento de Tráfego e Sistema Viário

Alteração da Estrutura e
Composição das Comunidades
Aquáticas

X

Impactos Negativos de Baixa Relevância
Impactos Positivos de Baixa Relevância

Remoção de Campo Antrópico e
Supressão de Indivíduos Arbóreos
As intervenções necessárias à implantação
da CTRC implicarão em remoção de 7
hectares de campo antrópico, recoberto
gramíneas, e supressão de 10 indivíduos
arbóreos (sete “amendoim-do-campo”
Platypodium elegans, uma “crindiúva”
Trema micranta e um “cambará”
Moquiniastrum polymorphum, além de
um indivíduo morto).
Para minimizar os efeitos negativos
deste impacto recomenda-se a adoção de
78

Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras
Impactos Negativos de Média Relevância
Impactos Positivos de Média Relevância

cuidados durante a limpeza do terreno,
constantes do Programa de Controle e
Monitoramento Ambiental das Obras
(PCMAO). Cabe registrar que, para
limpeza do terreno, deverá ser solicitada
a Autorização para Supressão Vegetal
(ASV) ao órgão ambiental responsável. A
compensação pela supressão foi proposta
no Programa de Enriquecimento Florestal
Devido à baixa significância deste impacto
e baixo grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.

Perda de Habitat para Fauna
No caso da CTRC, a perda de habitat se
dará principalmente pela limpeza do
terreno, com a remoção de 7 hectares de
campo antrópico, mas também em função
da supressão de 10 indivíduos arbóreos
isolados.
Campos antrópicos, apesar de alterados,
ainda
possuem
importante
papel
ecológico para algumas espécies,
servindo de habitat para algumas espécies
especialistas em ambientes abertos ou
para espécies generalistas. A vegetação
herbácea presente nesses ambientes
pode beneficiar uma gama maior de
espécies, que a utilizam como abrigo ou
como local para forrageio. A remoção
do campo antrópico implica na perda de
habitat utilizado por animais de pequeno
e médio porte, tais como: tatus, queroquero, gavião-peneira, coruja-buraqueira,
rato-do-mato, teiu, tapiti.
A remoção de indivíduos arbóreos isolados
pode resultar na perda de conectividade
estrutural e funcional para espécimes
da fauna, principalmente para avifauna,
uma vez que funcionam como trampolins
ecológicos entre fragmentos de vegetação
nativa ou até mesmo como poleiros,
servindo como pontos de descanso para
esse grupo. Gaviões e falcões, em geral,
fazem ninhos preferencialmente em
árvores isoladas em matriz de pasto.
Garças e socós, em geral, também utilizam
preferencialmente estas árvores isoladas,
tanto para pouso durante o dia, quanto
para passar a noite. Além disso, espécies
essencialmente florestais como o gaviãocarijó (Rupornis magnirostris) e o almade-gato, por exemplo, utilizam árvores
isoladas como trampolim ecológico entre
os fragmentos de vegetação nativa.

Para este impacto recomenda-se a
implementação das ações de gestão
correlacionadas,
apresentadas
no
Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras (PCMAO) e do
Programa de Enriquecimento Florestal.
Devido à baixa significância deste impacto
e baixo grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Perda Direta de Indivíduos da Fauna
Na implantação a perda direta de
indivíduos da fauna poderá acontecer em
função, principalmente, de dois aspectos
ambientais: (i) remoção de 7 hectares de
campo antrópico e 10 árvores isoladas e
(ii) aumento da circulação de veículos e
pessoas.
A remoção das gramíneas que recobrem
o campo antrópico pode afetar ninhos
de aves que nidificam no solo ou
próximo dele, tocas de lagartos ou de
pequenos mamíferos. Já a atividade da
terraplenagem propriamente dita afeta
principalmente animais fossoriais, que
vivem debaixo do solo. Durante a retirada
das árvores isoladas pode ocorrer
também a perda direta de indivíduos, de
forma acidental, assim como pode ocorrer
danos em ninhos de aves ou até a perda
direta de aves e/ou ovos.
Além disso, a circulação de veículos
aumentada, principalmente na Estrada
Municipal de Vasconcelos e a circulação de
máquinas e equipamentos dentro da ADA,
pode levar a atropelamentos de indivíduos
da fauna, principalmente espécies que
usam as vias para termorregulação.
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Com o aumento da circulação de pessoas1
na área é possível que ocorra perda de
indivíduos da fauna cinegética2 e de
xerimbabos3 pela atividade de caça. Para
área de estudo, espécies como os tatus,
pacas, veados, teiú e saracura-três-potes,
por exemplo, são alvo de caçadores,
seja para fins de subsistência ou como
hábito cultural. Ainda, algumas aves são
espécies xerimbabo, sendo capturadas
por gaioleiros, como os sabiás (Turdus
sp.), periquitos (Brotogeris sp.) e os
papagaios (Amazona sp.).
Para gestão desse impacto foi proposta a
adoção de medidas para afugentamento
da fauna de forma segura, inspeção
prévia da área com objetivo de identificar
a presença de ninhos e/ou tocas a serem
conservados, as quais foram descritas no
Programa de Afugentamento e Resgate de
Fauna. Além disso, é sugerida a aplicação
do Programa de Educação Ambiental para
os colaboradores da fase de implantação
da CTRC.
Devido à baixa significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Na fase de operação a perda direta
de
indivíduos
da
fauna
poderá
acontecer em função da circulação de
veículos (principalmente caminhões
compactadores de coleta pública de
resíduos) e pessoas, por atropelamento
ou caça predatória. Como a área é
parcialmente circundada por matas
ciliares (associadas a áreas de preservação
permanente de afluentes da margem
esquerda do córrego dos Lopes), mesmo
com a diminuição da presença de animais

por conta da movimentação, a colisão com
animais pode acontecer. As principais
espécies que podem ser afetadas podem
ser as mesmas da fase de implantação:
anfíbios terrestres, serpentes e lagartos,
além de mamíferos como tatus, gambás e
veados. Além do risco de colisões, a fauna
também continua sujeita os mesmos
riscos de aumento da pressão de caça
da fase de implantação, afetando as
mesmas espécies que durante a fase de
implantação.
Devido à baixa significância deste impacto
e baixo grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Perturbação da Fauna
A implantação do empreendimento
implicará na geração de aspectos
ambientais causadores de perturbação
na fauna, tais como emissão de ruído,
circulação de máquinas, equipamentos,
veículos e pessoas na ADA e AID. A
perturbação da fauna pode levá-la
ao afugentamento, deixando-a mais
vulnerável à atropelamentos ou caça.
Para gestão deste impacto foi proposta
a implementação do “Programa de
Controle e Monitoramento Ambiental das
Obras”, que contém diversas ações para
minimizar a perturbação da fauna.
Devido à baixa significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Na fase de operação, a CTRC funcionará
24 h/dia, com interrupção somente nos

períodos de manutenção de 28 dias por
ano. A recepção de resíduos na CTRC
acontecerá de segunda-feira a sábado,
das 06:00 às 22:00, sendo previstas 84
viagens / dia de caminhões compactadores
provenientes dos municípios atendidos
pelo Consimares.
Os aspectos ambientais relacionados a
operação do empreendimento, de modo
geral, principalmente a geração de ruído
e a circulação de veículos, apresentam
potencial de perturbar a fauna e provocar
seu afugentamento, tornando-a mais
vulnerável a atropelamento e caça
predatória.
Para este impacto foram propostos os
seguintes programas: Programa de
Enriquecimento Florestal e Programa
de Monitoramento de Tráfego e Sistema
Viário.

comunidade aquática que utiliza recursos
alimentares provenientes da vegetação
ciliar; e o sedimento carreado para dentro
dos corpos hídricos, se em quantidade
superior a capacidade de transporte
das vias hídricas, poderá provocar a
obstrução destes e afetar indiretamente
as comunidades aquáticas.
Para este impacto são propostas as
mesmas medidas de controle da qualidade
da água superficial apresentadas no
“Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras”.
Devido à média significância deste
impacto e médio grau de resolução das
medidas de gestão propostas, atribui-se
média relevância para este impacto.

Devido à média significância deste
impacto e baixo grau de resolução das
medidas de gestão propostas, atribui-se
média relevância para este impacto.
Alteração da Estrutura e Composição
das Comunidades Aquáticas
A limpeza do terreno implicará na
remoção da cobertura vegetal e na
exposição do solo, com consequente
geração e transporte de sedimentos que,
se carreados para dentro dos corpos
hídricos existentes no entorno imediato
da ADA, poderá soterrar a mata ciliar e
assorear tais corpos hídricos.
O sedimento depositado em área de
mata ciliar pode afetar diretamente
a dinâmica da cadeia alimentar da

O contingente de trabalhadores envolvidos na implantação foi estimado em 180 trabalhadores diretos
Quando uma espécie de animal é alvo de caça e pesca, seja para fins de consumo, criação ou medicinais, diz-se
tratar-se de uma espécie cinegética
3
Quando uma espécie de animal é alvo de apreensão para ser domesticada, diz-se tratar-se de uma espécie xerimbabo
1
2
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Efeitos da CTRC no Meio
Socioeconômico

densidade de habitantes, e sem escolas
e hospitais (considerados receptores
sensíveis) foi muito importante para
amenizar os efeitos do empreendimento
no Meio Socioeconômico.

A escolha de um local para instalar a
CTRC que não apresentasse população no
entorno, ou seja, uma área com muito baixa

IMPACTO

FASE
IMPL

OPER

Geração de Empregos
Para a implantação do empreendimento
está prevista a mobilização direta de, em
média, 180 pessoas (entre contratados e
terceirizados) com um “pico” de 280, na

fase de maior demanda de atividades.
Os trabalhos deverão durar 32 meses e
a estimativa de distribuição da mão de
obra a ser empregada de acordo com a
qualificação necessária, encontra-se no
histograma na sequência.

MEDIDA DE GESTÃO, PROGRAMA
AMBIENTAL E / OU DIRETRIZ

MEIO SOCIOECONÔMICO
Geração de Expectativas na População Local

X

Geração de Empregos

X

X

Programa de Capacitação e Treinamento
de Mão de Obra

Aumento da Arrecadação Tributária

X

X

Não há

Incômodos à População do Entorno

X

Programa de Comunicação Social

X

Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras, Programa de Monitoramento de Ruído e Plano de Controle de
Recebimento de Resíduos

Aumento do volume de tráfego
e apropriação da capacidade de
tráfego do sistema viário

X

Programa de Controle de Tráfego

Interferências sobre a segurança
aeroportuária

X

Programa de Monitoramento de Aves e
Plano de Controle de Recebimento de
Resíduos

Desmobilização da Força de
Trabalho

X

Programa de Capacitação e Treinamento
de Mão de Obra

Alteração na Paisagem e no Uso
do Solo

X

Não há

Valorização e Desvalorização
Imobiliária

X

Programa de Comunicação Social

Interferência no Patrimônio Arqueológico

X

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico

Impactos Negativos de Baixa Relevância
Impactos Positivos de Baixa Relevância

A esses empregos devem ser adicionados
outros4 - indiretos, totalizando em
termos médios cerca de 540 postos de
trabalho no período em apreço. Esses
trabalhadores deverão preferencialmente
ser recrutados no mercado de trabalho
dos municípios da AID que, de acordo com
as informações do IBGE para 2018, reunia
82.962 pessoas ocupadas. Nesse contexto
a demanda a ser gerada, equivalente a

cerca de 0,65% do montante da força de
trabalho considerada, tenderia a diluir-se
no movimento cotidiano do mercado, sem
ocasionar efeitos significativos.
Estima-se que a qualificação da mão de
obra necessária para a fase de implantação
será distribuída conforme apresentado no
quadro a seguir.

Qualificação

Profissionais

Percentual

Superior

Engenheiros, Gerentes, Economistas, Advogados, Programadores

20%

Técnico

Líderes de equipes, Técnicos em mecânica, 30%
eletricidade, eletrônica, informática, ensaios
não destrutivos, topografia, desenho, projeto, segurança do trabalho, meio ambiente

Operacional

Soldadores, montadores, encanadores,
eletricistas, operadores de equipamento,
motoristas, pedreiros, armadores

30%

Básico

Ajudantes, Faxina, Vigilância, Jardinagem

20%

Impactos Negativos de Média Relevância
Impactos Positivos de Média Relevância
Estimou-se que durante a fase de implantação, a criação de empregos indiretos ocorreria na proporção mínima de
2:1 em relação aos empregos diretos (Fonte: http://www.eletrosul.gov.br/nosso-negocio/geracao/candiota).

4
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A fim de potencializar os efeitos positivos
desse impacto deverá ser implementado o
Programa de Capacitação e Treinamento
de Mão de Obra.
Devido à baixa significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se média
relevância para este impacto.
Para a operação do empreendimento será

necessário o engajamento permanente
de pouco menos de uma centena de
trabalhadores. O maior volume de
absorção de força de trabalho corresponde
ao módulo da URE, que deverá empregar
67 trabalhadores permanentes, 65% de
nível superior ou técnico e outros 30%
de nível operacional e 5% de nível básico,
como pode ser observado no quadro em
sequência.

Quantidades
Qualificação

Profissionais

Percentuais

Superior (20%)

Engenheiros, Gerentes, Economistas,
Advogados, Programadores

20%

15

Técnico (45%)

Líderes de equipes, Técnicos em mecâ- 45%
nica, eletricidade, eletrônica, informática, ensaios não destrutivos, topografia,
desenho, projeto, segurança do trabalho, meio ambiente

34

1

Operacional
(30%)

Soldadores, montadores, encanadores, 30%
eletricistas, operadores de equipamento, motoristas, pedreiros, armadores

14

2

Básico (5%)

Ajudantes, Faxina, Vigilância, Jardinagem

4

2

O módulo de compostagem absorverá
cinco trabalhadores permanentes e o
módulo de reciclagem, outros 24, sendo 18
na esteira de triagem (nove de cada lado) e
seis em serviços gerais de administração,
recepção, manuseio e processamento
dos materiais. Esse último grupo de
trabalhadores deverá pertencer a uma
cooperativa, podendo não representar no
todo ou parte novos postos de trabalho,
ao absorver pessoas que já desenvolvem
a atividade em outros locais.
Considerando a amplitude do mercado
de trabalho dos municípios da AID, o
montante de postos de trabalho a serem
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5%

URE

Galpão de
Compostagem

gerados tenderá a ocasionar efeitos pouco
significativos.
A fim de potencializar os efeitos positivos
desse impacto deverá ser implementado o
Programa de Capacitação e Treinamento
de Mão de Obra.
Foi considerado que o grau de resolução
da medida de gestão proposta tende a
ser médio, apontando para um nível de
relevância médio.
Devido à baixa significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se média
relevância para este impacto.

Aumento da Arrecadação Tributária
No processo de implantação do
empreendimento serão desenvolvidas
atividades que provocam a arrecadação
de tributos municipais. A parcela
amplamente maior desses recolhimentos
caberá ao município de Nova Odessa
através do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN, referente às
obras civis. Do investimento total previsto,
cerca de R$ 480 milhões, estima-se que
30% (ou seja, cerca de R$ 144 milhões),
estarão sujeitos à tributação. Com a
aplicação da alíquota mínima de 2%,
deverá render aos cofres públicos cerca
de R$ 2,88 milhões no decorrer das obras,
ou cerca de R$ 1,08 milhões anuais.
Confrontando o montante anual do
recolhimento do ISSQN do município
de Nova Odessa (2017) – de R$ 10,62
milhões com o montante anual estimado
a ser recolhido com a implantação do
empreendimento, R$ 1,08 milhões, o
incremento será proporcionalmente
significativo (10%). Entretanto quando
confrontado com as receitas totais do
município, o incremento é de apenas 0,6%
do montante total.
Não
são
previstas
medidas
de
potencialização. Neste caso, em que
não há medida de potencialização para
o impacto, atribuiu-se à relevância o
mesmo valor da significância, ou seja,
média relevância.
Com o início da operação do
empreendimento,
as
atividades
inerentes ao funcionamento da CTRC
estarão sujeitas à incidência de
tributos
municipais,
especialmente
do ISSQN sobre o tratamento do RSU
proporcionando ao município de Nova

Odessa um recolhimento adicional, anual,
da ordem de R$ 2 milhões.
Não
são
previstas
medidas
de
potencialização e, por esse motivo
atribuiu-se à relevância o mesmo valor da
significância, ou seja, baixa relevância.
Incômodos à População do Entorno
As atividades de movimentação de
máquinas e veículos, a limpeza do terreno,
a implantação e operação do canteiro de
obras, as obras de implantação do coletor
de efluentes líquidos, a terraplenagem
e as obras civis têm comum a geração
de alguns aspectos com potencial de
incomodar tanto a reduzida população
residente no entorno ADA quanto e
população residente nas principais vias
de acesso para a ADA.
Para mitigação deste impacto, cujos
aspectos ambientais são passíveis
de gerenciamento, recomenda-se a
aplicação do Programa de Controle e
Monitoramento Ambiental das Obras
(PCMAO).
Devido à baixa significância deste impacto
e baixo grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Na fase de operação, a movimentação por
via rodoviária de caminhões transportando
resíduos sólidos urbanos tende a gerar
incômodo aos residentes no entorno do
conjunto de estradas que serão utilizadas
para
acessar
o
empreendimento,
concentrando-se
nas
proximidades
da ADA do empreendimento, seja pela
elevação do fluxo de veículos pesados,
seja pela emissão de odores durante o
transporte.
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Para gestão deste impacto deverá ser
implantado o Programa de Monitoramento
de Ruído, Programa de Monitoramento
da Qualidade do Ar, Programa de
Monitoramento de Tráfego e Sistema
Viário e Plano de Controle de Recebimento
de Resíduos.
Devido à baixa significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Interferência no Patrimônio
Arqueológico
Os procedimentos relacionados ao
impacto de “Interferência no Patrimônio
Arqueológico” estão sendo atendidos por
empresa especializada em Arqueologia. Os
procedimentos iniciais foram cumpridos
e atualmente aguarda-se, por parte do
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), aprovação do Projeto
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico (PAIPA) (protocolado em
30/06/2021) e, em seguida, a autorização
para realização dos trabalhos de campo.
Desmobilização da Força de
Trabalho
No decorrer da fase de construção da
CTC ocorrerão desmobilizações rotativas
de mão-de-obra, relativas às etapas já
concluídas, como é comum em casos
semelhantes. Conforme apresentado
no histograma de mão de obra, deverão
ocorrer contratações até o 15º mês do
início das obras, quando será atingido
o pico, ocorrendo dispensas a partir
do 18º mês até o final do processo de
implantação. Os empregos indiretos,
avaliados como proporcionais aos diretos
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(na razão de 1 direto : 2 indiretos), deverão
apresentar uma curva semelhante.
Para atenuar os efeitos negativos, o
empreendedor poderá atuar junto às
empreiteiras contratadas no sentido
de que as desmobilizações parciais da
mão-de-obra sejam efetuadas de forma
gradual e, sempre que possível, buscando
o aproveitando dos mesmos trabalhadores
nas etapas subsequentes. Observase ainda que, através do Programa de
Capacitação e Treinamento da Mão de
Obra, os trabalhadores contratados na
fase de implantação serão desligados com
grau de empregabilidade aumentado.
Devido à baixa significância deste impacto
e baixo grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se baixa
relevância para este impacto.
Alteração na Paisagem
A paisagem pode ser entendida como
uma representação da combinação da
morfologia do relevo, da fisionomia da
vegetação e da intervenção humana no
espaço, e constitui a percepção visual
do ambiente e seu significado para o
observador, formando uma identidade
do espaço. Dessa forma a implantação
do empreendimento causará alteração
na paisagem em função da implantação
das estruturas que comporão a CTRC.
Considerou-se que, por se tratar de
um sistema complexo e dinâmico, onde
diferentes fatores naturais e culturais
interagem e evoluem em conjunto, ela
constitui uma referência para as pessoas
na sua vida cotidiana.
Vale observar que a área destinada à
CTRC não apresenta beleza cênica ou
com características particulares, e que

se encontra atualmente caracterizada
como campo antrópico, contendo apenas
vestígios de sua cobertura natural
original, da mesma forma que seu entorno
mais amplo. Não se constitui, nesse
sentido, numa paisagem de referência
para as pessoas, uma identidade espacial
especifica, que faça parte de modo
significativo de suas vidas cotidianas.
Trata-se também de uma área com baixa
densidade de ocupação, com população
dispersa e pouco numerosa, encontrandose dentro de um processo mais amplo
de mudança de uso rural para urbano
industrial.
Não foram previstas medidas de
mitigação e, por este motivo, de acordo
com a metodologia adotada, atribuiu-se à
relevância o mesmo valor da significância,
ou seja, baixa relevância.
Valorização e Desvalorização
Imobiliária
Em decorrência da conclusão da obra,
da inserção de novo elemento estético
na paisagem e, portanto, sua alteração,
é possível inferir que poderá haver
valorização ou desvalorização imobiliária.
Na análise da evolução do uso e ocupação
do solo da área em estudo foi constatado
que o principal movimento em curso
em Nova Odessa é o adensamento
populacional provocado pela implantação
de grandes condomínios residenciais. A
ADA do empreendimento em estudo fica
próxima ao eixo da rodovia Anhanguera,
no entorno do limite entre Sumaré e Nova
Odessa, onde a mancha de ocupação
é praticamente continua, com raras as
descontinuidades (exceto no entorno da
ADA, onde a ocupação ainda é rural); e
está localizada em uma “Zona de Produção

Industrial” que é atravessada pela rodovia
Anhanguera, ainda no início do trecho que
corta Nova Odessa.
Grandes
porções
do
município
estão
definidas
como
destinada
preferencialmente à produção industrial
(ZPI), com destaque para todo o eixo
da rodovia Anhanguera que se estende
até os limites com Paulínia, Sumaré e
Americana, e para o eixo da rodovia Luiz
Queiros, estendendo-se também até a
fronteira com Americana, ao Norte. Em
Sumaré a vizinhança imediata da ADA fica
na AR 2, Nova Veneza, numa Macrozona
Urbana Fragmentada, também destina a
uso urbano residencial e produtivo.
O entorno mais amplo da ADA é ainda
de
ocupação
predominantemente
rural, mas com destinação à expansão
urbana e industrial, que já se manifesta
na porção mais próxima da rodovia
Anhanguera. O uso produtivo do solo é
restrito, com significativa participação
de uso para reserva de valor/valorização
imobiliária. Trata-se, também, de uma
porção já valorizada pela acessibilidade
e proximidade com a Anhanguera e que
tenderia a ampliar essa condição com
o adensamento de infraestruturas e
serviços. Por esse ângulo, a implantação
do empreendimento tenderia a se
constituir em fator positivo.
Em contrapartida, a percepção atual, o
senso comum relativo a equipamentos
voltados ao processamento de RSU, tende
a associá-los com a geração de incômodos
e riscos à saúde, estigmatizando seu
entorno.
Não foram previstas medidas de
mitigação e, por este motivo, de acordo
com a metodologia adotada, atribuiu-se à
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relevância o mesmo valor da significância,
ou seja, baixa relevância.
Aumento do Volume de Tráfego e
Apropriação da Capacidade de Tráfego do
Sistema Viário
A operação do empreendimento implicará
na movimentação frequente de caminhões
compactadores de coleta pública de

resíduos implicando em aumento do
volume de tráfego e apropriação da
capacidade de tráfego do sistema diário
de acesso ao empreendimento.

O trecho de maior demanda será na
Estrada Novo 258 Vasconcelos, entre o
dispositivo de acesso na Via Anhanguera
e o terreno do empreendimento.

A tabela a seguir apresenta as vias a
serem utilizadas, conforme o município
de origem.

Além da circulação destes caminhões,
haverá também o tráfego gerado pela
circulação da mão de obra engajada na
operação do empreendimento, que será
realizado através de sistema rodoviário,
acarretando acréscimo no volume de
tráfego nas vias utilizadas.

Capivari, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Barbara D’Oeste e Sumaré
(61 caminhões/dia)
Trajeto de ida

Trajeto de volta

Via Anhanguera sentido capital
Dispositivo de acesso à Estrada Novo 258
Vasconcelos
Estrada Novo 258 Vasconcelos

Estrada Novo 258 Vasconcelos
Via Anhanguera sentido Capital
Estrada Marginal sentido Sumaré
Dispositivo de retorno em frente ao Bairro
Chácaras Nova Anhanguera
Estrada Marginal sentido via Anhanguera
Alça de retorno na via Anhanguera
Via Anhanguera sentido interior

Para mitigar esse impacto a Estrada Novo
258 Vasconcelos deverá ser reestruturada
de forma a ampliar sua capacidade
operacional para atender volumes de 84
caminhões/dia por sentido de tráfego
e deverá ser colocado em prática o
Programa de Monitoramento de Tráfego e
Sistema Viário.
Devido à alta significância deste impacto
e médio grau de resolução das medidas
de gestão propostas, atribui-se média
relevância para este impacto.

Elias Fausto e Hortolândia (23 caminhões/dia)
Trajeto de ida

Trajeto de volta

Via Anhanguera sentido interior
Alça de retorno na via Anhanguera
Estrada Marginal sentido Sumaré
R. Hedy Madalena Bocchi (R.5)
R. Indalécio Rodrigues (Estr. 1)
Av. Daniel D. Cole / Av. Cofermat
Av. 2
Estrado 2
Estrada Novo 258 Vasconcelos

Estrada Novo 258 Vasconcelos
Via Anhanguera sentido Capital

Trajeto de Ida ao empreendimento (alternativa excepcional)
Via Anhanguera sentido interior
Alça de retorno na via Anhanguera
Estrada Marginal sentido Sumaré
R. Hedy Madalena Bocchi (R.5)
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Estr. 3
Av. Daniel D. Cole / Av. Cofermat
Av. 2
Estrado 2
Estrada Novo 258 Vasconcelos
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Como os efeitos da CTRC sobre o meio
ambiente podem ser minimizados,
controlados e compensados?

10

Para que esses objetivos sejam atingidos,
o PCMAO abrange os seguintes subprogramas:
1. Limpeza do terreno
2. Controle de Erosão e Assoreamento
3. Controle de Material particulado e
Emissões veiculares
4. Controle de Ruídos
5. Gestão de Resíduos Sólidos
6. Gestão de Efluentes Líquidos
7. Controle da Qualidade da água
superficial
8. Interferências com Tráfego e com a
Segurança da População
9. Recomposição ambiental das áreas
das obras
10. Recursos Hídricos Superficiais.

Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras
O Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras (PCMAO) contempla
ações de controle sobre as atividades responsáveis pelos impactos ambientais avaliados
para a fase de implantação do empreendimento.
Os objetivos principais do PCMAO são:
• Garantir que as atividades relacionadas às obras sejam desenvolvidas sem degradação
ambiental;
• Adoção de práticas operacionais sustentáveis;
• Monitorar a eficácia das ações de controle ambiental.
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Programa de Monitoramento
das Emissões Atmosféricas e
da Qualidade do Ar
O Programa de Monitoramento das
Emissões Atmosféricas e da Qualidade
do Ar permite que os gestores da CTRC
confirmar os potenciais efeitos do
empreendimento sobre o meio ambiente,
de maneira preventiva e, se necessário
corretiva. Ao mesmo tempo que avalia
a eficiência das medidas mitigadoras

propostas e orienta possíveis adequações,
quando e se necessário.
O objetivo deste Programa é monitorar
as condições operacionais da URE da
CTRC de modo a garantir que os limites
de emissões previstos se mantenham
dentro dos limites previstos e em acordo
com a legislação vigente. Dessa forma,
buscando minimizar os impactos na
qualidade do ar, assegurando o bemestar da população afetada, além de
atestar o correto funcionamento e a
eficácia dos processos e operações
realizadas, inclusive os sistemas de
controle de emissões.

Programa de Monitoramento
de Ruído
Este Programa tem como objetivo
propor ações de monitoramento dos
níveis de pressão sonora na AID para a
gestão do impacto de “Elevação do nível
da pressão sonora” da fase operação
do empreendimento nos receptores
potencialmente críticos, de modo a
permitir, caso necessária, a adoção
medidas de controle das fontes geradoras
de ruido.
A implementação deste programa
justifica-se pela necessidade de garantir
que as fontes geradoras de ruído sejam
controladas para que o ruído gerado na
área do empreendimento não supere os
limites legais e não afete os receptores
existentes no exterior.
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Programa de Monitoramento
das Águas Subterrâneas

Programa de Afugentamento e
Resgate de Fauna

O Programa de Monitoramento das Águas
Subterrâneas apresenta as medidas
previstas para verificar as condições das
águas subterrâneas durante da fase de
operação do Centro de Tratamento de
Resíduos Consimares (CTRC).

O Programa de Afugentamento e Resgate
de Fauna busca oferecer diretrizes e
procedimentos que visam salvaguardar
a fauna, evitando que haja perda de
indivíduos durante o desenvolvimento
das atividades associadas à limpeza do
terreno destinado à CTRC; e desta forma
minimizar os impactos da implantação do
empreendimento sobre a fauna.

O Programa de Monitoramento das
Águas Subterrâneas visa estabelecer e
especificar os procedimentos relacionados
às atividades de monitoramento dos
recursos hídricos subterrâneos na
fase de operação do empreendimento,
assegurando sua qualidade ambiental.
Os objetivos principais desse programa
são: fornecer subsídios para a garantia
da qualidade das águas subterrâneas e
monitorar possíveis influências nas águas
subterrâneas, decorrentes das atividades
operacionais do CTRC.

Programa de Enriquecimento
Florestal
O Programa de Enriquecimento Florestal
tem como objetivo mitigar e compensar
a remoção de 7 hectares de campo
antrópico e dez indivíduos arbóreos (sete
amendoim-do-campo, um cambará e um
crindiúva, além de um indivíduo morto),
através da recomposição e enriquecimento
da vegetação na área de influência do
empreendimento, aumentando a conexão
entre ambientes florestais significativos
na região.
O programa justifica-se pela necessidade
de ampliar a cobertura vegetal e a
oferta de habitats para fauna, de modo a
favorecer a manutenção da biota local e
regionalmente.
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São ainda objetivos específicos do presente
programa: contribuir para a realização da
supressão da vegetação de forma menos
impactante possível para a fauna local;
estimular o afastamento da fauna silvestre
antes do corte da vegetação; acompanhar
todo o processo de supressão, incluindo
destoca e limpeza do terreno; prestar
assistência a indivíduos debilitados
ou acidentados durante as atividades
associadas à supressão, realizando
resgate somente quando necessário,
com consequente encaminhamento para
atendimento médico veterinário, se for o
caso; em caso de resgate, providenciar
a destinação adequada dos indivíduos
resgatados.
Considerando-se que o resgate de fauna
deve ser a última alternativa de manejo
de fauna durante a supressão vegetal,
uma vez este procedimento não apresenta
a eficácia que se deseja, o afugentamento
dos animais deverá ser a atividade
foco deste programa, priorizando que
os indivíduos da área a ser suprimida
dispersem-se para a vegetação adjacente
por seus próprios meios. A premissa
básica é evitar ao máximo qualquer
contato com os animais, sendo que ações
de resgate apenas deverão ser realizadas
quando for confirmada a impossibilidade

de determinado animal se locomover ou
se dispersar por seus próprios meios,
como animais que se entocam ou que se
abrigam nas copas das árvores.

Programa de Monitoramento
de Aves
O principal objetivo do Programa de
Monitoramento de Aves é acompanhar
as populações de urubus e carcarás,
principais aves que podem ser atraídas
para a região da CTRC, caso haja emissão
de odor significativa, o que poderá ser
medido através do monitoramento
periódico. Importante destacar que a URE
e instalações associadas foram projetadas
de modo a não gerar odor.
É também objetivo desse programa,
propor medidas mitigadoras caso o
monitoramento revele aumento da
ocorrência destas aves por conta das
atividades do empreendimento.

Programa de Compensação
Ambiental
O Programa de Compensação Ambiental
tem por objetivo atender ao previsto
no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação que determina a necessidade
de repasse de recurso financeiro para
Unidades de Conservação nos casos de
licenciamento de empreendimento de
significativo impacto ambiental, os quais
são licenciados através de EIA/RIMA.
O programa apresenta todos os índices
necessários ao cálculo deste valor,
que será definido pela CETESB, após
verificação do EIA e destes índices.

As justificativas pela cobrança da
compensação ambiental são diversas.
Algumas delas são apresentadas abaixo:
• Há impactos ao meio ambiente que não
são passíveis de mitigação, ou seja, não é
possível a reversão do dano, portanto fazse necessário compensar tais impactos
apoiando o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação que tem por objetivo, por
sua vez, proteger a biodiversidade;
•
Proporcionar
equilíbrio
entre
crescimento econômico, proteção do meio
ambiente e desenvolvimento sustentável;
• A compensação ambiental se justifica
como forma de diminuir os danos
e proporcionar o desenvolvimento
econômico e social.

Programa de Capacitação e
Treinamento de Mão de Obra
O Programa de Capacitação e Treinamento
de Mão de Obra tem por objetivo
qualificação a mão de obra contratada pela
CTRC, contribuindo para elevar o nível de
empregabilidade e intensificar a dinâmica
da economia local. Este programa os
seguintes objetivos específicos:
• Qualificar os trabalhadores locais
contratados e que tenham perfil para tanto,
para serem aproveitados em diferentes
atividades que serão desenvolvidas na
fase de operação do empreendimento,
bem como para desempenhar outras
funções demandadas pelo mercado de
trabalho local/regional;
• Capacitar os trabalhadores contratados
para as obras de forma que estes possam
atuar em conformidade com as políticas
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de saúde, segurança e meio ambiente do
empreendedor;
• Capacitar os trabalhadores já
integrantes do quadro de pessoal para o
exercício de funções mais complexas e/ou
que requeiram maiores qualificações.
O programa deverá atender as
etapas de mobilização, capacitação e
desmobilização, das fases de implantação
e operação do empreendimento

Programa de Educação
Ambiental
O Programa de Educação Ambiental tem
por objetivo contribuir para fomentar
atitudes individuais e coletivas voltadas
para a preservação ambiental, a melhoria
da qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável, focado na questão da gestão
dos resíduos sólidos urbanos. Para tanto
deverá atuar no sentido de:
•
Valorizar o conhecimento e as
experiência do público-alvo das ações de
educação ambiental;
•
Capacitar o público das ações
de educação ambiental a planejar,
organizar, executar e acompanhar ações
de educação ambiental, tornando-os
agentes multiplicadores;
•
Estimular o envolvimento, por
meio de metodologias participativas,
fundamentadas no diálogo e ações
democráticas e cooperativas;
•
Promover a construção de valores
sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências, voltados para
a correta gestão dos resíduos sólidos na
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construção de sociedades sustentáveis
considerando,
especificamente,
os
princípios da redução, reutilização e
reciclagem de resíduos sólidos urbanos.
De modo geral o Programa de Educação
Ambiental, constitui um instrumento
para efetivar o processo de governança
da gestão ambiental, tornando evidente
a interdependência existente entre
os diversos aspectos do meio. As
Políticas Nacional e Estadual de Meio
Ambiente consolidaram a importância
da Educação Ambiental em ações de
preservação ambiental, bem como
instrumento de participação da sociedade
no estabelecimento de um processo de
construção de conhecimentos e práticas
para o desenvolvimento sustentável.
Na concepção da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a Educação Ambiental
é elemento constitutivo da gestão
ambientalmente
adequada
desses
resíduos, atribuindo ao poder público
diversas ações, tais como (i) incentivar
atividades de caráter educativo e
pedagógico, (ii) promover a articulação
da educação ambiental na gestão
dos resíduos sólidos considerando os
objetivos da Política Nacional de Educação
Ambiental, (iii) realizar ações educativas
com enfoque diferenciado para os agentes
envolvidos direta e indiretamente com os
sistemas de coleta seletiva e logística
reversa, (iv) desenvolver ações educativas
voltadas à conscientização em relação
às responsabilidades compartilhadas,
apoio à coleta seletiva e minimização da
geração de resíduos sólidos, entre outros.

Programa de Comunicação
Social
O Programa de Comunicação Social
tem por objetivo orientar as ações
de comunicação necessárias para
criar condições de esclarecimento ao
público em geral sobre as atividades do
empreendimento, bem como estabelecer
um canal permanente de comunicação
entre a empresa e a comunidade. Ele
estabelece os instrumentos e ações
que deverão ser implementados para
promover o entendimento do projeto pela
comunidade e formadores de opinião e
a manutenção de um relacionamento
harmônico prevenindo ou gerenciando
eventuais conflitos. Estas ações deverão
ocorrer durante todo o processo,
isto é, desde o planejamento até seu
encerramento.
O Programa de Comunicação Social
busca ampliar o conhecimento da
sociedade local sobre o empreendimento,
suas características e sobre as ações
socioambientais adotadas. Tem em vista
o estabelecimento de uma relação de
confiança entre o empreendedor e a
população local. Representa, portanto,
uma ação de caráter transversal que
faz interface com todas os programas e
projetos que envolvem a população em
apreço. Em particular sua implementação
está voltada para a mitigação do impacto
da geração de expectativas.
Desse modo constitui um facilitador no
relacionamento entre o empreendedor
e a população da área de influência do
empreendimento, especialmente aquela
sujeita a efeitos de sua implantação e
operação. Ao veicular as informações
necessárias ao entendimento do projeto,
de suas características e de seus

potenciais efeitos, bem como ao criar
canais de comunicação entre a população
e o empreendedor, a Comunicação
Social abre canais de participação aos
segmentos da sociedade civil e do Poder
Público que compõem o público-alvo do
programa.

Programa de Monitoramento
de Tráfego e Sistema Viário
O principal objetivo do Programa de
Monitoramento de Tráfego e Sistema Viário
(PMTSV) é prevenir e mitigar os impactos
associados a movimentação de máquinas,
veículos e caminhões compactadores no
entorno da ADA e acessos, tais como: perda
direta de indivíduos da fauna, perturbação
da fauna, incômodos à população do
entorno e aumento do volume de tráfego
e apropriação da capacidade de tráfego do
sistema viário.
É também objetivo deste programa
estabelecer diretrizes para mitigar
e prevenir acidentes e incidentes
decorrentes da movimentação de
equipamentos e veículos para transporte
de cargas especiais de grandes dimensões
e peso nas condições de fluidez e de
segurança de, nos acessos à URE, no
bairro Chácaras Reunidas Anhanguera Nova Veneza.
O Programa de Monitoramento de Tráfego
e Sistema Viário (PMTSV) se justifica
pela necessidade de amenizar os efeitos
do empreendimento no sistema viário
local, na vida da população residente do
entorno, mesmo que pequena, e na fauna
sujeita a atropelamento.
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Programa de Visitação e
Conhecimento do Processo
O Programa de Visitação e Conhecimento
do Processo tem por objetivo a divulgação
e a demonstração do Processo e das
Instalações, criando condições de
conhecimento e esclarecimento ao
público em geral sobre as atividades do
empreendimento, bem como divulgar a
tecnologia, visto que deverá ser uma das
primeiras instalações no País com essas
características. Parte-se do princípio de
que o conhecimento e verificação “in loco”
das características e do funcionamento da
planta constituem ferramentas poderosas
de esclarecimento e de redução de
rejeições e temores.
Destacam-se dois objetivos específicos:
divulgação e esclarecimento do processo
às populações diretamente influenciadas
e divulgação técnica do processo a nível
nacional e internacional, visto que também
ainda não existem plantas semelhantes
nas Américas do Sul e Central.
O Programa de Visitação e Conhecimento
do Processo busca também divulgar
e esclarecer o processo e suas
características, buscando aprimorar a
relação de confiança entre o empreendedor
e a população local, além de divulgar a
tecnologia empregada, ainda pioneira a
nível nacional e de Países vizinhos

Plano de Controle de
Recebimento de Resíduos
O Plano de Controle de Recebimento de
Resíduos apresenta as medidas previstas
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para garantir que todos os Resíduos
recebidos sejam adequados às condições
de projeto da Central de Tratamento de
Resíduos Consimares (CTRC).
O Plano de Controle de Recebimento de
Resíduos visa estabelecer e especificar
os procedimentos e medidas requeridas
para garantir que as características dos
resíduos recebidos sejam consistentes e
compatíveis com os requisitos técnicos e
equipamentos da Central de Tratamento
de Resíduos Consimares (CTRC).
A CTRC receberá três fluxos de Resíduos:
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para
tratamento térmico na URE; Resíduos
Orgânicos separados na fonte para
produção de compostagem na Planta
de Compostagem; Materiais recicláveis
provenientes de coleta seletiva para
triagem no Galpão para Separação e
Triagem de resíduos.
Uma vez que o Poder Público ou seus
contratados, responsáveis pela coleta
e encaminhamento dos Resíduos, não
exercem controle sobre sua origem e
natureza, tornam-se necessárias medidas
mínimas de monitoramento, que evitem
o ingresso de resíduos inadequados
ou que possam representar riscos aos
equipamentos, pessoal ou resultados
desejados.
Dessa forma, justifica-se a elaboração e
implementação desse plano, tanto sob
o aspecto administrativo e contratual,
como sob os aspectos de garantia de
resultados e da segurança do pessoal e
dos equipamentos da CTRC.

Programa de Controle e
Manutenção de Máquinas e
Equipamentos

•
Agendamento e planejamento da
manutenção;
•

O Programa de Controle e Manutenção
de Máquinas e Equipamentos apresenta
as medidas requeridas para garantir uma
adequada operação dos ativos da Central
de Tratamento de Resíduos Consimares
(CTRC), e visa estabelecer e especificar os
procedimentos e medidas sugeridas para
garantir que que a disponibilidade e a
confiabilidade dos equipamentos da CTRC)
se mantenham dentro das premissas
estabelecidas no Projeto de Engenharia e
compatíveis com as assumidas no Plano
de Negócio
Os objetivos principais desse Programa
são:
•
Gerenciamento
equipamentos;

de

dados

de

•
Criação e atualização do histórico
de equipamentos;

Gestão financeira da manutenção;

•
Gestão de fornecedores, requisições
de compras, controle de estoque de peças,
insumos e componentes;
•
Uma manutenção adequada é
fundamental para uma correta operação
da Central, cumprimento dos contratos
de destinação de Resíduos, fornecimento
de Energia Elétrica e obtenção dos Índices
de desempenho do empreendimento
compatíveis com os esperados, garantindo
o seu adequado equilíbrio financeiro e o
retorno esperado pelos investidores.
Dessa forma, justifica-se a elaboração e
implementação desse programa, tanto sob
os aspectos administrativos e técnicos,
como também sob os pontos de vista de
garantia de resultados e da segurança do
pessoal e dos equipamentos da CTRC.

•
Aquisição e análise de dados de
performance;
•

Manutenção preventiva;

•
Estabelecimento de rotinas e
periodicidades de intervenções, com
base em informações dos fornecedores
e de plantas similares, possibilitando a
emissão de ordens de serviço específicas;
•

Manutenção corretiva;

•

Manutenção preditiva;

•
Acompanhamento de parâmetros
representativos cujo histórico e análise
de tendências pode antecipar eventuais
falhas em desenvolvimento ou em estado;

97

Página: 1175

Prognóstico e Conclusão

11

A atual gestão dos RSUs na região e
arredores dos municípios integrantes
do Consimares possui como única
alternativa o envio direto, sem nenhum
tipo de tratamento anterior, dos RSUs
gerados por estes municípios a três
aterros sanitários, cujas operações não
estão em conformidade com os referidos
marcos legais e cuja vida útil encontra-se
perto do limite de exaustão.
Dentro deste contexto, o cenário de não
implantação e operação da CTRC deverá,
em curto prazo, manter e agravar a
situação atual devido à tendência de
aumento do volume dos RSUs.

Os resultados das avaliações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da
“Central de Tratamento de Resíduos Consimares (CTRC)” embasam considerações
fundamentais sobre cenários de comparação da situação ambiental e social das áreas
de influência com ou sem a inserção do empreendimento.
Estes cenários têm como premissas as diretrizes dos marcos legais reguladores para a
gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos urbanos (RSU) e a situação atual
de infraestrutura de gestão de resíduos sólidos urbanos da região dos sete municípios
integrantes do Consimares.
Destacam-se os enfoques comuns a esses marcos legais que correspondem a: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos resultantes de tratamentos.
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Dentre as diretrizes dos marcos legais
destaca-se da PNRS:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entendese por:
VII - destinação final ambientalmente
adequada: destinação de resíduos que inclui
a reutilização, a reciclagem, a compostagem,
a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, entre elas a disposição
final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos
à saúde pública e à segurança e a minimizar
os impactos ambientais adversos;

Neste cenário ainda soma-se o fato da
inexistência de outros empreendimentos
deste segmento licenciados ou em
licenciamento na região que apresentem
alternativas de tratamento dos RSUs
e disposição final ambientalmente
adequada e em conformidade com os
requisitos legais.

VIII - disposição final ambientalmente
adequada: distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a
evitar danos ou riscos à saúde pública e
à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos;

A CTRC tem como objetivo oferecer
alternativa ao cenário atual de gestão
de resíduos, por meio da adoção de
tratamento térmico dos RSUs na Unidade
de Recuperação Energética, sua principal
unidade operacional.

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois
de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade
que não a disposição final ambientalmente
adequada.
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Art. 9º Na gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos, deve ser observada
a seguinte ordem de prioridade: não
geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.
A conformidade das operações da CTRC
com as diretrizes acima é evidenciada
através dos seguintes aspectos, dentre
outros:
• No tratamento térmico na URE, com
capacidade projetada de até 708 toneladas
por dia de diferentes tipos de RSU que
garantirá, desde o início de sua operação,
o tratamento de todo o volume de RSUs
gerados nos sete municípios que são
atualmente enviados para os aterros;
• Nos rejeitos do tratamento térmico
dos RSU, que correspondem a 11% do
volume inicial, cuja destinação final se
dará em aterros para rejeitos não inertes
e perigosos;
• Na potência instalada de 22,5 MW da
URE;
• Na Unidade de Separação e Triagem de
resíduos provenientes de coleta seletiva e
da Unidade de Compostagem de resíduos
orgânicos provenientes de feiraslivres, parques, mercados, entrepostos,
restaurantes etc.
O prognóstico ambiental e social do
cenário com a inserção da CTRC considera
os impactos ambientais e sociais mais
significativos avaliados no presente EIA e
suas respectivas ações de gestão, por meio
de planos e programas socioambientais,
que deverão ser metas e compromissos
do empreendedor para que tal cenário
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possa efetivamente consolidar-se.
Também no cenário de inserção da CTRC
na região, destaca-se que em função das
vantagens do ponto de vista ambiental,
de infraestrutura, fundiário e de logística
do local escolhido para a implantação
da CTRC, não ocorrerão intervenções
colocalizadas do empreendimento e
consequentemente impactos ambientais
e sociais em áreas externas de sua
propriedade, tais como: desapropriações
de
imóveis,
reassentamento
de
moradores, implantação de
adutora
para captação de água e de emissário de
efluentes tratados em longas distâncias,
implantação de linha de transmissão e
construção de novas vias de acesso para
transporte dos RSUs.
A implantação e operação da CTRC
trarão alterações negativas aos meios
físico, biótico e socioeconômico. Estes
impactos, apesar de avaliados de forma
conservadora,
foram
classificados
como de alta (15,38%), média (34,62%)
e baixa (50%) significância e, mediante
a proposição de medidas de gestão
eficazes, foram considerados como de
média (34,62%) e baixa (65,38%).
Impactos positivos também serão
deflagrados e estes estarão associados
a geração de empregos temporários e
permanentes e o aumento da arrecadação
tributária, sendo esta mais expressiva na
fase de obras do que na operação.
Os impactos negativos identificados
para as diferentes fases da CTRC são
gerenciáveis, portanto, com emprego
dos devidos cuidados e atendimento na
legislação incidente, tendem a ser pouco
expressivos.

Cabe destacar que a escolha do local para
implantação da CTRC foi de fundamental
importância na minimização dos efeitos
negativos do empreendimento, uma vez
que os aspectos ambientais das fases
de implantação e operação poderiam
gerar efeitos negativos mais severos,
todavia como o ambiente do entorno da
ADA apresenta baixíssima ocupação e,
em função do zoneamento (ZPI-08), a
ocupação do entorno da ADA tende a ser
industrial. O bairro mais próximo e mais
ocupado está localizado em Zona Mista
e já se encontra ocupado por indústrias,
empresas de logística, prestação de
serviços, entre outras.
Em relação aos principais impactos
identificados pelas atividades do
empreendimento sobre os meios físico,
biótico e socioeconômico destacam-se:
• A CTRC será instalada em terreno de
70.000 m², localizado em Zona de Produção
Industrial, negociado e adquirido pelo
empreendedor. Neste terreno incide uma
pequena área de ZIAP (Zona de Interesse
Ambiental e Paisagístico do Plano Diretor
de Nova Odessa), com 1.417 m², e que será
preservada como área “non aedificandi”;
• A avaliação da qualidade do ar foi
embasada no Estudo de Dispersão
Atmosférica cujos resultados indicaram
que as máximas concentrações obtidas
atendem os padrões de qualidade do ar
conforme Decreto Federal n. 59.113/2013
e indicam concentrações muito baixas
nos receptores. A CTRC constará com um
Programa de Monitoramento da Qualidade
do Ar;
• Os resultados da avaliação de riscos à
saúde humana por exposição a emissões

atmosféricas não intencionais de Dioxinas
& Furanos são considerados aceitáveis;
• Do volume total de efluentes
líquidos gerados pela CTRC e tratados
aproximadamente 50% será utilizado
como água de reuso e os demais 50%
serão encaminhados para o coletor de
efluentes a ser implantado e interligado à
rede pública da CODEN;
• Devido ao sistema de água de
resfriamento em circuito fechado ou torre
seca e reaproveitamento de água (água
de reuso), o empreendimento utilizará
volume reduzido de água;
• A Simulação da Dispersão da Energia
Sonora no cenário futuro, durante a
operação da CTRC, indicou que os níveis
de ruído gerados no período diurno
e período noturno não atingirão os
receptores potencialmente críticos, pois
estarão dentro dos limites legais;
• As características bióticas da ADA e
seu entorno, mais especificamente a
AID, indicam que a vegetação original
deu lugar a condomínios residenciais,
áreas de cultivo agrícola, entre outros
usos antrópicos. As formações florestais
desta área, de modo geral, encontramse limitadas às Áreas de Preservação
Permanente associadas aos afluentes do
ribeirão dos Lopes e seu represamento
à jusante da ADA. Essa vegetação abriga
espécies da fauna, na sua grande maioria,
consideradas generalistas, adaptadas a
viver em ambientes alterados. Em menor
quantidade, são observadas espécies
mais exigentes como o papagaioverdadeiro (Amazona aestiva) que se
encontra listado como quase ameaçado
no território paulista. A remoção do
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campo antrópico que cobre a ADA não
afetará significativamente, por exemplo,
o papagaio-verdadeiro que habita ocos
de árvores. A geração de ruído pode
afugentar espécies da fauna;
• Para fauna foram propostas diversas
medidas para minimizar a perturbação
e perda de indivíduos. Para incrementar
a vegetação local e assim criar habitats
para a fauna, foi proposto o Programa
de Enriquecimento Florestal que deverá
incrementar a paisagem local;
• O ambiente do entorno mais imediato
da ADA apresenta baixíssima ocupação
e, em função do zoneamento (ZPI-08), a
ocupação do entorno da ADA tende a ser
industrial;
• No entorno mais distante da ADA
encontram-se ocupações residenciais que
poderão sentir alguns efeitos negativos
das diferentes fases do empreendimento
e, por este motivo, serão adotados diversos
cuidados para evitar perturbação, além
de um canal de comunicação específico
para a CTRC receber notificações sobre a
ocorrência de incômodos, entre outros;
•
Merece atenção a questão de
rotas e acessos ao empreendimento
que, ao atender sete municípios, implica
necessariamente em uso de diversas
vias. Tais vias foram estudadas e
avaliadas, de modo a escolher aquelas
que menor risco oferecem à segurança
viária. Adicionalmente, este EIA previu
a implementação de um Programa de
Monitoramento de Tráfego e Sistema
Viário para gestão dos efeitos associados
ao uso das vias da região. Este programa
tem como objetivo também estabelecer
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diretrizes para mitigar e prevenir
acidentes e incidentes decorrentes
da movimentação de equipamentos e
veículos nos acessos à URE, no bairro
Chácaras Reunidas Anhanguera - Nova
Veneza.
Para finalizar o prognóstico e as
conclusões sobre as contribuições
da inserção da CTRC na região do
Consimares como um empreendimento
alternativo no cenário atual de gestão
de RSUs destacam-se as seguintes
considerações:
• As operações a serem realizadas
na Unidade de Separação e Triagem
de resíduos provenientes de coleta
seletiva poderão, a médio e longo prazo,
contribuir como fomentadoras à prática
da separação cada vez mais seletiva
nas fontes geradoras de RSUs. Esta
prática seletiva resultaria na redução,
por exemplo, de metais pesados e
organoclorados presentes nos RSUs que
a URE viria a receber para tratamento
térmico e consequentemente ocorreria
uma diminuição das taxas de poluentes
tóxicos e perigosos das emissões
atmosféricas;

da combustão de matéria orgânica, que
seria destinada a aterros sanitários, onde
em médio e longo prazo resultariam em
emissões de gás metano (CH4), produto
da decomposição anaeróbia da matéria
orgânica. Considerando que o potencial
de aquecimento global do CO2 é cerca
de 21 vezes menor que o gás metano
(CH4), pode-se inferir que o tratamento
térmico de resíduos com conteúdo de
matéria orgânica para recuperação de
energia reduzirá à médio e longo prazo as
emissões de CH4, e pode ser considerado
como uma tecnologia para redução de
emissões de gases efeito estufa;
É entendimento da equipe de coordenação
e da equipe técnica do presente Estudo
de Impacto Ambiental que a avaliação
ambiental realizada para a “Central de
Tratamento de Resíduos Consimares
(CTRC)” permitiu constatar que nenhum
dos impactos ambientais identificados
deverá ser limitante à implantação
e operação do empreendimento. A
viabilidade ambiental do empreendimento
será garantida mediante ações de gestão
e desenvolvimento dos programas
socioambientais propostos.

• As emissões de dióxido de carbono
(CO2), produto da combustão completa
de compostos orgânicos, deverão ocorrer
durante a operação da URE da CTRC,
mas cabe salientar que o CO2 não é
considerado gás tóxico aos humanos e
aos animais, pelo fato de ser também um
subproduto de nossa respiração. Porém,
é classificado como Gás de Efeito Estufa
(GEE) e sempre que possível deve ser
mitigado. No caso das emissões da URE
da CTRC, o CO2 emitido será proveniente
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Quem é a empresa responsável
pelo licenciamento da CTRC e
sua Equipe Técnica?

12

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foram
elaborados pela equipe técnica da Manancial Projetos e Consultoria Ambiental.

Razão Social

Manancial Projetos e Consultoria Ltda.

Nome Fantasia

Manancial

A Manancial Projetos e Consultoria Ambiental é uma empresa de consultoria ambiental,
composta por equipe com larga experiência em processos de licenciamento ambiental
em diferentes estados do Brasil, perante órgãos ambientais estaduais e IBAMA.

CNPJ

03.963.476/0001-16

Endereço

Rua Caiowáa, 1366, conj. 22 – Vila Pompéia
São Paulo/SP
CEP: 05018-001
Sonia Margarida Csordas
Fone: (11) 98270.2086
E-mail: sonia.csordas@terra.com.br
Nome: Luciana Frazão
Fone: (11) 96400.0277
E-mail: frazao.luciana@gmail.com

A equipe da Manancial atua há mais de 20 anos assessorando empreendedores desde
a concepção de seus projetos e escolha de local para sua instalação até a emissão
das licenças ambientais, e atua também em auditorias de desempenho ambiental de
empreendimentos. A empresa conta também com um conjunto de consultores altamente
qualificados e experientes, com passagem pelas melhores empresas de consultoria
ambiental nacionais e multinacionais.

Representante Legal

Coordenadora do EIA

Os quadros a seguir apresentam os dados da empresa e dos consultores.
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Nome

Formação

Registros

Função

Luciana Frazão

Bióloga

CRBio: 35.720/01-D

Sonia Csordas

Geógrafa

CREA SP: 0601022440

José Luis Aguiar

Eng. Químico e
CREA SP: 5061254189
de Segurança do
Trabalho

Coordenação Geral e de
Meio Biótico
Coordenação Técnica e de Meio Físico, elaboração da Caracterização
do Empreendimento
Elaboração da Caracterização do
Empreendimento e Estudo Circunstanciado de Risco

Vanessa Souza Rosa

Advogada

OAB SP: 161051

Camila Rodrigues da
Silva

Advogada

OAB SP: 305962

Luis Fernando Di
Pierro
Adriano Akiossi

Engenheiro

CREA SP: 0601406759

Análise de Tráfego

Geólogo

CREA SP: 5060516969

Ivo de Jesus Teixeira

Eng. Civil

CREA SP: 0600965551

Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Geotecnia e Recursos Hídricos
Subterrâneos
Recursos Hídricos Superficiais

Valdemir Pereira Ramos
Leslie Molnary

Engenheiro
Químico
Meteorologista

CREA SP: 5062647631

Luis Antônio Brito

Engenheiro Civil CREA SP: 0685059270

Ruído

Raul Ribeiro Davi

Biólogo

CRBio: 47474/01-D

Flora

Cleber dos Santos Luiz Eng. Agrônomo

CREA SP: 5061514773

Flora

Paula R. Prist

Bióloga

CRBio: 43858/01-D

Fauna

Fernanda D. Abra

Bióloga

CRBio: 89818/01-D

Fauna

César Medolago

Biólogo

CRBio: 72992/01-D

Fauna

Bianca Matinata

Bióloga

CRBio: 109112/01-D

Fauna

Leticia Munhoes

Bióloga

João Alberto Paschoa

Biólogo

CRBio: 23.622/01-D

Biota Aquática

Vinícius Estrella Silva
Carvalho
Pâmela Reis Santos

Biólogo

CRBio: 116.212/01-D

Biota Aquática

Bióloga

CRBio: 68.899/01-D

Biota Aquática

Thiago Loureiro MoBiólogo
desto
Gabriel Jamaico da
Biólogo
Cruz
Deborah Ribolli Ferraz Bióloga

CRBio: 120.599/01-D

Biota Aquática

CRBio: 120.836/01-P

Biota Aquática

CRBio: 120.087/01-D

Biota Aquática

Raul de Carvalho

Economista

CORECON: 31.638

Meio Socioeconômico

Enrico Gonzales

Geógrafo

CREA SP: 5063582916

Cartografia

CREA SP: 0601571529

Aspectos Legais e Planos e Programas Colocalizados
Aspectos Legais e Planos e Programas Colocalizados

Qualidade do ar e Estudo de Dispersão Atmosférica
Clima e Meteorologia

Fauna
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