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Deliberação CBH-AT n° 90 de 20 de fevereiro de 2020 

 

Aprova o parecer técnico sobre EIA/RIMA                                                                                                 

das obras de implantação da URE Mauá – Unidade                                                                                  

de Recuperação Energética – Município de Mauá.  

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas atribuições, e considerando que: 

1) O Ofício Cetesb nº018/2019/IP, recebido em 30/10/2019, solicitou análise e manifestação 
do CBH-AT sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Obras de implantação da Unidade de 
Recuperação Energética – URE Mauá”, situado no município de Mauá; 

2) A Deliberação CBH-AT nº 13, de 30.08.2013, atribuiu à Câmara Técnica de Planejamento e 
Articulação – CTPA a responsabilidade pela análise do assunto e proposição de minuta de 
manifestação do CBH-AT; 

3) Deliberação CBH-AT nº 18, de 12.12.2014, onde em seu artigo 3º determina que as 
eventuais consultas ao CBH-AT, encaminhadas por órgãos de licenciamento ambiental, de 
empreendimentos localizados ou que impactem as áreas de atuação dos Subcomitês, 
deverão ser analisadas pela CTPA em conjunto com o respectivo Subcomitê; 

4) A CTPA criou o Grupo de Trabalho Consultas Ambientais – GTCA para atender à demanda, 
o qual elaborou Parecer Técnico, que contextualiza e analisa o empreendimento, 
apresentando recomendações para a continuidade do empreendimento; 

5) A apresentação técnica do EIA/RIMA por representantes do empreendedor, em reunião 
conjunta do GTCA e indicados do Subcomitê Billings-Tamanduateí – SCBH-BT, realizada 
em 14.01.2020; e, 

6) A reunião da CTPA conjunta com GTCA e indicados do SCBH-BT, realizada em 28.01.2020. 
 

Delibera: 

Artigo 1° - Fica aprovado o documento anexo “Parecer Técnico sobre o EIA/RIMA das obras de 

implantação da URE Mauá – Unidade de Recuperação Energética”, localizado no Município de 

Mauá. 

Parágrafo único. A Secretaria Executiva encaminhará esta deliberação à CETESB. 

Artigo 2º - Caberá ao Grupo de Trabalho Consultas Ambientais o acompanhamento do atendimento 
às recomendações constantes do Parecer mencionado no Artigo 1º, bem como o oferecimento de 
subsídios e esclarecimentos conforme a necessidade. 

Artigo 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

.             

 

             

                   
                  Marcus Melo                     Amauri Pollachi               Luiz Fernando Carneseca 
                    Presidente                   Vice-Presidente                Secretário    
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Anexo à Deliberação CBH-AT nº 90, de 20 de fevereiro de 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

1.1. A Cetesb encaminhou ao CBH-AT, em 17/10/2019, processo SIGAM 0224/2019 e e-

ambiente CETESB 060054/2019-05, solicitando análise e manifestação quanto ao EIA/RIMA para 

as obras de implantação da URE Mauá – Unidade de Recuperação Energética localizado nos 

municípios de Mauá – SP. de Santana de Parnaíba e São Paulo, sob responsabilidade de LARA 

Central de Tratamento de Resíduos Ltda; 

1.2. O assunto foi atribuído à Câmara Técnica de Planejamento e Articulação – CT-PA, que por 

sua vez, o delegou ao Grupo de Trabalho Consultas Ambientais – GT-CA para análise em conjunto 

com o Subcomitê Billings - Tamanduateí do CBH-AT, conforme dispõe a Deliberação CBH-AT nº 

18, de 12/12/2014, com base nos seguintes documentos e procedimentos: 

i. Documentação Técnica EIA/RIMA; 

ii. Reunião conjunta do GT-CA e dos Subcomitês realizada em 14/01/2020, onde ocorreu 

apresentação realizada pela CPEA e pelo empreendedor; 

2. ANÁLISE 

 

O empreendimento a ser licenciado é uma unidade de processamento de resíduos com fins de 

recuperação energética, com capacidade para receber 3.000 toneladas por dia de RSU – Resíduos 

Sólidos Urbanos e com potência instalada para geração de energia de 80 MW, prevista para ser 

instalada em área interna da Central de Tratamento de Resíduos LARA, existente e operacional, 

localizada no município de Mauá – SP.  

Quanto ao licenciamento ambiental, o projeto encontra-se em fase de análise de EIA/RIMA, pela 

CETESB, sendo que a respectiva audiência pública foi realizada no dia 12/12/2019 às 17hs, no 

Teatro Municipal de Mauá – SP. 

Os quadros a seguir demonstram a localização prevista para o empreendimento: 

Parecer Técnico sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Obras de implantação da 

Unidade de Recuperação Energética – URE Mauá”, situado no município de Mauá 
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As principais características do empreendimento estão relacionadas a seguir: 

 Capacidade de recebimento de RSU:              3.000 t/dia; 

 Entrada de água:     120 m3/dia; 

 Saída de chorume da secagem natural:  72 m3/dia; 

 Saída de chorume da câmara de combustão:  48 m3/dia; 

 Destino dos chorumes gerados:   ETE existente; 

 Capacidade da turbina de geração de energia: 75 MW. 

 

O funcionamento do proposto está apresentado na figura a seguir: 
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Após a implantação da URE, o processamento de resíduos da Central LARA se dará da seguinte 

forma: 

 

 

O diagnóstico ambiental do empreendimento contemplou os seguintes estudos: 
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As figuras a seguir apresentam as áreas de influência do empreendimento e a sub-região 

hidrográfica: 
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Os efluentes gerados no empreendimento proposto serão encaminhados para a ETE existente, que 

possui capacidade para receber essa geração. Ressalta-se que haverá uma redução no volume e 

na carga globais enviados a essa ETE, em decorrência da menor disposição de RSU em aterro 

devido ao seu redirecionamento para o processo de recuperação energética. 

Em relação aos recursos hídricos, o EIA / RIMA indica que a ADA – Área Diretamente Afetada do 

empreendimento não interferirá diretamente nos cursos d’água, sendo os efluentes tratados 

lançados no córrego da Serraria, da mesma forma que são lançados atualmente, porém com cargas 

e volumes menores.  

A síntese da avaliação dos impactos ambientais do empreendimento está apresentada no quadro 

a seguir: 
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Com base nos impactos apresentados acima, o empreendimento adotará os seguintes programas 

ambientais: 

 Programa de Gestão Ambiental; 

 Programa de Controle Ambiental das Obras; 

 Programa de Monitoramento e Controle das Emissões Atmosféricas; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Programa de Supressão Vegetal; 

 Programa de Reflorestamento e Enriquecimento Vegetal; 

 Programa de Compensação Ambiental - SNUC; 

 Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental; 

 Programa de Contratação, Treinamento e Capacitação de Mão de Obra; 

 Programa de Controle e Prevenção de Acidentes. 

O EIA apresentado conclui que o empreendimento é considerado viável, desde que sejam 

integralmente implementados os planos e programas relacionados no estudo. 

3. RECOMENDAÇÕES 

Considerando os pontos destacados neste Parecer e o EIA/RIMA do empreendimento em questão, 

o Grupo de Trabalho Consultas Ambientais, a Câmara Técnica de Planejamento e Articulação e os 

Subcomitês, apresentam as seguintes recomendações para o prosseguimento do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento: 

3.1. Que sejam apresentados à CETESB quando da solicitação da Licença de Instalação, os 

seguintes documentos: 

i. Detalhamento dos planos e programas ambientais relacionados ao EIA/RIMA nas 

áreas de Mata Atlântica e de mananciais; 

ii. Programa de Monitoramento e Controle para garantir que as emissões de gases 

não afetem as áreas de Mata Atlântica e de mananciais; 

iii. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais na região sob 

sua influência; 

iv. Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil para o 

período de obras, com ênfase para a proteção dos corpos d’água; 

v. Programa de Educação Ambiental, com ênfase nas ações para redução na 

geração, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, abrangendo os 

Municípios que encaminham resíduos sólidos ao empreendimento; 

vi. Programa de Redução na Geração e Ampliação da Reciclagem em conformidade 

com os Planos Municipais de Resíduos Sólidos, em articulação com os municípios 

atendidos pelo empreendimento e as suas entidades de catadores de recicláveis; 

vii. Comprovação de que a ETE do empreendimento possui capacidade para receber 

os efluentes gerados no empreendimento, através da análise das cargas e vazões 

atuais e futuras; 

viii. Avaliação do desempenho futuro da ETE do empreendimento na fase de operação 

do empreendimento e demonstração da adequação do efluente tratado, em classe 

superior a do corpo receptor (córrego da Serraria); 

ix. Caracterização da qualidade das águas subterrâneas na área de influência do 

empreendimento e a avaliação de eventuais alterações em decorrência da 

implantação e operação da unidade proposta. 
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3.2. Que as compensações ambientais decorrentes do processo de licenciamento sejam 

destinadas à aplicação nos municípios situados na sub-bacia Billings-Tamanduateí, 

preferencialmente nos municípios direta ou indiretamente afetados pelo empreendimento;  

3.3. Visto que o uso racional da água, mediante eficiente programa de gestão da demanda, deve 

ser atividade permanente promovida pelos colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, principalmente após a recente crise hídrica na Bacia do Alto Tietê, e à luz da 

Deliberação CBH-AT nº 17/2014, da Deliberação CRH nº 204/2017, da Resolução Conjunta 

SES/SIMA 01/2020 e das Normas ABNT NBR 15.527/2019, NBR 16.782/2019 e NBR 16.783/2019 

e as que vierem ser substituídas ou complementadas; sugerimos que o empreendimento seja 

dotado de instalações, equipamentos e procedimentos adequados ao uso racional da água, ao 

reuso de água e ao aproveitamento das águas de chuvas para usos não potáveis, reduzindo-se a 

demanda sobre o sistema de abastecimento público; 

3.4. Que sejam adotadas medidas compensatórias em drenagem urbana na área do 

empreendimento para compensar o escoamento superficial resultante da 

impermeabilização, de modo a não ampliar escoamento de águas superficiais para a bacia 

do rio Tamanduateí; 

3.5. Que sejam priorizados pavimentos permeáveis nas áreas de circulação de veículos e de 

pedestres; 

3.6. Que seja adotado e praticado um Plano de Prevenção e Controle dos Processos Erosivos 

e transporte dos sedimentos resultantes desses processos durante a implantação do 

empreendimento. 


