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1 - INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 – Informações Gerais do Empreendimento
 Objeto do Licenciamento
O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA, tem por finalidade a obtenção da Licença Prévia para a Implantação da
Central de Tratamento de Resíduos Classe I (perigosos) e Classe II – NBR 10.004 - CTR, no
município de Guará – SP, situado na UGHRI 8 Sapucaí Mirim/Grande, sob responsabilidade
da empresa Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A., Processo SMA nº. 13.0608/07.
Este EIA-RIMA foi elaborado de acordo com o Termo de Referência, emitido pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente por meio do Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental –
DAIA, no Parecer Técnico DAIA/351/2008.
 Apresentação do Empreendimento
A área objeto de estudo situa-se na zona rural do município de Guará, nordeste do Estado de
São Paulo, a 400 km de distância da Capital. Para a instalação da Central de Tratamento de
Resíduos pretende-se ocupar uma área de 55,85 hectares.
A Central de Tratamento de Resíduos – CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A. será composta de:
 Células para disposição de resíduos domésticos, comerciais e industriais Classe II;
 Células para disposição de resíduos industriais Classe I (perigosos);
 Galpões de armazenamento / movimentação / triagem de resíduos Classe I;
 Leitos de secagem para resíduos Classe II;
 Galpão de blendagem;
 Sistema separador água-óleo;
 Estação de Tratamento de Efluentes Industriais;
 Tanques de armazenamento de resíduos oleosos;
 Lagoa de armazenamento de líquidos percolados e
 Área para triagem de resíduos classe II-A.
Deverá ser implantada também a seguinte infra-estrutura: área para investimentos sócioambientais, guarita, balança rodoviária, e lavador de veículos.
O projeto do novo empreendimento prevê o recebimento de 700 t/dia de resíduos Classe II. A
capacidade total de disposição de resíduos Classe II é de 5.307.269,23m³ Quanto ao
recebimento de resíduos Classe I, originário das indústrias localizadas nas regiões
administrativas de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, o recebimento será de acordo com a
demanda, e a capacidade de disposição será de aproximadamente 33.000 m³.
 Localização e Acessos do Empreendimento
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O município de Guará, onde deverá ser implantado o empreendimento, situa-se na região
nordeste do Estado de São Paulo, distante 40 km do município de Ribeirão Preto e cerca de
400 km da capital, São Paulo (Figura 1.2-1). O município faz limite com os municípios de
Ituverava, São Joaquim da Barra, Nuporanga, São José da Bela Vista, Ipuã e Ribeirão
Corrente.
A área preconizada para a implantação da CTR está situada na Estrada Vicinal Elidio Cheruti,
s/n, a cerca de 8 km do centro urbano de Guará, cujas coordenadas geográficas são: Latitude
20º24’54.36’’S e Longitude 47º54’07.27’’.
O acesso à área do empreendimento pode ser feito pela Rodovia Anhanguera (SP-330),
seguida da Estrada Municipal que liga Aparecida do Salto a Guará (SP-325), conforme pode
ser visualizado na Figura 1.1-2.
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Figura 1.1-1 - Localização do Município de Guará no Estado de São Paulo
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Figura 1.1-2 - Vista da localização do empreendimento e acessos

4

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

1.2 – Empreendedor
Razão Social: Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
Endereço: Av. Santos Dumont, 687
Bairro: Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Município: Serra / ES

CEP: 29161-145

Telefone: (27) 3328-2339
E-mail: Vinicius.loyola@brasilambientalresiduos.com.br
CNPJ/MF:07.504.816/0001-00
Contato: Vinicius Loyola
Responsável: Marialva Lyra da Silva

1.3 – Empresa Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA
Razão Social: CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda
Endereço: Rua Purpurina, 131 - conj. 131/132
Bairro: Pinheiros
Município: São Paulo / SP CEP: 05435-030
Responsável: MSc. Rosa Cristina de Itapema Silveira
Geógrafa – CREA nº 0601022423/D

1.4 – Histórico do Processo
O processo de licenciamento ambiental iniciou-se em 11 de abril de 2007, com a apresentação
do Plano de Trabalho para elaboração de EIA/RIMA para obras de implantação da Central de
Tratamento de Resíduos – CTR de responsabilidade da Brasil Ambiental Tratamento de
Resíduos S.A., no município de Guará-SP.
Em 23 de maio de 2007 o Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental – DAIA,
encaminhou uma cópia do Plano de Trabalho ao Conselho Estadual de Meio Ambiente –
CONSEMA.
Em 19 de junho de 2007 o CONSEMA em sua 236ª Reunião Ordinária, avocou o Plano de
Trabalho para ser analisado pela Câmara Técnica de Energia, Recursos Hídricos e
Saneamento, por meio da Deliberação 16/2007.
Em 10 de julho de 2007, o Plano de Trabalho foi apreciado durante a 27ª Reunião Ordinária
da Câmara Técnica de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento.
Em 31 de outubro de 2007 o DAIA solicitou complementação do Plano de Trabalho, por meio
da Requisição de Informações Complementares – RIC/111/2007.
As informações complementares foram apresentadas em 24 de janeiro de 2008 e 19 de março
de 2008.
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E finalmente em 06 de agosto de 2008 a diretoria do DAIA, a partir do OFÍCIO
DAIA/1297/08, encaminhou o Parecer Técnico/DAIA/351/2008, com a definição do Termo
de Referência para elaboração do EIA/RIMA.
1.5 – Conteúdo do EIA/RIMA
O EIA-RIMA foi elaborado pela CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda, empresa de
consultoria ambiental, sediada em São Paulo, com base, entre outros, nos estudos e análises
hidrogeológicas CUTRIM & GUTIERREZ, no Projeto Executivo da FRAL Consultoria Ltda
e do levantamento e prospecção arqueológica da ZANETTINI Arqueologia.
O EIA é apresentado em 2 volumes, cujo conteúdo é descrito a seguir:
 Capítulo 1

São apresentadas as informações gerais sobre o empreendimento como:
localização e acessos, dados sobre o empreendedor e a empresa
responsável pelos estudos ambientais, histórico do empreendimento e
outros dados de interesse.

 Capítulo 2

Neste capítulo são apresentadas as justificativas para a implantação do
empreendimento, e as alternativas tecnológicas e locacionais
consideradas para a sua execução.

 Capítulo 3

Apresentação dos Planos, Programas e Projetos Co-Localizados,
identificando as principais interferências que o empreendimento pode
sofrer ou acarretar a empreendimentos localizados na região.

 Capítulo 4

Levantamento da Legislação Ambiental Interveniente aplicável ao
projeto.

 Capítulo 5

Descrição do empreendimento proposto de CTR e de seus
componentes, a saber: aterro de resíduos Classe II e Classe I e demais
tratamentos e separação de resíduos. Neste capítulo também são
apresentadas informações para a implantação e encerramento do
projeto.

 Capítulo 6

Descreve as características ambientais da área do empreendimento e de
seu entorno, configurando o diagnóstico ambiental. As principais
características do ambiente físico, das comunidades bióticas e do
ambiente humano (antrópico) são apresentadas e analisadas.

 Capítulo 7

Análise dos impactos ambientais: através do cruzamento das atividades
que compõem o projeto com os principais elementos do meio afetado, o
EIA faz a identificação dos impactos ambientais, seguida do
prognóstico da situação ambiental futura, caso o projeto venha a ser
implantado, e da avaliação da importância dos impactos. Também a
proposta de Medidas Mitigadoras dos impactos identificados e descreve
as soluções adotadas ou propostas para evitar ou reduzir os impactos
negativos decorrentes do empreendimento (medidas mitigadoras),
assim como os programas propostos para potencializar seus efeitos
positivos e as medidas destinadas a compensar os impactos que não
podem ser suficientemente reduzidos (medidas compensatórias).
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 Capítulo 8

Apresentação dos Planos de Controle e Monitoramento Ambiental que
são instrumentos de controle e avaliação das medidas a serem
implantadas para minimizar a ocorrência dos impactos ambientais.

 Capítulo 9

Com base no diagnóstico e prognóstico ambiental expostos ao longo do
trabalho, as considerações finais apresentam os argumentos da equipe
técnica a respeito da viabilidade ambiental do empreendimento.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é apresentado no Volume III.
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2 - JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO
A disposição inadequada de resíduos no meio ambiente pode gerar alteração e/ou degradação da
qualidade atmosférica, dos solos, das águas superficiais e subterrâneas, tornando impróprios ou
nocivos os habitats e recursos naturais. Além disso, pode causar efeitos adversos na saúde
humana e na fauna, e gerar prejuízos econômicos. A fim de evitar tais conseqüências
indesejáveis, existem hoje variadas técnicas e métodos de tratamento e disposição adequada de
resíduos residenciais e industriais, perigosos ou não-perigosos.
No Estado de São Paulo compete à Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
CETESB, órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, proceder ao monitoramento dos
sistemas de destinação de resíduos em cada município paulista, bem como a eficácia de
programas e políticas públicas do setor. Dessa forma, a CETESB apresenta anualmente, desde
1997, o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, divulgando os resultados desse
monitoramento segundo o Índice de Qualidade.
A elaboração do Inventário é baseada em informações coletadas pelos técnicos da CETESB, em
todas as instalações de tratamento e destinação de resíduos sólidos domiciliares em operação no
Estado de São Paulo. São coletadas informações sobre as características locacionais, estruturais e
operacionais de cada unidade, que permitem classificá-las segundo o IQR – Índice de Qualidade
de Aterro de Resíduos, o IQR Valas – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas, e
IQC – Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem, cujas pontuações variam de 1 a 10,
conforme o quadro 2-1 abaixo.
Quadro 2-1 Índices de qualidade de aterros estabelecidos pela CETESB.
IQR/IQR Valas/ IQC

Enquadramento

0,0 a 6,0

Condições Inadequadas (I)

6,1 a 8,0

Condições Controladas (C)

8,1 a 10

Condições Adequadas

(A)

Fonte: CETESB, Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, 2007.

Uma análise dos resultados obtidos no período entre 1997 e 2007 permite concluir que houve
uma melhoria significativa na disposição e tratamento de resíduos no Estado de São Paulo,
conforme ilustrado nas Figuras 2-1 e 2-2. A melhoria das condições ambientais obtidas neste
período deve-se principalmente à atuação da CETESB, no tocante ao controle da poluição, bem
como, ao apoio e à orientação técnica fornecidos aos municípios pelos técnicos desta entidade.
Destaca-se ainda, o desenvolvimento de políticas públicas mediante contribuições e
assessoramento aos municípios através de Ações de Governo, como o Programa de Aterros em
Valas, o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP e o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos – FEHIDRO, relacionados aos Projetos Ambientais Estratégicos Lixo Mínimo
e Município Verde.
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Figura 2-1: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos no Estado de São Paulo – IQR – 1997

Fonte: CETESB, 2008. Em http://www.ecolnews.com.br/cetesb_inventario_lixo_2007.htm, acessado em 09/02/09.

Figura 2-2: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos no Estado de São Paulo – IQR –
2007

Fonte: CETESB,2008. Em http://www.ecolnews.com.br/cetesb_inventario_lixo_2007.htm, acessado em 09/02/09.
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Segundo inventário de 2007, o Estado de São Paulo com seus 645 municípios, apresentava nove
com mais de 500 mil habitantes, que geraram juntos aproximadamente 17 mil toneladas/dia, ou
60,3% de todo o resíduo domiciliar gerado no Estado, e seus aterros apresentaram Índice de
Qualidade de Resíduos (IQR) com nota média 8,8, classificando-os como aterros Adequados. Por
outro lado, 570 municípios com até 100 mil habitantes geraram cerca de 3.700 t/dia de resíduos
ou 12,8% do total do Estado, apresentando IQR médio de 7,4, que corresponde a aterros
Controlados.
Outros 38 municípios com população variando entre 100.001 e 200 mil, geraram 2.560,6 t/dia de
resíduos domiciliares, ou 9% do Estado, com IQR médio de 7,7, o que também corresponde a
aterros Controlados. Os 28 municípios restantes do Estado com uma população variando entre
200.001 e 500 mil, geraram 5.106,6 t/dia, ou 17,9% dos resíduos estaduais, apresentaram IQR
médio de 8,6, inserindo-se na categoria de Adequados. Com base nestas informações foi
calculado o IQR médio geral de 7,5, para o ano de 2007.
No Inventário pode-se verificar ainda, que a maioria dos 37 municípios que geraram 78,2% de
todos os resíduos domiciliares do Estado naquele ano, destinou corretamente seu lixo, enquanto
608 cidades com menor produção, cerca de 20% do total, e se enquadraram na categoria dos
Controlados.
Entretanto, os números do Inventário de 2007 indicaram pequenas variações em relação à
situação de 2006. Em 2007, 137 cidades registraram IQR Inadequado contra 143 do ano anterior.
Os Controlados (nota 6,1 a 8) são 201, sete a mais do que em 2006, e os Adequados são 307 em
2007 e 308 um ano antes.
Assim, em novembro de 2007, foi assinada a Resolução SMA 50, que instituiu o Projeto
Ambiental Estratégico Lixo Mínimo, com o objetivo de eliminar os lixões até 2010. Os dados
colhidos para 2007 indicavam que dos 143 municípios com aterros classificados como
Inadequados, em 2006, 29 apresentavam situação crítica quando da edição da Resolução SMA
50.
Segundo o mesmo Inventário, as prefeituras com aterros enquadrados como críticos foram
informadas e tiveram prazo para melhorar a situação de seus depósitos. Passado o prazo, se
constatou uma melhora em alguns, enquanto outros, recalcitrantes em não seguir as orientações
técnicas da CETESB, foram interditados, a exemplo de Mongaguá, Itanhaém, Araras e
Itapecerica da Serra, que hoje depositam seus resíduos em aterros licenciados em outros
municípios, o que lhes permitiu a mudança de classificação para adequado.
Em 2008 foi efetuado novo levantamento pelos técnicos da CETESB, que constataram que mais
de 40% dos municípios classificados como inadequados, no relatório do IQR de 2007,
melhoraram sua operação e sua posição neste índice.
A Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., em
Guará, pretende dar condições para a adequação da disposição de resíduos domiciliares,
comerciais e industriais da região de abrangência, que envolve regiões administrativas de Franca,
Barretos e Ribeirão Preto.
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A área do empreendimento está inserida na UGRHI 8 – Sapucaí/Grande, sendo que a situação das
condições ambientais e sanitárias dos locais de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
domiciliares (IQC e IQR), por municípios em 2007 na referida UGRHI 8 é apresentada na Figura
2.1-1.
2.1 - Justificativas Sociais
Muitos municípios da região apresentam capacidade operacional e volumétrica limitada, e
qualquer incremento na geração poderá resultar em colapso nos serviços e na disposição final.


Municípios potenciais de serem atendidos

Quanto à demanda atual e prevista para 2028, está apresentada nos Quadros 2.1-1 a 2.1-3 a
relação dos municípios com possibilidade de serem atendidos pela Central de Tratamento de
Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. das regiões administrativas de
Franca, Ribeirão Preto, e Barretos, respectivamente.
As estimativas foram baseadas em dados do IBGE, Censo de 2003, onde se considera, a partir da
população atual, a geração de 0,700 kg/dia/habitante e um crescimento entre 37% a 40% da
população e do resíduo nos próximos 20 anos.
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Figura 2.1-1. Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos da UGRHI 8 – IQR – 2007

Fonte: CETESB,2008. Em http://www.ecolnews.com.br/cetesb_inventario_lixo_2007.htm, acessado em 09/02/09.
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Quadro 2.1-1 – Potenciais Municípios da Região Administrativa de Franca
Municípios

População
Atual

Estimativa de Geração de Resíduos (Kg/dia)

2028

Atual

2028

Aramina

4.763

6.543

3.334

4.580

Batatais

54.706

75.147

38.294

52.603

Buritizal

3.611

4.960

2.528

3.472

Cristais Paulista

4.769

5.819

3.338

4.073

Franca

320.636

485.878

224.445

340.115

Guará

19.985

27.452

13.990

19.217

Igarapava

26.399

36.263

18.479

25.384

Ipuã

12.272

16.857

8.590

11.800

4.685

5.717

3.280

4.002

Ituverava

36.814

50.569

25.770

35.399

Jeriquara

2.614

3.190

1.830

2.233

Morro Agudo

25.795

35.433

18.057

24.803

Miguelópolis

18.937

26.013

13.256

18.209

5.479

6.685

3.835

4.680

38.164

52.424

26.715

36.697

9.761

13.408

6.833

9.386

12.206

16.767

8.544

11.737

Restinga

5.046

6.931

3.532

4.852

Ribeirão Corrente

3.441

4.727

2.409

3.309

Rifaina

3.204

4.401

2.243

3.081

Sales de Oliveira

9.020

12.390

6.314

8.673

S. Joaquim da Barra

44.243

60.774

30.970

42.542

S. José da Bela Vista

7.685

10.556

5.380

7.390

674.235

968.904

471.965

678.233

Itirapuã

Nuporanga
Orlândia
Patrocínio Paulista
Pedregulho

Total

Quadro 2.1-2 – Potenciais Municípios da Região Administrativa de Ribeirão Preto
Municípios

População

Estimativa de Geração de Resíduos (Kg por dia)

Atual

2028

Atual

2028

Brodowski

18.442

25.321

12.909

17.725

Jardinólpolis

32.665

44.849

22.865

31.394

Pontal

33.051

45.379

23.135

31.765

Ribeirão Preto

548.608

753.239

384.025

527.267

Total

632.766

868.788

442.936

608.151
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Quadro 2.1-3 – Potenciais Municípios da Região Administrativa de Barretos
População

Municípios

Estimativa de Geração de Resíduos (Kg por dia)

Atual

2028

Atual

2028

Barretos

105.802

145.266

74.061

101.686

Colina

15.937

21.882

11.156

15.317

Guaíra

34.872

47.879

24.410

33.515

Jaborandi

5.993

8.228

4.195

5.760

Terra Roxa

7.848

10.775

5.494

7.543

Viradouro

16.957

23.282

11.870

16.297

TOTAL

187.409

257.313

131.186

180.119

Dessa simulação, prevê-se que nos próximos 20 anos pode haver um incremento na população
da região com potencial de atendimento da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. de mais de 600.000 habitantes, e conseqüentemente
aumento em aproximadamente 420.000 kg/dia de resíduos, para uma demanda total estimada
de aproximadamente 1.400.000 kg/dia. Muitos aterros existentes atualmente têm capacidade
limitada, e provavelmente nos próximos anos possa haver problemas como esgotamento da
capacidade dos aterros existentes, aterros inadequados, e possíveis incrementos na geração
acima da previsão, decorrente de aumento de atividades econômicas na região.
2.2 - Justificativas Locacionais
Quanto aos aspectos locacionais locais, são apresentados a seguir os principais aspectos
referentes ao empreendimento em estudo:


Aspectos Físicos
 Topografia do terreno favorável à implantação do CTR, pois, envolve encostas com
declividades baixas a médias (ver mapa de declividade);
 O lençol freático acompanha a topografia do terreno sendo que o nível d’água
subterrânea está posicionado a 10,2 metros, a montante da área e 1,6 metro , já
próximo ao nível de base da área, o Córrego do Retiro;
 O solo superficial e o substrato são de constituição argila siltosa, e pouco permeável;
 O material utilizado como recobrimento dos resíduos é obtido na própria área
destinada à CTR.



Aspectos Ambientais
 A CTR irá situar-se em área rural, apresentando como uso nas adjacências predomínio
de pastagem e culturas temporárias; e na área vizinha está localizado o aterro Classe II
da empresa Ambitec Ltda.
 O local do empreendimento enquadra-se nas Normas da ABNT 1386 e 10157 onde o
aterro não deve ser construído em áreas sujeitas à inundação. Entre a superfície do
terreno e o mais alto nível do lençol freático haverá uma camada de espessura mínima
de 1,5 m de solo insaturado. O solo é de baixa permeabilidade (argiloso). Análises da
qualidade das águas do Córrego do Retiro a e do lençol freático apresentaram valores
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dentro dos padrões estabelecidos pela CETESB. Além disso uma manta de PEAD com
espessura de 2,00mm será utilizada como mecanismo de impermeabilização, devendo
evitar a migração de gases e líquidos para o solo e superfície naturais.
 Exposição contínua a ruídos e odores.
O núcleo urbano mais próximo encontra-se a cerca de 8 Km do empreendimento, e
existem apenas 3 residências próximas a área prevista para a implantação da CTR. Os
trabalhadores utilizarão protetores auriculares;
 Surgimento e difusão de poeira.
A estrada de acesso encontra-se revestida por camada de cascalho, e está sendo
pavimentada, em fase de finalização, o que minimiza o efeito de tal impacto aos
moradores locais.
As vias de acesso no interior do empreendimento serão umidificadas com caminhão pipa.


Aspectos Jurisdicionais e Legais
 O município de Guará definiu a área objeto deste estudo como de prioridade para
disposição de resíduos sólidos, razão pela qual a Prefeitura não se opõe à atividade de
tratamento e disposição final de resíduos sólidos (aterro Classe I e II) no local do
empreendimento, além de restringir a ocupação de atividades e residências ao redor do
empreendimento, como pode ser comprovado na Certidão nº 058/09, da Prefeitura
Municipal de Guará;
 Na área do empreendimento existe como restrição ambiental somente a Área de
Preservação Permanente (APP) do córrego do Retiro junto à divisa norte da área, que
não será afetada pelo empreendimento.

2.3 - Justificativas Tecnológicas
A partir dos anos 90 iniciou-se um aperfeiçoamento das técnicas e métodos existentes e de
procedimentos mais criteriosos e planejados no tocante ao tratamento e da destinação de
resíduos no solo, que culminaram nas utilizações mais usuais atualmente, a saber: aterros,
instalações de compostagem/reciclagem e incineradores.
No item 2.4.1 está apresentada uma comparação tecnológica das diversas alternativas de
tratamento e destinação final dos resíduos Classe I e Classe II.
Ressalta-se que a utilização de qualquer uma das técnicas envolve riscos de poluição ao meio
ambiente (solo, água e ar); necessidade de seleção de áreas apropriadas; limitam-se a
capacidade das áreas disponíveis e equipamentos utilizados; receptividade dos governantes e
principalmente dos moradores locais que não aceitam a implantação destes empreendimentos
em seus municípios e nas proximidades de suas residências, respectivamente. A seguir
apresentamos os sistemas de tratamento e de disposição de resíduos objetos deste estudo.
2.3.1 - Aterro para resíduos Classe II
Segundo ABNT NBR-8419 (1984), é uma “técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos
no solo, sem causar danos à saúde pública e sua segurança, minimizando os impactos
ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos
a menor área possível e reduzi-lo ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma
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camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for
necessário”.
Os aterros de resíduos Classe II dispõem de dispositivo de impermeabilização da base através
de manta de PEAD e/ou camada de solo argiloso compactado; de sistemas de coleta de
chorume; de dispersão dos gases gerados; de sistema de drenagem superficial e de líquidos
percolados; e de revestimento superficial. A implementação destes elementos propicia a
minimização da proliferação de micro e macro vetores, diminuindo os riscos de contaminação
do solo, das águas superficiais e subterrâneas, além de permitir o controle da poluição do ar e
odores.
As principais vantagens são:


Custos de operação em geral mais baixos em relação a outros métodos como de
compostagem e/ou incineração;



Menores investimentos e rapidez de implantação;



Minimização de riscos ambientais;



Controle de vetores de proliferação de doenças.

As principais desvantagens são:


Necessidade de elaboração de criteriosos estudos de impactos ambientais para a definição
da área de implantação;



Risco de poluição do solo e das águas subterrâneas e superficiais;



Necessidade de um monitoramento operacional constante para serem mantidos os padrões
sanitários recomendados pela legislação;



Vida útil condicionada à capacidade do sítio selecionado e da demanda de resíduos sólidos
que chegam ao aterro.

Essa alternativa de destinação de resíduos sólidos é adotada na maioria dos municípios devido
à possibilidade de recebimento de quantidade maior de resíduos diariamente, porém aumenta
a quantidade de procedimentos complementares, como a separação de material reciclável, de
modo a reduzir a quantidade e aumentar a vida útil.
2.3.2 - Leito de Secagem – Resíduos Classe II
A Unidade ora proposta será implementada para atendimento à norma NBR 13.896 (Aterros
de Resíduos Não-Perigosos – Critérios para Projeto, Implantação e Operação). Segundo a
mesma os resíduos com teor de líquidos livres não podem ser dispostos diretamente em
aterros de resíduos Classe II.
Assim, caso haja a definição pela utilização das células de resíduos Classe II em resíduos que
possuam teor de líquidos livres os mesmos deverão ser previamente desidratados nesta
Unidade antes de serem destinados às células. Assim, a adoção dessa tecnologia é plenamente
justificável.
Nesta Unidade a secagem dos resíduos será realizada pela drenagem dos líquidos livres
através das camadas filtrantes e pela evaporação na superfície exposta ao ar e ao calor. A
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drenagem dos líquidos é realizada por drenos de fundo que direcionam os mesmos para
tanques de acumulação.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Trata os resíduos com alto teor de umidade;



Baixo custo;



Implantação e operação simplificadas;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento intermediário e não destinação final;



Tecnologia influenciada pelas condições climáticas;



Requer grandes áreas para tratamento de pequenos volumes.

2.3.3 - Armazenamento de Resíduos Classe I – Perigosos
Basicamente, o armazenamento de resíduos pode ser definido como, o sistema de contenção
temporária de resíduos, em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de
reciclagem/recuperação, tratamento, co-processamento ou disposição final adequada.
Uma instalação de armazenamento temporário de resíduos deve ser projetada, implantada e
operada de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de fogo, derramamento ou
vazamento de resíduos perigosos para o ar, água superficial ou solo, os quais possam
constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente.
O Galpão de Armazenamento/Triagem de Resíduos Classe I a ser implantado foi concebido
visando o recebimento de resíduos classe I para prévia análise dos mesmos a fim de destinálos às Unidades de Tratamento de Destinação Final a serem implantadas na Central de
Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
A unidade de armazenamento de resíduos perigosos deverá possuir:


Sistema de isolamento ao acesso de estranhos e de sinalização indicando os riscos do
local;



Sistema de iluminação e força para ações em caso de situações de emergência;



Sistema de comunicação, com condição de uso em situações emergenciais;



Acessos internos e externos mantidos em boas condições, entre outros.

As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Permitir condições para avaliação da melhor tecnologia a ser utilizada no tratamento
dos resíduos;



Permitir acondicionamento adequado dos resíduos antes de seu tratamento ou
destinação final;



Permitir condições de triagem dos resíduos para posterior tratamento ou destinação
final;

A desvantagem de utilização da referida tecnologia é o alto custo para implantação do
referido galpão de armazenamento.
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2.3.4 - Tratamento de Resíduos Classe I
A escolha dos métodos de tratamento e disposição final é realizada de acordo com fatores
técnicos, legais e financeiros. Nessa escolha deverão ser consideradas as questões
relacionadas ao aproveitamento energético e a redução do uso de energia e água. Também são
considerados o atendimento aos requisitos legais, avaliação de custos, geração de resíduos e
efluentes secundários pela tecnologia adotada, maior responsabilidade social e menor impacto
ambiental. Essa gama de fatores faz parte da escolha da tecnologia a ser utilizada.
 Unidade de Blendagem – Co-processamento
Esta Unidade deverá ser um sistema de mistura de resíduos com o objetivo de homogeneizálos para envio a uma fábrica de cimento para co-processamento, garantindo melhor
desempenho operacional. A mesma foi concebida visando o aproveitamento máximo do
resíduo destinado à Central de Tratamento com a preparação de um Blending de Resíduos a
ser enviado a uma fábrica de cimento para realização do co-processamento.
Co-processamento é a técnica de destruição térmica a alta temperatura em fornos de
fabricação de clínquer (principal matéria-prima do cimento), devidamente licenciados para
este fim, com aproveitamento de conteúdo energético e/ou fração mineral, sem a geração de
novos resíduos e contribuindo para a economia de combustíveis e matérias-primas minerais
não-renováveis.
Entre os materiais que podem ser co-processados em uma fábrica de cimento estão: borras
oleosas, graxas, lodos de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), tortas de filtração, borras
ácidas, catalisadores usados, pneus, emborrachados, além de outros materiais, tais como
areias, terras, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), solventes, serragens, papéis,
embalagens, entre outros.
A escolha dessa alternativa explica-se porque através desta tecnologia há a eliminação de
resíduos industriais de maneira segura, definitiva e monitorada.
Definitiva, por que é feita em um ambiente de aproximadamente 1500 ºC, por um longo
período.
Segura, pois é realizada dentro de um ambiente restrito e devidamente controlado em todo o
tempo, em decorrência do próprio processo de fabricação de cimento.
Monitorada, pois todo o material é cuidadosamente e previamente analisado para assegurar
que estão sendo respeitadas todas as condições de segurança do processo.
O co-processamento permite, ainda, uma redução no uso de matérias-primas e combustíveis
minerais não-renováveis além de garantir a destruição completa e segura dos resíduos gerados
em diversas atividades industriais e proporciona a reciclagem de alguns materiais, além de
gerar empregos e impostos para o município.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Resíduos podem ser reaproveitados energeticamente;



Baixo custo;



Não gera cinzas, pois toda a matéria queimada é incorporada ao produto final;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Necessita controle de emissões atmosféricas;
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Alguns resíduos perigosos não podem ser co-processados devido à sua composição;



De acordo com a Resolução CONAMA 264 de 1999 é proibida a destinação via coprocessamento dos resíduos domiciliares brutos, os resíduos de serviços de saúde, os
radioativos, explosivos, organoclorados, agrotóxicos e afins;

No projeto em estudo, esse tratamento será adotado para resíduos específicos, que serão
separados para adequar ao consumo dos principais destinatários, que são as indústrias
cimenteiras.
 Sistema Separador Água-Óleo
A unidade de estocagem temporária e de tratamento de resíduos líquidos oleosos tem como
objetivo realizar o tratamento dos resíduos líquidos oleosos, graxas e lamas que são gerados
em diversas atividades empresariais tais como: postos de combustíveis, oficinas mecânicas,
concessionárias, empresas transportadoras de cargas e de passageiros e industriais, de modo a
atender os padrões de destinação final estabelecidos pela legislação vigente (re-refino para o
óleo separado e máximo de 20 mg/L de óleos e graxas para a água a ser descartada). Nesta
unidade ocorrerá a separação da água e do óleo sendo o mesmo enviado para re-refino.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Trata os resíduos oleosos com alto teor de água;



Baixo custo;



Implantação e operação simplificadas;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento intermediário e não destinação final;



Necessidade de destinação final para o óleo;



Necessidade de monitoramento da água a ser descartada.

2.3.5 - Aterro de Resíduos Classe I
Aterro industrial para resíduos é uma forma de disposição de resíduos no solo, fundamentada
em critérios de engenharia que garantem o confinamento seguro em termos de poluição
ambiental e saúde pública.
Em relação ao projeto, implantação e operação, os aterros de resíduos industriais perigosos
são de execução similar aos aterros Classe II, diferenciando-se, no entanto, pela presença de
elementos adicionais de controle e proteção ambiental. Nas fases de projeto, construção e
operação de aterros industriais devem ser observadas as seguintes normas técnicas da ABNT:
NBR 10004 – Classificação de resíduos sólidos;
NBR 8418 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos;
NBR 10157 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projeto, construção e operação;
Atualmente a filosofia dominante em termos de projeto, implantação e operação de aterros
industriais é a adoção de múltiplas barreiras à liberação de poluentes ao meio ambiente,
através da associação de condições naturais disponíveis (hidrogeologia favorável e isolamento
com relação a aqüíferos aproveitáveis) e de barreiras construídas pelo homem (construção de
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camadas impermeabilizantes e sistemas de coleta e tratamento de líquidos percolados).
Devem ser ainda considerados os seguintes aspectos:


Inspeção e monitoramento freqüente da integridade e do desempenho dos elementos
constituintes do aterro.



Monitoramento da qualidade de águas superficiais e subterrâneas no entorno.

Salienta-se, ainda que, segundo a NBR 10157, nem todos os resíduos são passíveis de
disposição em aterros na forma como são gerados. Em relação às condições gerais de
operação, nesta mesma norma é previsto que:


Não devem ser aceitos resíduos inflamáveis ou reativos em aterros. Salvo, se após
tratamento prévio (inertização, solidificação/estabilização) a mistura resultante não mais
possuir características de reatividade e inflamabilidade.



Resíduos com menos de 15% de sólidos totais (em massa) não podem ser dispostos
diretamente em aterros, por não suportarem cobertura. Esses resíduos devem ser
condicionados (solidificados) até que apresentem consistência apropriada.

As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Baixo custo em relação a outras opções de tratamento e disposição final, como
incineração;



Pode ser utilizado para grande variedade de resíduos;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Necessita de uma grande área física para construção e operação;



Gera um passivo que precisa ser continuamente monitorado.

2.4 - Alternativas Tecnológicas e Locacionais
2.4.1 - Alternativas Tecnológicas
O aproveitamento dos resíduos destinados à CTR da Brasil Ambiental Tratamento de
Resíduos S.A. pode trazer benefícios interessantes, tanto do ponto de vista ambiental como
também do ponto de vista econômico.
A escolha dos métodos de tratamento e disposição final considerou fatores técnicos, legais e
financeiros. Na figura a seguir apresentam-se as prioridades que devem ser consideradas para
gerenciamento dos resíduos industriais.

20

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Figura 2.4.1-1: Prioridades de tratamento relacionadas ao gerenciamento de resíduos

Existem inúmeras tecnologias relacionadas ao tratamento e disposição final de resíduos. As
mais utilizadas são as seguintes: recuperação, tratamentos biológicos, reprocessamento,
tratamento físico-químicos, reciclagem, tratamentos térmicos, descontaminação e
descaracterização de embalagens, disposição em aterros.
A seguir apresentamos as alternativas para tratamento de resíduos Classe I e Classe II.
2.4.1.1 - Resíduos Classe II
O tratamento mais eficaz é o prestado pela própria população quando está empenhada em
reduzir a quantidade de resíduos, evitando o desperdício, reaproveitando os materiais,
separando os recicláveis em casa ou na própria fonte e se desfazendo dos resíduos que
produzem de maneira correta.
Além desses procedimentos, existem processos físicos e biológicos que objetivam estimular a
atividade dos micoorganismos que atacam os resíduos, decompondo a matéria orgânica e
causando poluição.
As Unidades de incineração ou de triagem e compostagem interferem sobre essa atividade
biológica até que ela cesse, tornando o resíduo inerte e não mais poluidor.
As Unidades de Triagem e Compostagem geram emprego e renda e podem reduzir a
quantidade de resíduos que deverão ser dispostos no solo, em aterros de resíduos Classe II domésticos. A economia da energia que seria gasta na transformação da matéria-prima, já
contida no reciclado, e a transformação do material orgânico dos resíduos em composto
orgânico adequado para nutrir o solo destinado à agricultura representam vantagens
ambientais e econômicas importantes proporcionadas pelas Unidades de Triagem e
Compostagem.
Uma instalação de compostagem só deve ser implantada se estudos técnicos e econômicos
assim o indicarem, levando em conta a disponibilidade de área para compostagem, mercado
para o composto, custo da instalação etc.
 Reciclagem
A reciclagem propicia as seguintes vantagens:
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• Preservação de recursos naturais;
• Economia de energia;
• Economia de transporte (pela redução de material que demanda o aterro);
• Geração de emprego e renda;
• Conscientização da população para as questões ambientais.
Resíduos indicados: papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, sucata não ferrosa, madeira,
catalisadores, baterias, pilhas, cartuchos e tonners, lamas de siderurgia,
A reciclagem ideal é aquela proporcionada pela população que separa os resíduos recicláveis
em casa, destinando para aterros apenas o material orgânico.
 Compostagem
A decomposição dos resíduos orgânicos é parte integrante do ecossistema e o composto
orgânico, material dela resultante, tem sido usado como condicionador do solo e fertilizante.
O processo de compostagem busca através de forças naturais de decomposição a conversão
dos resíduos orgânicos, de maneira controlada, em um material inerte e estabilizado. É
necessário para se definir compostagem uma distinção da decomposição natural que ocorre na
natureza. A decomposição natural ocorre em função das condições do meio ambiente tais
como: dos microorganismos presentes no solo, da qualidade da matéria orgânica, condições
de umidade e aeração etc. A compostagem ocorre em função do controle do processo com a
imposição de condições ideais para a decomposição dos resíduos.
A compostagem pode ser definida como: “um processo biológico de transformação da
matéria orgânica em substâncias húmicas, estabilizadas, com propriedades e características
diferentes do material original”.
A compostagem moderna, a que se admite realizar hoje em dia e que será estudada neste
trabalho, é definida em conformidade com a definição citada no parágrafo anterior, sendo
entendida como: “um processo biológico, aeróbico e controlado, desenvolvido por uma
população mista de microorganismos, em duas fases distintas: a primeira, a fase ativa ou
termofílica, quando ocorrem as reações químicas de oxidação mais intensas; e a segunda, a
fase de maturação, onde ocorre a humificação do material previamente estabilizado”.
O composto é a denominação dada ao fertilizante orgânico resultante do processo de
compostagem. Este é o resultado de um processo controlado de decomposição bioquímica de
materiais orgânicos, que são transformados em um produto mais estável, podendo ser
utilizado como fertilizante. O composto orgânico humificado tem cheiro de terra, sendo
facilmente manuseado e estocado.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Baixo custo;



Implantação e operação simplificados;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento realizado em longo período de tempo (90 dias);



Necessidade de separação prévia dos materiais recicláveis nas residências e indústrias.
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 Incineração
A incineração é um processo de decomposição térmica, e tem como objetivo reduzir o peso e
volume iniciais e/ou eliminar substâncias e materiais com características de patogenicidade
(capacidade de transmissão de doenças) através da combustão controlada.
A combustão tem que ser continuamente controlada em usinas incineradoras, cujos produtos
do processo basicamente são o dióxido de carbono e vapor d'água, além de outros gases
residuais em menores quantidades, bem como cinzas e escórias As substâncias
potencialmente nocivas geradas devem ser mantidas, através dos controles do processo, em
níveis mínimos desejáveis de concentração, para proteção do ambiente e da saúde pública.
Os incineradores de resíduo domiciliar são unidades mais compactas totalmente fechadas e
controladas, que podem ser localizados próximos aos sistemas de coleta, evitando o transporte
desnecessário dos resíduos a grande distância. São também unidades que requerem áreas
menores que às unidades de compostagem e de aterros sanitários.
Para os resíduos de saúde classificados como patogênicos, por exemplo, uma das alternativas
consideradas adequadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é a
incineração. A redução de passivos ambientais constituídos por resíduos perigosos tem
encontrado na incineração em alta temperatura, a melhor técnica disponível e mais segura.
No Brasil, a destruição de resíduos pela via do tratamento térmico pode contar com os
incineradores industriais e com o co-processamento em fornos de produção de clinquer
(cimenteiras). A Resolução CONAMA 264/99 não permite que os resíduos domiciliares
brutos e certos resíduos perigosos venham a ser processados em cimenteiras, tais como os
provenientes dos serviços de saúde, os rejeitos radioativos, os explosivos, os organoclorados,
os agrotóxicos e afins.
As vantagens da adoção deste procedimento são:


Destruição em grande escala dos resíduos, de forma sanitária, com redução importante do
volume a ser descartado, restando cinzas e os materiais incombustíveis;



Possibilidade de aproveitamento energético, sob a forma de vapor de água ou eletricidade;



Utilização de menor área por quantidade de resíduo tratado que as demais alternativas;



Solução permanente, mas restrita à capacidade de queima do incinerador;



Possibilidade de localização próxima a zonas de coleta, em áreas urbanizadas, com
economia de transporte, desde que instalado e operado com as técnicas recomendadas para
a proteção à saúde e ao meio ambiente;



Possibilidade de processar a grande maioria dos resíduos de qualquer natureza.

As desvantagens são:


Exige investimento inicial muito superior e custos mais altos de operação que as demais
alternativas, devido à complexidade e número de equipamentos, os quais requerem
manutenção contínua e mão-de-obra especializada;



As quantidades de resíduos a tratar limitam-se à capacidade dos equipamentos instalados;



Exige rígido controle das normas de segurança;
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Necessidade da elaboração de criteriosos estudos de impactos ambientais para sua
implantação e operação;



Requer aterros de resíduos sólidos perigosos (Classe I) para disposição das cinzas
resultantes do processo.
 Aterro para Resíduos Classe II

É a disposição de resíduos no solo pelo confinamento em camadas cobertas com material
inerte geralmente solo, com impermeabilização de base, drenagem, tratamento de chorume e
drenagem de biogás.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Baixo custo em relação a outras opções de tratamento e disposição final, como
incineração;



Pode ser utilizado para grande variedade de resíduos;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Necessita de uma grande área física para construção e operação;



Gera um passivo que precisa ser continuamente monitorado.

No Quadro 2.4.1.1-1, a seguir, estão sintetizadas as informações sobre as tecnologias de
gerenciamento de resíduos Classe II apresentadas e as suas respectivas vantagens e
desvantagens.

24

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Quadro 2.4.1.1-1 Vantagens e desvantagens da aplicação das tecnologias utilizadas para
tratamento e destinação final de resíduos Classe II

Reciclagem

Vantagens

Desvantages

Preservação de recursos
naturais;
Economia de energia.

Necessidade de
conscientização da
população.

Economia de transporte
(pela redução de material
que demanda o aterro);
Geração de emprego e
renda;
Conscientização da
população para as
questões ambientais.

Matéria orgânica dos resíduos
domésticos, lodos orgânicos de
empresas, lodos de esgoto, podas etc.

Destruição em grande
escala dos resíduos,
Possibilidade de
aproveitamento
energético, Utilização de
menor área, Solução
permanente,
Possibilidade de
localização próxima a
zonas de coleta,
Possibilidade de
processar a grande
maioria dos resíduos de
qualquer natureza.

Exige investimento
inicial muito superior e
custos mais altos de
operação, capacidade
dos equipamentos,
Requer aterros de
resíduos sólidos
perigosos (Classe I)
para disposição das
cinzas.

Resíduos domiciliares, de saúde e
perigosos.

Baixo custo em relação a
outras opções de
tratamento e disposição
final.

Necessita de uma
grande área física para
construção e operação.

Pode ser utilizado para
grande variedade de
resíduos.

Gera um passivo que
precisa ser
continuamente
monitorado.

Compostagem
Implantação e operação
simplificadas.

Aterro Classe II

Papel, papelão, plástico, sucata ferrosa,
sucata não ferrosa, madeira,
catalisadores, baterias, pilhas,
cartuchos e tonners, lamas de
siderurgia.

Tratamento realizado
em longo período de
tempo (90 dias).
Necessidade de
separação prévia dos
materiais recicláveis
nas residências e
indústrias.

Baixo custo.

Incineração

Necessidade de
implantação de coleta
seletiva nos municípios.

Resíduos que podem ser tratados

Resíduos domésticos e industriais
Classe II.
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2.4.1.2 - Resíduos Classe I
 Incineração
O processo de incineração utiliza a combustão controlada para degradar termicamente materiais
residuais. Os equipamentos envolvidos na incineração garantem fornecimento de oxigênio,
turbulência, tempo de residência e temperatura adequados e devem ser equipados com
mecanismos de controle de poluição para a remoção dos produtos da combustão incompleta e das
emissões de particulados, de SOx e NOx.
O processo ocorre geralmente à temperatura superior à 900ºC, que visa a redução do peso e
volume do resíduo. Os produtos da incineração são os gases como dióxido de carbono (CO2),
dióxido de enxofre (SO2), nitrogênio (N2), oxigênio (O2), água e cinzas e escórias, constituídas de
metais ferrosos e materiais inertes como vidros, pedras, etc.
O processo de incineração é conduzido em fornos especiais, denominados incineradores, onde se
podem controlar com eficiência os parâmetros principais da combustão do resíduo: oxigênio,
temperatura, turbulência e tempo de permanência.
Dentre os tipos de resíduos que apresentam maior potencial para incineração, destacam-se os
orgânicos constituídos basicamente de carbono, hidrogênio e/ou oxigênio; resíduos que contêm
carbono, hidrogênio, cloro (teor inferior à 30 % em peso) e oxigênio e resíduos que apresentam
poder calorífico (PCI) maior do que 4700 Kcal/Kg
Para incinerar um resíduo, primeiro deve-se proceder a sua caracterização, destacando os
seguintes aspectos:
 Quantidade a ser incinerada;
 Estado físico do resíduo;
 Poder calorífico;
 Viscosidade (para líquidos);
 Densidade, viscosidade e porcentagem de sólidos (para as lamas);
 Composição química, principalmente os teores de constituintes orgânicos tóxicos constantes
da listagem número 4 da NBR 10004;
 Composição elementar (C, H, O, P, Cl, F, I, Br, N, S, metais e cinzas).
Em suma, a incineração provavelmente é a melhor solução tecnológica para o tratamento de
resíduos persistentes, tóxicos e muito inflamáveis.
Os incineradores para resíduos têm características próprias, sendo difícil realizar adaptações. O
sistema de combustão do resíduo deve ser projetado exclusivamente para esse fim, devendo ser
composto pelos seguintes equipamentos e dispositivos:
 Dispositivos de recebimento de resíduo: balança, portas e fossas.
 Dispositivo de extração: pólipo ou correia transportadora.
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 Dispositivo de queima: câmara de secagem, câmara de combustão, grelha, alimentadores e
queimadores.
 Dispositivo de recuperação de energia: caldeira.
 Dispositivos de filtragem e tratamento dos gases: ciclones, precipitadores eletrostáticos e
torres de lavagem de gases.
 Dispositivo de triagem dos gases: chaminés e ventiladores.
É necessária a correta disposição dos resíduos sólidos resultantes (cinzas) após a incineração.
Quando componentes orgânicos são incinerados, concentrações de metais aumentam nas cinzas e
processos de estabilização ou inertização podem ser necessários para evitar a sua liberação para o
meio ambiente. As cinzas devem ter sua composição analisada para que seja determinado o
melhor método de disposição. Normalmente são utilizados aterros industriais.
Os monitoramentos necessários são os seguintes: emissões atmosféricas, temperatura, tempo,
oxigenação, composição das cinzas.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Degrada completamente os resíduos, quebrando as moléculas dos componentes perigosos;



Aplicada a grande número de tipos de resíduos;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Gera cinzas que devem ser corretamente dispostas de acordo com a sua composição;



Gera emissões atmosféricas que devem ser controladas;



Alto custo.

 Encapsulamento
O termo encapsulamento de resíduos tem sido utilizado no Brasil e em vários países para definir
uma tecnologia de tratamento de resíduos, que utiliza processos de solidificação e estabilização
de poluentes.
Em linhas gerais, a solidificação pode ser definida como a conversão de um material líquido em
um material sólido e, a estabilização, geralmente, refere-se à reação química proposital que
promove a diminuição da taxa de lixiviação de poluentes de um resíduo. Definições mais amplas
são apresentadas a seguir:
Solidificação – processo pelo qual, quantidades adequadas de um agente solidificante
(aglomerante) são acrescentadas a um material perigoso para formar uma massa solidificada. Na
solidificação, os resultados são obtidos primariamente, mas não exclusivamente, pela formação
de um bloco monolítico com alta integridade estrutural.
Estabilização – termo referente ao processo que envolve reações químicas que reduzem a
lixiviabilidade de poluentes de um resíduo. A estabilização química procura imobilizar materiais
perigosos ou reduzir a solubilidade deles através de uma reação química.
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O emprego de processos de solidificação/estabilização no tratamento de resíduos iniciou-se nos
Estados Unidos nos anos 50 e envolvia a disposição de resíduos com baixos níveis radioativos. O
objetivo desses processos limitava-se a solidificar os resíduos líquidos em formas mais estáveis
para o transporte e disposição final.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento de resíduos com alto teor de umidade;



Tratamento de resíduos com a minimização dos poluentes;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento intermediário e não destinação final;



Necessidade de produtos para inertização dos resíduos;

 Landfarming
“Landfarming” é a denominação de um método de tratamento onde o substrato orgânico de um
resíduo é degradado biologicamente na camada superficial do solo” (PAVAN et al., 1990). Os
compostos inorgânicos e os subprodutos orgânicos da degradação ficam fixados numa camada
superficial do solo, denominada camada fértil, de aproximadamente 50 cm, não chegando dessa
forma a contaminar as águas subterrâneas.
Esse processo foi desenvolvido pela indústria petrolífera com o objetivo de tratar resíduos de
petróleo bruto e seus derivados, sendo que é utilizado para tratar lodo gerado em sistemas de
tratamento de esgoto doméstico e resíduos sólidos industriais com potencial de biodegradação. É
composto pela interação entre o solo, a atividade microbiana nele existente e o resíduo, de forma
a promover a degradação, transformação e fixação dos constituintes do resíduo.
O processo de tratamento consiste em dispor o resíduo no solo uniformemente e numa taxa
previamente determinada, para que não seja tóxico e com isso venha a matar os microorganismos
do solo. Periodicamente deve-se revolver a mistura resíduo-solo na zona de tratamento. Uma má
operação de um “Landfarming” acarretará um grande impacto ambiental, causando a
contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais.
Esse sistema só pode ser utilizado no tratamento de resíduos passíveis de degradação biológica
no solo, não podendo ser utilizado no tratamento de resíduos organo-persistentes, inflamáveis e
reativos.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Tratamento de resíduos oleosos derivados do petróleo;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Sistema não pode ser utilizado no tratamento de resíduos organo-persistentes, inflamáveis
e reativos;



Necessidade de controle efetivo dos microorganismos do solo;



Utilização de grandes áreas.
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 Pirólise
A pirólise consiste na decomposição química do resíduo orgânico por calor na ausência de
oxigênio. Os resíduos selecionados devem ser triturados e enviados a um reator pirolítico onde os
compostos orgânicos são volatilizados e parcialmente decompostos. Apesar de ser um processo
energeticamente auto-sustentável, visto que o seu balanço energético é positivo (produz mais
energia do que consome), é necessário aquecer inicialmente os resíduos utilizando eletricidade,
em virtude da falta de oxigênio. A vantagem deste processo é a limitação da produção de
particulados.
A pirólise é um processo muito eficiente de destinação final de resíduos sólidos. Porém, por ser
ainda custoso no que tange à sua manutenção, necessita de maior aprimoramento tecnológico.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Processo energeticamente auto-sustentável, visto que o seu balanço energético é positivo
(produz mais energia do que consome);



Limitação da produção de particulados;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


É necessário aquecer inicialmente os resíduos utilizando eletricidade, em virtude da falta
de oxigênio;



Alto custo de manutenção e necessita de maior aprimoramento tecnológico.

 Plasma
Quando um gás é aquecido a temperaturas elevadas há mudanças significativas em suas
propriedades. A cerca de 2000 oC, as moléculas do gás começam a se dissociar em estado
atômico. A 3000 oC, os átomos são ionizados pela perda de parte dos elétrons. Este gás
ionizado é chamado de plasma. O gás sob o estado de plasma apresenta boa condutividade
elétrica e alta viscosidade quando comparado a um gás no estado normal.
Um gerador de plasma (tocha de plasma) é um dispositivo que transforma energia elétrica em
calor transportado por um gás. Com estes dispositivos virtualmente qualquer gás pode ser levado
ao estado de plasma e o gás utilizado pode ter participação significativa na reação. O fluxo de
calor pode ser medido e controlado e este fluxo pode ser utilizado para aquecer, gaseificar e
promover reações químicas em um reator acoplado à tocha de plasma. A eficiência de
transformação de uma tocha de plasma está em cerca de 85-90% da energia elétrica utilizada na
geração do plasma. Típicas temperaturas alcançadas por plasmas térmicos são da ordem de
15.000 ºC, embora temperaturas de até 50.000 ºC sejam possíveis.
Os processos conhecidos de plasma térmico que estão em uso ou desenvolvidos em vias de
comercialização são: recobrimento físico e químico a plasma; síntese de pós finos; decomposição
a plasma; metalurgia a plasma; densificação de refratários e outros materiais, além das
conhecidas máquinas de corte a plasma.
Os principais atrativos do uso de plasma na decomposição térmica de resíduos são:
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Elevadas temperaturas causam rápida e completa pirólise da substancia orgânica, assim
como funde e pode vitrificar certos resíduos inorgânicos;



Alta densidade de energia possibilita a construção de reatores com menores dimensões para
mesmas capacidades; também favorece a construção de equipamento móvel;



O uso de energia elétrica reduz a vazão total de gás, dessa forma resultando em menores
instalações para processamento dos gases exaustos; grande número de opções de gases para
geração do plasma torna flexível o controle sobre os fatores químicos do processo;



Com menores instalações e alta densidade de energia, tempos de partida e paradas são
reduzidos;



Favorece a pirólise de substâncias sensíveis à radiação ultravioleta, como os
organoclorados.

Os métodos por plasma estão ganhando importância na fusão de sucata de metais e ligas,
alumínio contido nos rejeitos, lamas de eletrodeposição, recuperação de metais de catalisadores
gastos e cinzas de incineração. Processos para tratamento de líquidos orgânicos, inclusive
organoclorados, têm sido também propostos e testados em reatores de plasma.
No Japão o plasma é usado para fundir cinzas de incineração e consequentemente reduzir o
volume descartado; na França , cinzas de incineração e asbesto são transformados pela
tecnologia de plasma em escória inerte; nos Estados Unidos da América, está sendo empregado
para recuperar metais de catalisadores; e também vem crescendo em importância
desenvolvimentos para destruição de resíduos militares e recuperação de zinco metálico de
poeiras siderúrgicas .
A vantagem de utilização da referida tecnologia é a velocidade alta de destruição dos resíduos e a
construção de reatores menores.
A desvantagem de utilização é o alto custo da tecnologia.
 Centrifugação
A centrifugação é um processo mecânico de separação de mistura de substâncias de densidades
diferentes, pela ação da força centrífuga. Pela variação da velocidade de rotação do equipamento
ou de suas dimensões, pode-se aumentar a força centrífuga e com isso diminuir o tempo
necessário para a separação dos componentes da mistura. Usa a força centrífuga para separar o
contaminante.
Pode chegar a 96% de recuperação do óleo contido na borra sendo que este pode ser utilizado ou
comercializado;
A vantagem de utilização da referida tecnologia é a separação e recuperação do óleo contido em
uma borra oleosa e a posterior comercialização do mesmo.
A desvantagem de utilização é o alto custo da tecnologia.
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 Separação Gravitacional
Técnica de separação que explora as diferenças de densidade entre as fases. A dimensão do
equipamento e a eficiência do processo dependem da velocidade de sedimentação dos sólidos, da
viscosidade do fluido e da a concentração de partículas. Também é empregada na remoção de
óleo e para classificação onde partículas de tamanhos diferentes são separadas.
 Redução de Partículas
É um método constituído por processos mecânicos formados por sistemas seqüenciais de peneiras
e moinhos, montados para reduzir a granulometria do resíduo final ou para manter as
características dos produtos finais dentro de limites desejados.
 Biopilha
Para este sistema os resíduos indicados são os seguintes: solos e areia contaminados com até 15%
hidrocarbonetos, lodos oleosos, torta de ETE biológica, residuais de centrifugação tri-fásica,
resíduo de lavagem de solos. Existe limitação para hidrocarbonetos de cadeia pesada e
concentração de metais.
Neste sistema é importante ressaltar as seguintes considerações:


Obrigatório a realização de teste de biodegradabilidade e de água disponível;



Material tratado apresenta concentração abaixo de 1.000 ppm de hidrocarbonetos = 0,1% ;



Prazo para tratamento: até 6 meses, mas função das concentrações de entrada e o objetivo
final.

Neste sistema deverão ser avaliados os aspectos relacionados à geração de gases (VOC’s), os
critérios para envio de solo descontaminado para re-aterro e o tratamento das águas pluviais.
 Aterro de resíduos Classe I
Os aterros de resíduos Classe I são de execução similar aos aterros de resíduos Classe II,
diferenciando-se, no entanto, pela presença de elementos adicionais de controle e proteção
ambiental, como mantas, filtros, e demais dispositivos de controle.
As vantagens de utilização da referida tecnologia são:


Baixo custo em relação a outras opções de tratamento e disposição final, como
incineração;



Pode ser utilizado para grande variedade de resíduos;

As desvantagens de utilização da referida tecnologia são:


Necessita de uma grande área física para construção e operação;



Gera um passivo que precisa ser continuamente monitorado.

Após o descrito segue quadro 2.4.1.2-1 onde estão resumidas as tecnologias de gerenciamento de
resíduos Classe I e suas respectivas vantagens e desvantagens.
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Quadro 2.4.1.2-2: Vantagens e desvantagens da aplicação das tecnologias utilizadas para tratamento
e destinação final de resíduos Classe I
Vantagens

Desvantagens

Permitir condições para
avaliação da melhor
tecnologia a ser utilizada no
tratamento dos resíduos.
Galpão de
Armazenamento

Permitir acondicionamento
adequado dos resíduos
antes de seu tratamento ou
destinação final.

Alto Custo.

Permitir condições de
triagem dos resíduos para
posterior tratamento ou
destinação final.
Trata resíduos com alto
teor de umidade.
Leito de Secagem
– Resíduos Classe
I

Baixo custo.

Implantação e operação
simplificadas.
Trata resíduos oleosos com
alto teor de água.
Sistema
separador águaóleo

Baixo custo.
Implantação e operação
simplificadas.
Vantagens

Incineração

Degrada completamente os
resíduos, quebrando as
moléculas dos
componentes perigosos;

Aplicada a grande número
de tipos de resíduos.

Tratamento
intermediário e não
destinação final.
Tecnologia
influenciada pelas
condições climáticas.
Requer grandes
áreas para
tratamento de
pequenos volumes.
Tratamento
intermediário e não
destinação final.
Necessidade de
destinação final para
o óleo.
Necessidade de
Monitoramento da
água.
Desvantagens
Gera cinzas que
devem ser
corretamente
dispostas de acordo
com a sua
composição.
Gera emissões
atmosféricas que
devem ser
controladas.
Alto custo.

Resíduos que podem ser
armazenados
Ascarel, embalagens, sacarias,
bombonas, latas, tambores vazios,
borras oleosas, lodo do tratamento de
efluentes, óleo usado, resíduos
associados (trapos, madeira,
contaminados com óleo), produtos
químicos, resíduos de pintura e outros
revestimentos, resíduos de poda e
vegetação, serragem com óleo,
solventes, plástico e borracha
Óleo usado,pneumáticos usados, óleos
e graxas, tintas e solventes,
plásticos,borracha, solos contaminados,
refratários usados, cinzas de fornos,
EPI’s contaminados, outros

Lodos provenientes do tratamento de
efluentes,
Borras oleosas, lodo de tratamento de
efluentes
Resíduos com alto teor de umidade

Resíduos oleosos com alto teor de
água em sua constituição

Resíduos que podem ser tratados
Ascarel, embalagens, sacarias,
bombonas, latas, tambores vazios,
borras oleosas, lodo do tratamento de
efluentes, óleo usado, resíduos
associados (trapos, EPI’s, madeira,
contaminados com óleo), produtos
químicos, resíduos de pintura e outros
revestimentos, resíduos de poda e
vegetação, serragem com óleo,
solventes, plástico e borracha
(continua)
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(continuação)

Vantagens

Desvantagens

Resíduos podem ser
reaproveitados
energeticamente.

Necessita controle de
emissões atmosféricas.

Baixo custo
Coprocessamento
Não gera cinzas, pois toda
a matéria queimada é
incorporada ao produto
final

Pirólise

Alguns resíduos perigosos
não podem ser coprocessados devido à sua
composição.
De acordo com a Resolução
CONAMA 264 de 1999 é
proibida a destinação via coprocessamento dos resíduos
domiciliares brutos, os
resíduos de serviços de
saúde, os radioativos,
explosivos, organoclorados,
agrotóxicos e afins.

Vantagens

Desvantagens

Processo energeticamente
auto-sustentável, visto que
o seu balanço energético é
positivo (produz mais
energia do que consome)

É necessário aquecer
inicialmente os resíduos
utilizando eletricidade, em
virtude da falta de oxigênio.

Limitação da produção de
particulados

Alto custo de manutenção e
necessita de maior
aprimoramento tecnológico.

Vantagens

Desvantagens

Tratamento de resíduos
com alto teor de umidade

Tratamento intermediário e
não destinação final.

Tratamento de resíduos
com a minimização dos
poluentes

Necessidade de produtos
para inertização dos
resíduos.

Vantagens

Desvantagens

Tratamento de resíduos
oleosos derivados do
petróleo

Sistema não pode ser
utilizado no tratamento de
resíduos organo-persistentes,
inflamáveis e reativos.
Necessidade de controle
efetivo dos microorganismos
do solo.
Utilização de grandes áreas.

Encapsulamento

Landfarming

Resíduos que podem ser
tratados

Borras oleosas, lodo de
tratamento de efluentes, óleo
usado, pneumáticos usados,
óleos e graxas, tintas e
solventes, plásticos,borracha,
solos contaminados,
refratários usados, cinzas de
fornos, EPI’s contaminados

Resíduos que podem ser
tratados

Resíduos Classe I, diversos.

Resíduos que podem ser
tratados
Solos e areias contaminados
com hidrocarbonetos, borras
de petróleo, resíduos com
metais pesados e poluentes
orgânicos (ex.: Hg, PAH’s e
cianetos), lagoas com
resíduos contendo
hidrocarbonetos.
Resíduos que podem ser
tratados
Resíduos Oleosos, Borras de
Tanque, Areia Oleosa,
Parafina, Materiais
Contaminados e Resíduos da
Caixa de Separação ÁguaÓleo.
(continua)
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(continuação)

Biopilha

Plasma

Vantagens

Desvantagens

Resíduos que podem ser
tratados

Baixo custo de implantação
e operação

Existe limitação no
tratamento de
hidrocarbonetos de
cadeia pesada e
concentração de metais.
Prazo extenso de
tratamento dos resíduos.

Solos e areia contaminados
com até 15% hidrocarbonetos,
lodos oleosos, torta de ETE
biológica, residuais de
centrifugação tri-fásica, resíduo
de lavagem de solos.

Vantagens

Desvantagens

Resíduos que podem ser
tratados

Velocidade alta de
destruição dos resíduos
alta e a construção de
reatores menores.

Alto Custo.

Cinzas geradas em sistema de
incineração e resíduos de alta
periculosidade e toxidez.

Vantagens

Desvantagens

Baixo custo em relação a
outras opções de
tratamento e disposição
final, como incineração

Necessita de uma grande
área física para
construção e operação.

Pode ser utilizado para
grande variedade de
resíduos

Gera um passivo que
precisa ser
continuamente
monitorado.

Aterro Industrial
Classe I

Resíduos que podem ser
tratados
Baterias de celulares e
equipamentos eletrônicos,
embalagens, sacarias,
bombonas, latas, tambores
vazios, entulho de construção,
lodo do tratamento de
efluentes, materiais com
amianto, pirotécnicos, plástico
e borracha, resíduos de
cimento e concreto, refratários,
EPI’s contaminados, Resíduos
de poda e vegetação, serragem
com óleo, solo contaminado,
sucata metálica.

2.4.2 - Alternativas Locacionais
A área onde pretende se implantar a CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. está
situada numa região de acesso facilitado, cujos aspectos do meio físico, biótico e antrópico são
favoráveis, e com capacidade para operação estimada em pelo menos 24 anos, a uma escala de
700.000 kg/dia, ou seja, até 50% da geração prevista para a região.
Além disso, esta área se localiza isolada do núcleo urbano do município de Guará, e o
zoneamento municipal instituído pela Lei Municipal nº 1.197, de 21 de dezembro de 2000, no seu
artigo 1º definiu: “Ficam proibidos o uso e a ocupação do solo, para fins de expansão urbana
residencial, em um raio de um quilômetro no entorno do aterro sanitário instalado neste
Município.”
2.5 - Justificativas para a Alternativa Adotada
Pelo exposto anteriormente destaca-se que para a implantação da CTR da Brasil Ambiental
Tratamento de Resíduos S.A, contribuem os seguintes aspectos:
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 A legislação municipal estabelece que o local é prioritário para a atividade, o que é um ponto
favorável em relação à localização do empreendimento;
 Haverá investimentos em galpões de armazenamento de resíduos Classe I, e instalações de
tratamento e processamento para serem destinados a co-processamento;
 Não haverá necessidade de abertura de acessos novos, e a distância em relação às principais
vias de recebimento é muito pequena;
 O local onde se pretende implantar a Central de Tratamento de Resíduos apresenta
características físicas e ambientais adequadas, pois não haverá necessidade de supressão de
vegetação, e nem interferências com recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, áreas
protegidas, como Áreas de Preservação Permanente (APPs), ou Unidades de Conservação;
 Os impactos ambientais estarão restritos à área operacional, se as medidas de controle forem
plenamente implantadas;
 Haverá um incremento na geração de resíduos na região nos próximos anos, e a capacidade de
recebimento deverá ser aumentada proporcionalmente, o que corresponde à ampliação dos aterros
já instalados ou a criação de novos aterros;
 A Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. opera outros aterros em condições de
operação adequadas, demonstrando que o tratamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos
(domésticos, comerciais e industriais) Classe II e Classe I estão sendo efetuados de forma
adequada.
Desta forma, considera-se justificada a escolha de implantação dos aterros Classes I e II e os
tratamentos de triagem e de materiais para co-processamento como alternativa tecnológica e
locacional mais viável para a disposição dos resíduos sólidos (domésticos, comerciais e
industriais) Classe II e I gerados no município de Guará e em regiões do entorno.
2.6 - Alternativa de não implantação da CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A.
Dentro das alternativas apresentadas e discutidas neste capítulo, o foco foi de analisar a inserção
do empreendimento em estudo da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., nas diversas
situações, tecnológicas e de localização, para avaliar a sua viabilidade ambiental, técnica e
econômica. Mas sempre devemos vislumbrar a situação possível de não implantação deste
empreendimento, por alguma razão, que se mostre inviável. A seguir discutiremos então a
alternativa de não implantação do projeto.
 Aspecto Ambiental: a situação nos próximos anos, horizonte de até dez anos, pode se
apresentar estável, porém com sobrecarga dos demais aterros, o que pode promover o
fechamento de muitos aterros menores, comprometer a operacionalidade de alguns mais
precários, e de forma mais grave, a degradação ambiental por disposição inadequada.
Quando essa situação se apresentar de forma concreta, pode estar já comprometida a
possibilidade de licenciamento ambiental a tempo de evitar problemas operacionais e
ambientais. Segundo o jornal “O ESTADO DE S. PAULO”, edição de 15 de março de
2009, pág.C4, Caderno Cidades/Metrópole, “1 em cada 3 aterros sanitários do interior de
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São Paulo está esgotado”, é o título da matéria, que aborda a questão dos aterros no estado
de São Paulo. Ainda segundo essa matéria “De 42 depósitos de lixo de cidades com mais
de 100 mil habitantes, 14 terão de fechar neste ano ou em 2010”. Por questões políticas e
negligência, muitos prefeitos não regularizam ou deixam para o próximo prefeito a
solução destas questões de disposição do lixo, o que está resultando na transferência para
aterros privados, mais controlados e adequados. Desde a seleção de uma área, avaliação de
viabilidade, licenciamento ambiental, e implantação, o período requerido é de alguns anos,
pois trabalhos técnicos de análise das condições ambientais e técnicas devem ser
conduzidos de forma detalhada e segura, por profissionais capacitados tanto na elaboração
das investigações e projetos, como de análise dos estudos para o licenciamento. Prevê-se,
portanto, que poderá haver um comprometimento da situação de disposição de resíduos
nos próximos anos, caso esse empreendimento não se implante, com risco de se degradar
áreas ambientalmente mais frágeis que a deste projeto;
 Aspecto Econômico: do ponto de vista econômico, a necessidade de aumentar a
capacidade ou de instalar novos empreendimentos acarretará em investimentos nos
próximos anos em pesquisa, avaliações e projetos que podem resultar caso não se
selecione áreas mais viáveis, na necessidade de transportar os resíduos em aterros mais
distantes, aumentando o custo de transporte.
 Aspecto Social: A implantação da unidade da CTR da Brasil Ambiental Tratamento de
Resíduos S.A. resultará em projetos sociais importantes, como de educação ambiental e
triagem de matérias recicláveis, com participação da sociedade, e aumento da participação
da população em ações como coleta seletiva, reciclagem, sustentabilidade, e participação
cada vez mais ativa nas ações ambientais. A parceria da iniciativa privada com a
população e Prefeituras, a partir das ações de educação ambiental que o empreendimento
pode gerar, é um passo importante de cidadania, e um complemento da educação básica
oferecida atualmente. A não implantação do empreendimento implicará na perda da
oportunidade de incremento do conhecimento e da participação da população nos assuntos
relacionados aos resíduos sólidos que podem ser proporcionados. E a perda de qualidade
nos serviços básicos de coleta, tratamento e disposição, com comprometimento das
condições sanitárias e consequentemente, pode se tornar problema de saúde pública. A
consciência da população em relação à disposição de resíduos aumentará, de modo que a
implantação de aterros controlados e ambientalmente sustentáveis será cada vez mais
necessária nos próximos anos. A prestação de serviços deverá evoluir no mesmo
compasso, e também ser uma alavanca de desenvolvimento. A questão de tratamento e
disposição de resíduos será um dos pilares do desenvolvimento econômico e social, e caso
este empreendimento não seja implantado, haverá a necessidade de procurar outras
alternativas, que podem não ser economicamente viáveis, ou mesmo, ambientalmente não
sustentáveis.

36

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

3 - PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS
3.1 - Programas Federais
3.1.1 - Programa de Resíduos Sólidos Urbanos
Tem o objetivo de incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos
urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza
pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, e promover a inserção social de
catadores por meio da eliminação dos lixões e do trabalho infantil no lixo. A unidade
responsável pela ação é a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.
3.1.2 – Programa Videoconferência – PAC Resíduos Sólidos/Galpões de Triagem
Tem o objetivo de qualificar as equipes envolvidas e orientá-las sobre os parâmetros e
indicadores a serem adotados na preparação e análise de projetos de galpões de triagem para
coleta seletiva com inclusão social de catadores. Além das sugestões para a elaboração dos
projetos referencias dos galpões de pequeno, médio e grande porte. A unidade responsável
pela ação é o Ministério das Cidades em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental.
O Ministério pretende contribuir, não só para agilizar a contratação dos projetos, que tem
prazos de apresentação, como para garantir que com os elementos técnicos apresentados e
disponibilizados na página do Ministério das Cidades, a implantação dos galpões em cada
município seja adequada às condições locais ou da área de abrangência da instalação.
3.2 - Programas Estaduais
3.2.1 - Programa LIXO MÍNIMO
O programa objetiva eliminar a disposição inadequada de resíduos domiciliares no Estado de
São Paulo, extinguir os lixões a céu aberto, minimizar a geração de resíduos sólidos urbanos,
estimular a adoção de práticas ambientalmente adequadas de reutilização por meio de apoio
técnico e financeiro aos municípios, reciclagem, redução e recuperação de energia e a
destinação adequada dos rejeitos inaproveitáveis.
O projeto prevê em regiões onde não há disponibilidade de áreas em condições de serem
utilizadas para o tratamento e disposição adequada de resíduos, especialmente naquelas que
apresentam características metropolitanas, a adoção de soluções regionalizadas. Propiciando
desta forma a elaboração de planos diretores de gerenciamento integrado de resíduos sólidos
(PDRS), estimulando as prefeituras a se organizarem para a implantação de sistemas
articulados e compartilhados de triagem e transbordo, tratamento e destinação do lixo urbano.
Ressaltando que os equipamentos e obras poderão ser financiados com recursos estaduais ou
federais disponíveis nos respectivos órgãos afins, como o Fundo Estadual de Prevenção e
Controle da Poluição - FECOP e Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Plano Estadual de Saneamento, da Secretaria de
Energia e Saneamento, e Programa de Aceleração do Crescimento, do Ministério das Cidades,
e outros.
O programa Lixo Mínimo apresenta as seguintes metas para 2010:
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30% dos municípios do Estado de São Paulo com Programas de
Coleta Seletiva implementados e consolidados em mais de 50% das suas
áreas urbanizadas;

Incentivar a instalação de soluções regionais, por meio de ações
integradas nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos –
UGRHI’s;

Tornar a toda a disposição de resíduos sólidos no estado adequada
segundo o IQR e encerrar ou recuperar todos os aterros sanitários em
situação inadequada no Estado de São Paulo; e,

Publicar, em 2010, o primeiro Relatório Anual de Qualidade da
Gestão de Resíduos Sólidos (IQR - Gestão).
3.2.2 - Programa Município Verde
O programa visa estimular a participação dos municípios na política ambiental, com adesão
ao protocolo verde – Gestão Ambiental Compartilhada, além de certificar os municípios
ambientalmente corretos, dando prioridade no acesso aos recursos públicos. O endosso ao
protocolo verde implica o comprometimento do município com 10 diretivas ambientais:
1. Esgoto Tratado
2. Lixo Mínimo
3. Mata Ciliar
4. Arborização urbana
5. Educação ambiental
6. Habitação sustentável
7. Uso da água
8. Poluição do ar
9. Estrutura ambiental
10. Conselho de Meio Ambiente
3.2.3 - FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos
O FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, foi criado pela Lei 7.663/91 e
regulamentado pelos Decretos 37.300/93 e 43.204/98, tem por objetivo dar suporte financeiro
à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes.
Desde 1997 foram investidos R$ 8,15 milhões para a elaboração e a implantação de aterros
sanitários, por intermédio dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Neste programa a CETESB
exerce o papel de agente técnico do FEHIDRO, efetuando a análise de projetos e o
acompanhamento de obras, com vistas à liberação dos recursos correspondentes.
3.2.4 - Programa de Aterros Sanitários em Valas
O programa tem como princípio a “ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”. O programa visa ainda solucionar um
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dos problemas ambientais, que vem desafiando a administrações públicas desde o início da
urbanização, notadamente a partir do início da era industrial, que é a destinação adequada dos
resíduos sólidos.
Os convênios para implantação de aterros sanitários em valas estão atualmente sob a
responsabilidade da Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação
Ambiental - CPLEA, através da Coordenação de Implantação do Projeto Aterro Sanitário em
Valas composto pela Coordenação Administrativa e Financeira e a Coordenação Técnica. As
atribuições da CPLEA e das Coordenações estão na Resolução SMA Nº 24, de 23 de maio de
2003.
3.2.5 - FECOP – Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição
O FECOP é um fundo vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, que tem a CETESB como
agente técnico. A finalidade do programa é financiar a prevenção e controle da poluição no
estado de São Paulo, para apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao controle,
preservação e melhoria das condições do meio ambiente.
Atende órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais,
concessionários de serviços públicos e empresas privadas. Atualmente, o FECOP atende a
420 municípios paulistas.
3.3 - Unidades de Conservação
Para o levantamento das unidades de conservação foi utilizado como unidade territorial a área
abrangida pela UGRHI-08, Sapucaí Mirim/Grande, na qual se verifica a existência de poucas
áreas protegidas, justificado pelo intenso processo agrícola desta região. Portanto, existe um
Parque Estadual de Proteção Integral e duas Florestas Estaduais de Uso Sustentável conforme
identificado a seguir:


Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, criada pelo Decreto Estadual 30.591/89, de
Proteção Integral, localizada no município de Pedregulho, na Bacia do
Sapucaí/Grande, próximo à SP 314. Ocupa uma área de 1.404 hectares. Seu bioma
original é constituído por Mata Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual. O Parque
já apresenta Plano de Manejo publicado em 1991.



Floresta Estadual de Batatais, instituída pelo Decreto-Lei Estadual 13.498/43, de Uso
Sustentável, está localizada na Bacia do Sapucaí/Grande, no município de Batatais.
Ocupa uma área de 1.353,27 hectares e seu bioma original é constituído por Mata
Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual. Ainda não apresenta plano de manejo.



Floresta Estadual de Cajurú, instituída pelo Decreto-Lei Estadual 40.990,/62, de Uso
Sustentável, está localizada na Bacia do Sapucaí/Grande, nos municípios de Cajurú e
Altinópolis. Ocupa uma área de 1.909,56 hectares, seu bioma original é constituído
por Mata Atlântica.

A seguir a figura 3.3-1 apresenta as Unidades de Conservação presentes na UGRHI-08.
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Figura 3.3-1 Unidades de Conservação existentes na UGRHI-08
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4 - ASPECTOS LEGAIS
Este capítulo apresenta a legislação incidente no empreendimento em estudo. Ressalta-se que
o empreendimento ora proposto encontra-se compatível com a legislação ambiental nos
âmbitos Federal, Estadual e Municipal, conforme exposto no quadro 4-1 a seguir:
Quadro 4-1: Legislação e normas incidentes
Legislação Interveniente

Descrição
A CF/88 destinou capítulo específico para a defesa do meio ambiente
(Capítulo VI do Título VIII), estipulando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado a todos (presentes e futuras gerações), e
impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e as futuras gerações.

Constituição Federal de 05 de
outubro de1988.

Além deste capítulo específico, a defesa do meio ambiente passou a ser
considerada como um princípio a ser respeitado pelo desenvolvimento
econômico, de acordo com os ditames do desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, o artigo 170 da Constituição Federal de 1988 determinou
que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observada a defesa do meio ambiente, dentre
outros princípios. O art. 225, inciso IV estabelece a necessidade de
apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) para as
atividades potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental.
Na Política Nacional do Meio Ambiente são definidos como instrumentos o
Licenciamento Ambiental e a Avaliação de Impacto Ambiental.
O artigo 10º desta Lei determina que a instalação de atividades
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão
estadual competente, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Além
disso, durante o licenciamento destas atividades o órgão estadual
competente poderá determinar a necessidade de adequação do projeto
para que haja redução das atividades geradoras de poluição.

Lei n° 6.938 de 31 de agosto de As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e
1981.
permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de
competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente.
Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e Art. 14 - O não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
aplicação, e dá outras providências. correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da
qualidade ambiental sujeitará os transgressores às penalidades previstas
pela Lei Federal nº 9.605/98 e pelo Decreto Federal nº 3.197/99.
O parágrafo 1º do artigo 14 determina ainda que, independentemente da
aplicação das penalidades administrativas e criminais, “(...) é o poluidor
obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade (...)”. Esta determinação tem grande importância uma vez
que a obrigação de reparar o dano será imposta ao infrator sem que seja
necessária a comprovação de existência de culpa no curso do processo,
bastando apenas a comprovação do nexo causal entre a conduta do
agente e o dano ambiental ocasionado.
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição
A chamada lei dos crimes ambientais pretendeu substituir todas as
sanções criminais dispostas de forma esparsa em vários textos legais
voltados à proteção ambiental (Código Florestal, o Código de Caça, o
Código de Pesca e a própria Lei Federal n6.938/81). Os principais pontos
da Lei Federal n9.605 de 13.02.1998 estão elencados abaixo:

Lei
Federal
12.02.1998.

nº9.605,

1. Responsabilização Criminal: será determinada pela culpabilidade do
agente, descartando a possibilidade de responsabilidade objetiva (sem
necessidade de comprovação de culpa) também para efeitos
criminais. Este mesmo artigo determina que poderão ser
responsabilizados, não apenas o indivíduo que deu ensejo direto ao
dano, como também o diretor, o administrador, o membro do conselho
e do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de
pessoa jurídica. Além disso, essa lei inovou ao estabelecer a
responsabilização criminal da pessoa jurídica, sem excluir as pessoas
físicas
que possam ser havidas como autoras e co-autoras do mesmo
de
fato danoso.

Dispõe sobre as sanções penais e 2. Desconsideração da Personalidade Jurídica: Será possível sempre que
a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
administrativas
derivadas
de
causados ao meio ambiente.
condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Penas Alternativas: As penas cominadas aos crimes são severas
(art.6 a 24) e podem ser privativas de liberdade (detenção e
reclusão), restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade,
interdição temporária de direitos, cassação temporária de autorização
ou licença, suspensão de atividades etc.) e pena pecuniária (multa).
Para as pessoas jurídicas são aplicáveis as penas de multa, restritivas
de direitos, prestação de serviços à comunidade, liquidação forçada e
perda de bens e valores (arts. 21/24).

4. Infrações Administrativas – Multa: Também são previstas infrações
administrativas (arts. 70/76) para toda ação ou omissão que viole as
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente. Estas sanções foram regulamentadas pelo Decreto
Federal nº3.179 e encontram-se descritas mais detalhadamente nos
itens específicos.
Decreto nº 6.514, de 22 de julho Art. 2º - Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
de 2008.
recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na Seção III deste
Dispõe sobre as infrações e
Capítulo.
sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo A Seção III refere-se as Infrações Administrativas Cometidas Contra o
administrativo federal para apuração Meio Ambiente, tais como: contra a fauna, contra a flora, poluição e outras
destas infrações, e dá outras infrações ambientais, ordenamento urbano e o patrimônio cultural,
administração ambiental, cometidas nas Unidades de Conservação
providências.
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente
Lei Federal nº 11.445, de 05 de
janeiro 2007.
Estabelece diretrizes nacionais para
o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 8.036, de 11 de maio de
1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; revoga a Lei no 6.528, de 11
de maio de 1978; e dá outras
providências.

Descrição

De acordo com o Art. 3º para os efeitos desta Lei, considera-se
saneamento básico o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações
operacionais (entre outros) de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, que é definido como o conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas.

Determina a competência do Estado para o licenciamento de atividades
que causem impactos em mais de um município, porém que não
ultrapassem os limites territoriais do estado. O anexo I apresenta um rol de
Atividades ou Empreendimentos Sujeitos ao Licenciamento Ambiental,
dentre os quais encontramos inserido nas “Atividades Diversas” o
parcelamento do solo. Esta mesma resolução em seu artigo 3º condiciona
a emissão de licença ambiental à elaboração e aprovação de EIA/RIMA,
para os empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente
causadores de significativa degradação do meio ambiente. Caso o
empreendimento não seja enquadrado nesta definição de significativa
degradação do meio ambiente, o órgão ambiental definirá os estudos
ambientais pertinentes ao processo de licenciamento. O Poder Público
emitirá as seguintes licenças:
1. Licença Prévia (LP) – Concedida na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprova sua localização e
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases de sua implementação. O prazo de validade da Licença Prévia
Resolução CONAMA n° 237 de 19
(LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de
de dezembro de 1997.
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
Regulamenta os aspectos de
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco)
licenciamento
ambiental
anos.
estabelecidos na Política Nacional
2.
Licença
de Instalação (LI) – Autoriza a instalação do empreendimento
do Meio Ambiente.
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo
determinante. O prazo de validade da Licença de Instalação (LI)
deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação
do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis)
anos.
3. Licença de Operação (LO) – Autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação. O prazo de validade da
Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos.
Esta o Art. 2º desta Resolução relaciona no Anexo 1 a lista das atividades
ou empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental e, dentre estes,
destaca-se o tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos.
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição
A resolução estabelece para as atividades modificadoras ou
potencialmente modificadoras da qualidade ambiental, o licenciamento
mediante o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental – EIA/RIMA, a serem submetidos à aprovação do
órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo.

Resolução CONAMA n° 001 de 23 Dentre as atividades modificadoras ou potencialmente modificadoras,
de janeiro de 1986.
estão enquadrados aterros sanitários, conforme o artigo 2 desta resolução.
A apresentação de EIA/RIMA é obrigatória para os aterros sanitários
Dispõe sobre critérios básicos e
destinados a dispor resíduos domiciliares e inertes - classe III diretrizes gerais para o EIA Estudo
provenientes da coleta regular dos municípios e das estações de
de Impacto Ambiental e Relatório de
transbordo, se a quantidade operada de resíduos for igual ou superior a
Impacto Ambiental – RIMA.
100 toneladas/dia, ou independentemente da quantidade a ser operada,
se estiver em áreas de interesse ambiental ou nas suas imediações. Se a
quantidade operada de resíduos for inferior a 25 toneladas/dia, não é
necessária a apresentação de EIA/RIMA e se a quantidade operada
apresentar um valor entre 25 a 100 toneladas/dia, a SMA deve deliberar
sobre sua necessidade.
Esta resolução determina a realização de audiência pública sempre que
esta for considerada necessária, ou quando for solicitada por entidade
Resolução CONAMA nº009, de 03 civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos. O
órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do EIA-RIMA,
de dezembro de 1987.
fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que
Dispõe sobre a Audiência Pública.
será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. No caso
de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do órgão Estadual
não realizá-la, a licença concedida não terá validade.
Art. 1º - Esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão
ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de
Resolução CONAMA nº 369, de 28 vegetação em Área de Preservação Permanente-APP para a implantação
de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
de março de 2006
social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e de baixo
Dispõe
sobre
os
casos
impacto ambiental
excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto Art. 4º -Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública,
ambiental, que possibilitam a interesse social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão
intervenção ou supressão de ambiental competente a autorização para intervenção ou supressão de
vegetação em Área de Preservação vegetação em APP, em processo administrativo próprio, nos termos
previstos nesta resolução, no âmbito do processo de licenciamento ou
Permanente-APP
autorização, motivado tecnicamente, observadas as normas ambientais
aplicáveis.
Este formulário foi desenvolvido para a coleta de informações sobre os
resíduos sólidos gerados em sua atividade industrial. Obter estas
informações corretamente é fundamental para que o Estado tenha o
conhecimento da real situação em que esses resíduos se encontram, e
Resolução CONAMA nº 313, de 29
possa cumprir seu papel na elaboração de diretrizes para o controle e
de outubro de 2002
gerenciamento dos resíduos industriais no país.
Dispõe sobre o Inventário Nacional
Art. 8º - As indústrias, a partir de sessenta dias da data de publicação
de Resíduos Sólidos Industriais
desta Resolução, deverão registrar mensalmente e manter na unidade
industrial os dados de geração e destinação dos resíduos gerados para
efeito de obtenção dos dados para o Inventário Nacional dos Resíduos
Industriais.
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição

Portaria Minter nº 53, de 01 de
março de 1979.
Estabelece normas aos projetos
específicos
de
tratamento
e Dispõe sobre problemas oriundos da disposição e tratamento de resíduos
disposição de recursos sólidos, bem sólidos
como a fiscalização de sua
implantação,
operação
e
manutenção.
Art.192 - A execução de obras, atividades, processos produtivos e
Constituição do Estado de São empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer
espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se
Paulo
houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Lei Estadual n° 9.509, de 20 de
março de 1997.
Dispõe sobre a Política Estadual do
Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e
aplicação.

A Política Estadual do Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos da
presente e das futuras gerações, o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, visando assegurar, no Estado, condições ao
desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses da
seguridade social e à proteção da dignidade da vida humana e, atendidos
especialmente os seguintes princípios: proteção da flora e fauna, nesta
compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos,
vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que
provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade,
fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte,
comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos entre
outros.
Atende à disciplina geral do licenciamento estabelecido pela legislação
federal, contemplando as três formas de licenças (LP, LI e LO), e suprindo,
em definitivo, a omissão da Lei n° 997, de 31/05/1976 e seu decreto
regulamentador Decreto n° 8.468, de 08/09/1976, que não fazia referência
a Licença Prévia.

De acordo com o Art 1º esta lei define princípios e diretrizes, objetivos,
instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos,
com vistas à prevenção e o controle da poluição, a proteção e a
recuperação da qualidade do meio ambiente e a promoção da saúde
pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado
Lei 12.300 de 16 de março de
de São Paulo.
2006.
Pode-se enquadrar o interesse do município de Guará no Art. 3º Parágrafo
Institui a Política Estadual de
Único desta Lei, que institui que para alcançar os objetivos colimados na
Resíduos Sólidos e dá providências
Política Estadual de Resíduos Sólidos caberá ao Poder Público, em
correlatas.
parceria com a iniciativa privada, entre outros aspectos, o apresentado no
item 12: “criar incentivos aos municípios que se dispuserem a implantar,
ou permitir a implantação, em seus territórios de instalações licenciadas
para tratamento e disposição final de resíduos sólidos oriundos de
quaisquer outros municípios.”
Dentre os diversos objetivos da política de saneamento, destaca-se o de
A Lei Estadual nº 7.750, de 31 de assegurar os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da
março de 1992.
população do Estado de São Paulo. Considera Saneamento ou
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Ambiental o conjunto de ações, serviços e obras que tem
Saneamento
e
dá
outras como objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por
meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de
providências.
resíduos sólidos, dentre outros.
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição
Art. 3º - Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas,
no ar ou no solo.

Lei Estadual nº 997, de 31 de maio
de 1976 e o seu regulamento
Parágrafo único - Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria
dado pelo Decreto n° 8.468, de 8
ou energia que, direta ou indiretamente, cause poluição do Meio Ambiente
de setembro de 1976.
de que trata o artigo anterior.
Dispõe sobre o Controle da Poluição
O artigo 5° desta lei prevê a exigência de autorizações, mediante licenças
do Meio Ambiente.
para instalar, construir, ampliar, ou ainda, operar e funcionar determinados
tipos de atividades.

Decreto n° 47.397,
dezembro de 2002.

Decreto nº. 47.400,
dezembro de 2002.

de

4

de

Dá nova redação ao Título V - Das Licenças e ao Anexo 5 e acrescenta os
Anexos 9 e 10, ao Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976,
aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8/09/1976, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
Este decreto indica as fontes poluidoras passíveis de processo de
Licenciamento. Sistemas autônomos públicos ou privados de
armazenamento, transferência, reciclagem, tratamento e disposição final
de resíduos sólidos são classificados como fonte poluidora.

de

4

Resolução SMA nº 42, de 29 de
dezembro de 1994.

Regulamenta os dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20/03/1997,
referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para
cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua
de
renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e
licenciamento ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de
suspensão ou encerramento de atividade, e o recolhimento de valor
referente ao preço de análise.
Para compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de
planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio
ambiente, a SMA expediu esta resolução determinando que o pedido de
licença será analisado desde que instruído com o Relatório Ambiental
Preliminar - RAP, sendo facultado a este órgão exigir a apresentação de
EIA/RIMA, ou dispensá-la.

Dispõe sobre a compatibilização
entre o licenciamento ambiental e
Desta maneira, o licenciamento ambiental no estado de São Paulo pode
exigência de EIA/RIMA no âmbito
implicar em diversas etapas, envolvendo inclusive a elaboração de RAP e
do Estado de São Paulo.
EIA/RIMA, ou por apenas parte delas (com a dispensa de EIA/RIMA ou do
próprio RAP, por exemplo), de acordo com a solução ditada pelo órgão
ambiental competente.
Resolução SMA n° 1, de 02 de
janeiro de 1990.
Dispõe sobre a necessidade de apresentação do EIA/RIMA de obra ou
atividade, pública ou privada, que se encontre em andamento ou não
Determina a necessidade de iniciada, mesmo que licenciada, autorizada ou aprovada por quaisquer
apresentação de EIA/RIMA para os órgãos ou entidades do poder público. Tal estudo deverá seguir os
empreendimentos em andamento critérios estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente – SMA,
ou ainda não iniciados, mesmo que observado, quando couber, o disposto na Resolução CONAMA 01 de
licenciados,
mediante 1986.
fundamentação técnica da SMA.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição
Em relação ao uso e ocupação do solo, são estabelecidas as seguintes
categorias de uso: residencial, econômico, misto, institucional, industrial e
especial.

Plano Diretor de Desenvolvimento Os usos especiais, de acordo com o referido Plano Diretor, são aqueles
causadores de impactos ao meio ambiente urbano, sendo sua
Participativo de Guará.
implantação, objeto de projeto e licenciamento específicos, aprovados
pelos órgãos competentes. Dentre esses usos se encontram os aterros
sanitários e unidades de compostagem, inclusive o tratamento de resíduos
de saúde.
Lei Municipal nº 1.197, de 21 de
dezembro de 2000.
No artigo 1º está instituído quanto ao município de Guará: “Ficam
Dispõe sobre restrições de uso e proibidos o uso e a ocupação do solo, para fins de expansão urbana
ocupação do solo em áreas residencial, em um raio de um quilômetro no entorno do aterro sanitário
próximas a aterro sanitário, e dá instalado neste Município.”
outras providências.
NBR 10.004/2004 (ABNT).
Esta Norma estabelece os critérios
de classificação e os códigos para a
identificação dos resíduos de acordo
com suas características.

Para os efeitos desta Norma, os resíduos são classificados em:
a) resíduos classe I - Perigosos;
b) resíduos classe II – Não perigosos;
– resíduos classe II A – Não inertes;
– resíduos classe II B – Inertes.

NBR 10.005 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de
NBR 10.005/ NBR 10.006/ NBR resíduos sólidos
10.007/2004 (ABNT).
NBR 10.006 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
Coletânea de normas de Resíduos resíduos sólidos
Sólidos.
NBR 10.007 – Amostragem de resíduos sólidos

Água
Legislação Interveniente
Decreto Federal n° 24.643 de 10
de julho de1934.
Institui o Código de Águas

Descrição
O Código de Águas instituído pelo decreto tem como um de seus
principais objetivos dar diretrizes quanto ao aproveitamento das águas
para os diversos fins, como navegação, caça pesca, agricultura, dentre
outros.

Resolução CONAMA 357 de 17 de
março de 2005.
Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução
Dispõe sobre a classificação dos estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe.
corpos de água e diretrizes Eventuais interações entre substâncias especificadas ou não nesta
ambientais
para
o
seu Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de
enquadramento,
bem
como causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou
estabelece as condições e padrões fisiologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes
de lançamento de efluentes, e dá previstos, ressalvado o disposto no § 3° do art. 34 desta Resolução.
outras providências.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

Resolução CONAMA Nº 357, de 17
de março de 2005.
Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes
ambientais
para
o
seu
enquadramento,
bem
como
estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes, e dá
outras providências.

De acordo com o art.3º dessa Resolução as águas doces, salobras e
salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a qualidade
requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de
qualidade.

A Lei n° 6.134 regulamentada, posteriormente, pela Lei n° 32.955 instituiu,
em seu artigo 5° que “Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos,
provenientes de atividades agropecuárias, industriais, comerciais ou de
qualquer outra natureza, só poderão ser conduzidos ou lançados de forma
Lei n° 6.134, de 2 de junho de a não poluírem as águas subterrâneas”.
1988.
Contudo, aqueles que promoverem a descarga de poluentes que possam
Dispõe sobre a preservação dos degradar a qualidade da água subterrânea estarão sujeitos às penalidades
depósitos
naturais
de
águas previstas na legislação ambiental, sem prejuízo das sanções penais
subterrâneas do Estado de São cabíveis.
Paulo, e dá outras providências.
Vale ressaltar que o conceito da lei para poluição da água subterrânea é
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas que
possam ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem estar das
populações, comprometer o seu uso para fins agropecuários, industriais,
comerciais e recreativos e causar danos à fauna e flora naturais.
O decreto que regulamenta a Lei nº 997, de 31/05/1976, dispõe sobre a
Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. Em seu Título II –
Da Poluição das Águas, o decreto estabelece paramentos e padrões de
lançamento de efluentes líquidos, bem como os de qualidade de águas,
além de definir a classificação das mesmas, segundo os usos
preponderantes.
A classificação feita neste decreto é diferenciada da classificação feita pela
Resolução CONAMA n° 357/2005, uma vez que diz respeito apenas às
águas interiores, fazendo-o da seguinte forma:
I- Classe 1: águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem
tratamento prévio ou com simples desinfecção;
Decreto Estadual n° 8.468, de 8 de II- Classe 2: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após
tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à
setembro de 1976.
recreação de contato (natação, esqui-aquático e mergulho)
III- Classe 3: água destinada ao abastecimento doméstico após tratamento
convencional, à preservação de peixes em geral e de outros elementos da
fauna e da flora e à dessedentação de animais;
IV- Classe 4: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após
tratamento avançado, ou à navegação, à harmonia paisagística, ao
abastecimento industrial, à irrigação e aos usos menos exigentes.
Quanto ao lançamento dos efluentes de qualquer fonte poluidora nas
coleções de água ou no sistema de esgotos, de acordo com este
instrumento legal, somente poderá ser realizado desde que em
concordância com os padrões referenciais dos padrões estabelecidos.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

de A Lei estabelece o gerenciamento das águas subterrâneas com as
seguintes ações: I) avaliação dos recursos hídricos subterrâneos e ao
planejamento do seu aproveitamento racional; II) outorga e fiscalização
Regulamenta a Lei nº 6.134, de
dos direitos de uso dessas águas; III) aplicação de medidas relativas à
2/06/1988
sobre
águas
conservação dos recursos hídricos subterrâneos.
subterrâneas do Estado.
Para os projetos de disposição de resíduos no solo é necessário conter a
descrição detalhada de caracterização hidrogeológica de sua área de
localização, que permita a perfeita avaliação de vulnerabilidade das águas
subterrâneas, assim como a descrição detalhada das medidas de
proteção a serem adotadas.
Decreto nº 32.955,
fevereiro de 1991.

de

7

Se houver alteração estaticamente comprovada, em relação aos
parâmetros naturais de qualidade da água nos poços a jusante, por eles
causada, o responsável pelo empreendimento deverá executar as obras
necessárias para recuperação das águas subterrâneas.
Decreto Estadual nº 10.755 de 22
de novembro de 1977.
Segundo o art. 1º desse Decreto Estadual os corpos de água receptores
Dispõe sobre o enquadramento dos do território do Estado, bem como as respectivas bacias ou sub-bacias
corpos de água receptores na que compreendem seus formadores e/ou afluentes, ficam enquadrados na
classificação prevista no Decreto nº forma determinada no Anexo ao presente Decreto, em obediência à
8.468,
de
08.09.76,
e
dá classificação prevista no artigo 7º do Decreto nº 8.468, de 08.09.76.
providências correlatas.
Esta portaria estabelece a necessidade de autorização do DAEE para a
implantação de empreendimento que demande a utilização de recursos
hídricos (art.2º), bem como para a execução de obra destinada à extração
Portaria DAEE nº717, de 12 de de águas subterrâneas. Também é necessária outorga do DAEE (por
dezembro de 1996.
meio de autorização, conforme artigo 5º) garantindo o direito de uso para:
Disciplinam o uso dos recursos I - a derivação de água de seu curso ou depósito, superficial ou
hídricos superficiais e subterrâneos subterrâneo, para utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola
do Estado de São Paulo.
e qualquer outra finalidade;
II - os lançamentos de efluentes nos corpos d'água, obedecidas a
legislação federal e a estadual pertinentes à espécie.
Portaria MS nº 518, de 25 de
março de 2004.
Estabelece os procedimentos e
responsabilidades
relativos
ao
controle e vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade, e dá outras
providências.
NBR 9.897 da ABNT.

Esta Portaria determina que a água potável deve atender à certas
características, bem como o número mínimo de amostras e a freqüência
mínima de amostragem, apresentando padrões mais restritivos que as
normas pertinentes à qualidade das águas, tendo em vista que tratam de
águas destinadas ao abastecimento humano

Para que seja mantida a qualidade das águas, a NBR 9.897/1987 veio a
estabelecer as condições exigíveis para a elaboração de planejamento de
amostragem de efluentes líquidos e corpos d’água receptores.
(continua)
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Vegetação
Legislação Interveniente

Descrição
O Código estabelece a obrigatoriedade da averbação de Reserva Legal de
no mínimo 20% da área de cada propriedade rural situada em região de
campo ou floresta localizada em qualquer região do país, exceto na
Amazônia Legal.

A Reserva Legal é definida como área localizada no interior de uma
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente,
1965.
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação
dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e
Institui o Novo Código Florestal que
ao
abrigo
e
proteção
de fauna e flora nativas.
recebeu, ao longo dos anos,
alterações e inclusões pela Lei n° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
7.803, de 18/07/1989, Medida estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental
Provisória
n°
2.166-67,
de municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser
24/08/2001, Lei nº 11.284, de considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade,
2/03/2006, entre outras.
e os seguintes critérios e instrumentos.
No Código Florestal também são instituídas as Áreas de Preservação
Permanente (APP). Estas áreas são definidas como área protegida nos
termos dos arts. 2º e 3º da Lei 4.771, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Delimita as formações florestais e ecossistemas associados passíveis de
aplicação da Lei.
Art. 14 - A supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de
regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e
interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o
disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1° e 2º do art. 31 desta Lei.
§ 1º - A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de
Lei nº 11.428, de 22 de dezembro
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência
de 2006.
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente,
Dispõe sobre a utilização e proteção ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.
da vegetação nativa do Bioma Mata § 2º - A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada
Atlântica, e dá outras providências. em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente,
com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do
órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.
§ 3º - Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b
do inciso VIII do art. 3° desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma
detalhada a alta relevância e o interesse nacional.
Art. 15 - Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a
elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará
publicidade, assegurada a participação pública.
(continua)
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Legislação Interveniente

Decreto nº 6.660,
novembro de 2008

de

21

Descrição
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006,
que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica.
Art. 19 - Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no
art. 14 da Lei nº 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, de que trata o § 1º do referido artigo, somente quando a
de supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:
I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente;
ou II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente,
quando localizada em área urbana ou região metropolitana.
§ 1º A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes
quando se tratar de supressão, corte ou exploração de vegetação
localizada nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais
atividades sejam admitidas. § 2º Para os fins do inciso II do caput, deverá
ser observado o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 11.428, de 2006.

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão
de Mata Atlântica. Consta também na referida Resolução, a definição dos
Resolução CONAMA n° 10, de 01 estágios de regeneração da vegetação secundária, sendo que sua
caracterização não é aplicável aos ecossistemas associados às formações
de outubro de 1993.
vegetais do domínio da Mata Atlântica, tais como manguezal, restinga,
campo de altitude, brejo interiorano e encrave florestal do nordeste.
Fica estabelecido nesta Resolução que a vegetação remanescente da
Resolução CONAMA n° 03, de 18
Mata Atlântica abrange a totalidade de vegetação primária e secundária
de abril de 1996.
em estágio inicial, médio e avançado de regeneração.
Estabelece corredor de vegetação, área de trânsito à fauna. A Resolução
Resolução CONAMA n° 09, de 24 define os corredores entre remanescentes, sua largura e como deverá ser
feita a recomposição florística onde sejam necessárias intervenções desse
de outubro de 1996.
tipo.
As Áreas de Preservação Permanentes são áreas de proteção que têm a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
Resolução CONAMA 303, de 20
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
de março de 2002.
Esta Resolução estabelece como área de preservação permanente, as
Dispõe sobre parâmetros, definições
áreas situadas em faixa marginal, mínima de trinta metros para curso
e limites de APPs.
d’água com menos de dez metros, medidos a partir do nível mais alto; em
qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação como
função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.
Instrução Normativa MMA nº 06,
de 23 de setembro de 2008.
Dispõe sobre o reconhecimento de Esta Instrução Normativa reconhece as espécies da flora brasileira
espécies
da
flora
brasileira ameaçadas de extinção e revoga a Portaria Normativa IBAMA nº 37-N, de
ameaçadas de extinção como 3 de abril de 1992.
aquelas constantes do Anexo I
desta Instrução Normativa.
(continua)

51

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais LTDA
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA
RT 07/09

(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição

Art. 1º - A autorização para supressão de vegetação nativa para
implantação de obras de interesse público poderá ser concedida, em
processo administrativo próprio, desde que seja comprovada a
inexistência de alternativa locacional para a implantação da obra.
Art. 2º - A concessão da autorização para o corte de vegetação estará
condicionada ao cumprimento das respectivas medidas de mitigação e
compensação a serem definidas no procedimento de licenciamento.
Esta Resolução em seu artigo 1º publicou a lista oficial das espécies da
Resolução SMA nº 48, de 21 de
flora do Estado de São Paulo ameaçadas de extinção, seguindo
setembro de 2004.
recomendação do Instituto de Botânica de São Paulo.
Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração
natural e compensação da área de Reserva Legal de imóveis rurais no
Decreto Estadual 50.889, de 16 de Estado de São Paulo.
maio de 2006.
Este Decreto é orientador dos procedimentos de averbação da Reserva
Legal, além de outros quesitos de recomposição florística.
Resolução SMA nº 13, de 22 de
fevereiro de 2008.
Dispõe sobre a concessão de
autorização para a supressão de
vegetação nativa para implantação
de obras de interesse público.

Resolução SMA
n°
8,
de
31/01/2008.
Fixa
a
orientação
para
o
reflorestamento heterogêneo de
áreas degradadas e dá providências
correlatas.

Resolução SMA nº 85, de 11 de
dezembro de 2008.
Dispõe sobre os critérios e
parâmetros
para
compensação
ambiental de áreas objeto de pedido
de autorização para supressão de
vegetação nativa no Estado de São
Paulo

Para elaboração dos procedimentos da recomposição florestal da Reserva
Legal foram utilizadas as orientações desta Resolução. A seleção de
espécies para o plantio foi baseada na listagem contida no anexo desta
Resolução.
Art. 1º - A análise dos pedidos de supressão de vegetação nativa no
Estado de São Paulo deverá obedecer ao que determina a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº 4.771-1965, a Lei Federal nº 11.4282006 e o Decreto Federal nº 6.660-2008.
Art. 5º - A compensação ambiental no caso de concessão de autorização
para supressão de vegetação nativa, considerando as escalas de
classificação presentes no mapa “Áreas prioritárias para incremento da
conectividade”, deverá atender os seguintes critérios:
I - Dentro da escala de 6 a 8 deverá ser compensada área equivalente a 6
(seis) vezes a área autorizada;
II - Dentro da escala de 3 a 5 deverá ser compensada área equivalente a 2
(duas) vezes a área autorizada;
III - Dentro da escala de 1 a 2 deverá ser seguida a legislação vigente.
Art. 6° - A compensação de que trata o artigo 5º deverá ser implantada,
mediante recuperação de áreas degradadas ou na forma de preservação
de área equivalente à área a ser suprimida na região de mesma escala de
classificação do mapa “Áreas Prioritárias para Incremento para
Conectividade”.

Fauna
Legislação Interveniente

Descrição

Lei Federal nº 5.197, de 03 de
janeiro de 1967.
Dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências.

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo
a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais
são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição,
destruição, caça ou apanha.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

Portaria DEPRN nº 42, de 23 de A Portaria Estadual do DEPRN dispõe que para a implantação de
atividades, obras ou empreendimentos onde seja necessária a supressão
outubro de 2000.
de vegetação nativa nos estágios médio e avançado de regeneração,
Estabelece
os
procedimentos deverão ser apresentados estudos e ações efetivas visando manutenção
iniciais relativos à fauna silvestre saudável das espécies da fauna nativa, principalmente quando existir no
para instrução de processos de local, espécies ameaçadas de extinção previstas no Decreto Estadual
licenciamento no âmbito do DEPRN. 42.838/98.
Decreto Estadual 42.838, de 04 de
fevereiro de 1998.
Declara as espécies da fauna Nos Anexos I e II desse Decreto Estadual estão elencadas as espécies da
silvestre ameaçadas de extinção e fauna silvestre ameaçadas de extinção e as provavelmente ameaçadas de
as provavelmente ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo.
extinção no Estado de São Paulo e
dá outras providências.

Ar
Legislação Interveniente

Descrição

Lei Federal nº 8.723, de 29 de
Define os limites de emissão para veículos leves e pesados.
outubro de 1993.
A estratégia básica do PRONAR é o estabelecimento de limites máximos
de emissão de poluentes por fontes poluidoras para atmosfera,
complementados com o uso de padrões de qualidade do ar.
Padrões de Qualidade do Ar referem-se às concentrações de poluentes
atmosféricos que, quando ultrapassados, poderão afetar a saúde, a
Resolução CONAMA no 005 de 15 segurança e o bem estar da população, bem como ocasionar danos à flora
e fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Nestas
de junho de 1989.
considerações a Resolução CONAMA 05/89 estabeleceu dois tipos de
Institui o Programa Nacional de padrões de qualidade do ar:
Controle da Qualidade do Ar –
 Padrão Primário: concentração de poluentes atmosféricos que,
PRONAR.
quando ultrapassada, poderá afetar a saúde da população atingida;
 Padrão Secundário: concentração de poluentes atmosféricos que, não
ultrapassada, se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da
população, assim como o mínimo dano à fauna e flora, aos materiais e ao
meio ambiente em geral.
Esta Resolução foi inovadora no estabelecimento de um programa de
Resolução CONAMA nº 18, de 06 controle de emissão veicular, que é a grande geradora da poluição do ar
nos grandes centros urbanos, posteriormente foi complementada por
de maio de 1986.
outras resoluções.
Institui, em caráter nacional, o
PROGRAMA DE CONTROLE DA Estabelece os limites máximos de emissão para motores e veículos novos,
POLUIÇÃO
DO
AR
POR bem como as regras e as exigências para o licenciamento para fabricação
de uma configuração de veículo ou motor e para a verificação da
VEÍCULOS AUTOMOTORES –
conformidade da produção.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

Resolução CONAMA nº 315, de 29
de outubro de 2002.
Estabelece limites de forma escalonada para as novas fases do
Dispõe sobre a nova etapa do PROCONVE, e atualmente, estão vigorando as fases IV e V, cujos fatores
Programa de Controle de Emissões são posição de 31/12/2006.
Veiculares - PROCONVE.
Art. 4º - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou
Aprova o regulamento da Lei 997 de imóveis, ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou
31/05/1976.
possa causar poluição ao meio ambiente.
Decreto nº 8.468 de 08/09/1976.

Licenciamento
Legislação Interveniente

Descrição

Resolução CONAMA nº 237, de 19
de dezembro de 1997.
Dispõe sobre o licenciamento
ambiental, estabelecendo critérios
para a definição de competências e
lista as atividades sujeitas ao
licenciamento.

Determina a competência do Estado para o licenciamento de atividades
que causem impactos em mais de um município, porém que não
ultrapassem os limites territoriais do estado. O anexo I apresenta um rol de
Atividades ou Empreendimentos Sujeitos ao Licenciamento Ambiental,
dentre os quais encontramos inserido nas “Atividades Diversas” o
parcelamento do solo. Esta mesma resolução em seu artigo 3º condiciona
a emissão de licença ambiental à elaboração e aprovação de EIA/RIMA,
para os empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente
causadores de significativa degradação do meio ambiente. Caso o
empreendimento não seja enquadrado nesta definição de significativa
degradação do meio ambiente, o órgão ambiental definirá os estudos
ambientais pertinentes ao processo de licenciamento. O Poder Público
emitirá as seguintes licenças:
Licença Prévia (LP) – Concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprova sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação. O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá
ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos
planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou
atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.
Licença de Instalação (LI) – Autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo
determinante. O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá
ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.
Licença de Operação (LO) – Autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação. O prazo de validade da
Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos.
(continua)

54

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais LTDA
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA
RT 07/09

(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição

De acordo com o artigo 2º: “Dependerá de elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental –
EIA/RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual
Resolução CONAMA nº 001, de 23 competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: (...) XV - projetos
de janeiro de 1986.
urbanísticos, acima de 100ha (cem hectares) ou em áreas consideradas
Dispõe sobre a exigência de
de relevante interesse ambiental a critério do IBAMA e dos órgãos
elaboração
e
aprovação
de
municipais e estaduais competentes(...)”.
EIA/RIMA.
Esta Resolução estabelece ainda exigências para a elaboração destes
estudos e alguns procedimentos para sua análise e aprovação, dentre os
quais ressalta-se a necessidade de realização de audiências pública.
A Resolução prevê os procedimentos que deverão ser tomados para a
concessão da licença prévia aos empreendimentos ou atividades
considerados: de impacto ambiental muito pequeno e não significativo;
potencialmente causadores de degradação do meio ambiente;
Resolução SMA 54, de 30 de efetivamente causadores de significativa degradação do meio ambiente;
cuja magnitude e significância dos impactos ambientais decorrentes de
novembro de 2004.
sua implantação são desconhecidas, e de incidência local ou licenciados
Dispõe sobre procedimentos para o
pelo Município a partir de convênio com o Estado ou por meio de
licenciamento ambiental no âmbito
instrumento legal.
da Secretaria do Meio Ambiente
Também ficam definidos nesta Resolução os procedimentos necessários à
obtenção da Licença de Instalação e de Operação, sendo a solicitação
desta última dependente do cumprimento das exigências estabelecidas
para as demais (Licença Prévia e de Instalação).
Resolução SMA 22, de 16 de maio De acordo com o Artigo 1º: “O Projeto Ambiental Estratégico
“Licenciamento Ambiental Unificado”, no âmbito da Secretaria do Meio
de 2007.
Ambiente, deverá analisar e alterar o processo de licenciamento
Dispõe sobre a execução do Projeto
ambiental, atualmente executado pela CETESB, DEPRN, DAIA e DUSM,
Ambiental
Estratégico
organizando-o em uma única instituição.” Assim conforme ficou instituído
“Licenciamento
Ambiental
no ANEXO da Resolução SMA 22-07, todas as solicitações de licença
Unificado”, que visa integrar e
para atividades como “Transbordos de Resíduos Sólidos Domiciliares”
unificar o licenciamento ambiental
passam a ter o licenciamento conduzido pela CETESB.
no Estado de São Paulo, altera
procedimentos para o licenciamento
das atividades que especifica e dá
outras providências.
De acordo com o Artigo 3°: “Ficam instituídas ações emergenciais relativas
aos municípios com classificação inadequada, nos termos do Inventário
Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares do Estado de São Paulo –
Resolução SMA-50, de 13 de
2006, listadas a seguir, tendo a Companhia de Tecnologia de Saneamento
novembro de 2007.
Ambiental – CETESB, com o apoio dos órgãos integrantes do SEAQUA,
Dispõe sobre o Projeto Ambiental de adotar as seguintes providências:
Estratégico Lixo Mínimo e dá
I. Priorizar o licenciamento dos projetos referentes a sistemas de
providências correlatas.
tratamento e disposição final de resíduos domiciliares ora em análise no
Sistema Estadual de Meio Ambiente, bem como, aqueles que forem
apresentados para o licenciamento.”
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

Para compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de
planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio
ambiente, a SMA expediu esta resolução determinando que o pedido de
Resolução SMA nº 42, de 29 de
licença será analisado desde que instruído com o Relatório Ambiental
dezembro de 1994.
Preliminar - RAP, sendo facultado a este órgão exigir a apresentação de
Dispõe sobre a compatibilização EIA/RIMA, ou dispensá-la.
entre o licenciamento ambiental e
Desta maneira, o licenciamento ambiental no estado de São Paulo pode
exigência de EIA/RIMA no âmbito
implicar em diversas etapas, envolvendo inclusive a elaboração de RAP e
do Estado de São Paulo.
EIA/RIMA, ou por apenas parte delas (com a dispensa de EIA/RIMA ou do
próprio RAP, por exemplo), de acordo com a solução ditada pelo órgão
ambiental competente.

Ruído
Legislação Interveniente

Portaria do Ministério do Trabalho
nº3.214, de 08.06.1978.
Aprova
as
normas
regulamentadoras – NR’s – do
Capítulo
V,
Título
II,
da
Consolidação das Leis do Trabalho,
com redação dada pela Lei nº6.514,
de 22.12.1977.

Descrição
A NR 15 – anexo 1, estabelece os limites de tolerância para ruído contínuo
ou intermitente, definindo este, como o ruído que não seja derivado de
impacto, devendo os mesmos serem medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de
compensação. De outro lado, a NR 15 – anexo 2, define ruído de impacto,
seus limites de tolerância, avaliação em decibéis (dB), bem como
estabelece os limites de tolerância para estes ruídos. Já a NR 26,
especifica e define as cores que devem ser utilizados nos locais de
trabalho para prevenir acidentes, identificando os equipamentos de
segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas
nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contrariscos. Tratam-se de normas pertinentes ao meio ambiente do trabalho.

Esta resolução considera como prejudiciais à saúde e ao sossego público,
Resolução CONAMA nº001, de 08
os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma
de março de 1990.
NBR 10.151 da ABNT.
Dispõe sobre a emissão de ruídos,
Na execução dos projetos de construção ou de reformas de edificações
em decorrência de quaisquer
para atividades heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas
atividades industriais, comerciais,
não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 da
sociais ou recreativas.
ABNT.

NBR nº10.151/2000.

Fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em
comunidade. Esta NBR especifica métodos para a medição de ruídos,
métodos estes que deverão ser aplicados de acordo com a duração,
característica espectral e fator de pico. Estabelece também uma
comparação dos níveis corrigidos, com um critério que leva em conta os
vários fatores ambientais, aplicando-se somente em áreas ocupadas.

NBR nº10.152/1987.

Fixa os níveis de ruídos compatíveis com o conforto acústico em
ambientes diversos, não excluindo as demais normas e as
recomendações básicas referentes às demais condições de conforto.
Cumpre ressaltar que as questões relativas a riscos de danos à saúde em
decorrência do ruído são estudadas em normas específicas.
(continua)
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Resíduos
Legislação Interveniente

Descrição

NBR 11.174/1990.

Fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas
Armazenamento
de
resíduos necessárias ao armazenamento de resíduos classes II-não inertes e IIIclasses II (não inertes) e III (inertes) inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.
– Procedimento.
NBR 8.419/1992.
Apresentação de projetos de Aterros Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de
Sanitários de Resíduos Sólidos aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos.
urbanos.
NBR 8849/1985.
Apresentação de projetos de aterros Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de
controlados de resíduos sólidos aterros controlados de resíduos sólidos urbanos.
urbanos.
Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto e operação de aterros de
Aterros de resíduos perigosos - resíduos perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções
Critérios para projeto, construção e hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores
destas instalações e populações vizinhas.
operação.
NBR 10.157/1987.

NBR8849/1985.
Apresentação de projetos de aterros Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de
controlados de resíduos sólidos aterros controlados de resíduos sólidos urbanos.
urbanos.
NBR 8418/1984.

Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de
Apresentação de projetos de aterros aterros de resíduos industriais perigosos - ARIP
de resíduos industriais perigosos.

NBR 13.221/1994.
Transporte
Procedimento.

de

Esta Norma especifica os requisitos para o transporte terrestre de
resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde
pública e Norma se aplica ao transporte terrestre de resíduos, conforme
resíduos- classificados na Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, inclusive
aqueles materiais que possam ser reaproveitados, reciclados e/ou
reprocessados. Aplica-se também aos resíduos perigosos segundo a
definição da Convenção da Basiléia (adotada pelo Brasil em 30.12.1992).

NBR 13.896/1.997.

Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de
Aterro de resíduos não-perigosos: aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente
critérios para projeto, implantação e as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os
operadores destas instalações e populações vizinhas.
operação.
Fixa os requisitos exigíveis para a execução de projeto e construção de
poços de monitoramento de águas subterrâneas em meios granulares,
Poços de monitoramento de águas objetivando: a obtenção de amostras representativas da qualidade da
subterrâneas
em
aqüíferos água subterrânea; a construção durável e confiável dos poços de
granulares - Parte 1: Projeto e monitoramento; a caracterização hidrogeológica adequada da área, de
construção
acordo com as necessidades de cada projeto.
NBR 15.495-1/2007.

NBR 15495-2/2008.

Apresenta métodos e procedimentos aplicáveis no desenvolvimento de
Poços de monitoramento de águas poços de monitoramento instalados em aqüíferos granulares, construídos
subterrâneas
em
aqüíferos e instalados de acordo com as condições definidas na ABNT NBR 15495granulares
Parte
2: 1.
Desenvolvimento
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição

Resolução SMA nº 75, de 31 de
outubro de 2008.
Dispõe sobre licenciamento das
unidades
de
armazenamento,
transferência, triagem, reciclagem,
tratamento e disposição final de
resíduos sólidos de Classes IIA e
IIB,
classificados
segundo
a
Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT NBR 10.004, e dá
outras providências

Art. 3º - o licenciamento de qualquer dessas unidades (de
armazenamento, transferência, triagem, reciclagem, tratamento e
disposição final de resíduos sólidos), de que trata essa Resolução, estará
sujeito e condicionado nos termos da legislação em vigor, à autorização do
Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais - DEPRN, no
que respeita ao cumprimento das exigências fixadas no Código Florestal –
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, sem prejuízo da
observância de outros diplomas legais aplicáveis à espécie.

Estabelece a simbologia convencional e o seu dimensionamento para
produtos perigosos, a ser aplicada nas unidades de transporte e nas
embalagens, a fim de indicar os riscos e os cuidados a serem tomados no
transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento, de
acordo com a carga contida. Estabelece características complementares
NBR 7500/2007.
Identificação para o transporte ao uso dos rótulos de risco, dos painéis de segurança, dos rótulos
terrestre, manuseio, movimentação especiais e dos símbolos de risco e de manuseio, bem como a
identificação das unidades de transporte e o emprego de rótulos nas
e armazenamento de produtos.
embalagens de produtos perigosos, discriminados no Anexo da Resolução
nº 420 da ANTT. Estabelece a identificação das embalagens e os
símbolos de manuseio e de armazenamento para os produtos
classificados como não perigosos para transporte.
NBR 13463/1995.
Coleta de resíduos sólidos

Esta Norma classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos
equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho,
do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo.

Arqueologia
Normas

Constituição Federal de 1988.

Descrição
Considera os sítios arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro,
garantindo sua guarda e proteção, de acordo com o que estabelece o
artigo 216.

Lei nº 3.924, de 26 de julho de
Proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da totalidade ou parte
1961.
das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o patrimônio
Dispõe sobre os monumentos nacional.
arqueológicos e pré-históricos.

Portaria IPHAN nº 230/2002.
Dispõe sobre procedimentos para a
obtenção das licenças ambientais
em urgência ou não, referentes à
apreciação e acompanhamento das
pesquisas arqueológicas.

De acordo com esta Portaria na fase de obtenção de licença prévia
(EIA/RIMA) ficou instituído: “Art. 1º - Nesta fase, dever-se-á proceder à
contextualização arqueológica e etnohistórica da área de influência do
empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados
secundários e levantamento arqueológico de campo.
Art. 2º - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente
desconhecidas, pouco ou mal conhecidas que não permitam inferências
sobre a área de intervenção do empreendimento, deverá ser
providenciado levantamento arqueológico de campo pelo menos em sua
área de influência direta. Este levantamento deverá contemplar todos os
compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser
implantada e deverá prever levantamento prospectivo de sub-superfície.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição
I – O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação
da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a
rubrica Diagnóstico.

Portaria IPHAN nº 230/2002.

Art. 3º - A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio
Dispõe sobre procedimentos para a regional será realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das
obtenção das licenças ambientais cartas ambientais temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia,
em urgência ou não, referentes à declividade e vegetação) e nas particularidades técnicas das obras.
apreciação e acompanhamento das Art. 4º - A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser
pesquisas arqueológicas.
elaborados os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o
cronograma das obras e com as fases de licenciamento ambiental do
empreendimento de forma a garantir a integridade do patrimônio cultural
da área.
Portaria IPHAN/MinC nº 07, de 01 Normatiza e legaliza as ações de intervenção junto ao patrimônio
arqueológico nacional.
de 12 de 1988.

Compensação Ambiental
Legislação Interveniente

Descrição
Esta lei estabelece critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação.
Art. 36 - Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei.

Lei Federal nº 9.985, de 18 de
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para
julho de 2000.
esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais
Regulamenta o art. 225, § 1o, previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual
incisos I, II, III e VII da Constituição fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto
Federal, institui o Sistema Nacional ambiental causado pelo empreendimento.
de Unidades de Conservação da
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de
Natureza e dá outras providências.
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive
ser contemplada a criação de novas unidades de conservação.
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica
ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput
deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não
pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das
beneficiárias da compensação definida neste artigo.
(continua)
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Legislação Interveniente

Descrição
Art. 31 - Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o
art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do
processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os impactos
negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais. (Redação dada pelo
Decreto nº 5.566, de 2005).
Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de
meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados,
conforme estabelecido no caput.
Art. 33 - A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata
o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação,
existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de
prioridade:

Decreto Federal nº 4.340, de 22 de I - regularização fundiária e demarcação das terras;
agosto de 2002.
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
Regulamenta artigos da Lei no
9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, e dá outras
providências.

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão,
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de
amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade
de conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade
de conservação e área de amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural,
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante
Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o
domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação
somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da
unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade,
sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada.

Resolução SMA nº 56, de 27 de
Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos para gradação de impacto
dezembro de 2006
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, para
Estabelece a gradação de impacto fins de determinação do percentual de compensação ambiental.
ambiental para fins de cobrança de
Art. 2º - A compensação ambiental será exigível dos empreendimentos de
compensação ambiental decorrente
significativo impacto ambiental, no percentual mínimo de 0,5% (meio por
do licenciamento ambiental de
cento) dos custos totais previstos para sua implantação, assim informados
empreendimentos de significativo
no processo de licenciamento ambiental.
impacto ambiental
(continua)
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(continuação)
Legislação Interveniente

Descrição

Resolução SMA nº 85, de 11 de
dezembro de 2008.
Dispõe sobre os critérios e
parâmetros
para
compensação
ambiental de áreas objeto de pedido
de autorização para supressão de
vegetação nativa no Estado de São
Paulo

Art. 1º - A análise dos pedidos de supressão de vegetação nativa no
Estado de São Paulo deverá obedecer ao que determina a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº 4.771-1965, a Lei Federal nº 11.4282006 e o Decreto Federal nº 6.660-2008.
Art. 5º - A compensação ambiental no caso de concessão de autorização
para supressão de vegetação nativa, considerando as escalas de
classificação presentes no mapa “Áreas prioritárias para incremento da
conectividade”, deverá atender os seguintes critérios:
I - Dentro da escala de 6 a 8 deverá ser compensada área equivalente a 6
(seis) vezes a área autorizada;
II - Dentro da escala de 3 a 5 deverá ser compensada área equivalente a 2
(duas) vezes a área autorizada;
III - Dentro da escala de 1 a 2 deverá ser seguida a legislação vigente.
Art. 6° - A compensação de que trata o artigo 5º deverá ser implantada,
mediante recuperação de áreas degradadas ou na forma de preservação
de área equivalente à área a ser suprimida na região de mesma escala de
classificação do mapa “Áreas Prioritárias para Incremento para
Conectividade”.

Segurança Aeroportuária
Legislação Interveniente

Descrição

Lei Federal nº 7.565 de 19 de
dezembro 1986.
Esta lei disciplina, entre outros aspectos, o tráfego e a segurança do
espaço
aéreo brasileiro.
Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.
Esta Resolução CONAMA estabelece critérios para enquadramento das
Áreas de Segurança Aeroportuária em duas categorias:
Art. 1º São consideradas "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" as
áreas abrangidas por um determinado raio a partir do "centro geométrico
do aeródromo", de acordo com seu tipo de operação, divididas em 2
(duas) categorias:
Resolução CONAMA nº 4, de 9 de I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de
outubro de 1995.
vôo por instrumento (IFR); e
II - raio de 13 km para os demais aeródromos.
Art. 2º Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de
natureza perigosa, entendidas como "foco de atração de pássaros", como
por exemplo, matadouros, cortumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas
que atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que
possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.
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5 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
visará o reaproveitamento comercial, o tratamento e a disposição de resíduos domésticos e
industriais Classe I e II. Será composta pelas seguintes unidades:
Capacidade Total para disposição de resíduos de Classe II (5.307.269,23 m³);
 06 (seis) Células para disposição de resíduos industriais Classe I (33.120 m³);
 02 (dois) Galpões de armazenam./movimentação/triagem resíduos Classe I (618,31 m²
cada);
 01 (uma) Unidade de triagem de resíduos Classe II
 12 (doze) Leitos de secagem para resíduos de Classe II ;
 01 (um) Galpão de blendagem (619,33m²);
 01 (um) Sistema separador água-óleo;
 24 (vinte e quatro) Tanques de armazenamento de resíduos oleosos;
 01 (uma) Lagoa de armazenamento de líquidos percolados;
 01 (uma) Estação de tratamento de líquidos percolados;
 01 (uma) Unidade para programas sócio-ambientais. (Pólo de Educação Ambiental)
A infra-estrutura administrativa necessária para a operação da CTR contará com guarita,
balança rodoviária, escritório, refeitório, banheiros, garagem, lavador de veículos e vias de
acesso.
O quadro de colaboradores, para a operação da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. encontra-se apresentado a seguir:
Quadro 5-1 Quadro de colaboradores
Cargos e funcionário
Direto
Auxiliar administrativo
2
Apontador
2
Abastecedor
1
Balanceiro
2
Carpinteiro
1
Encarregado Operacional
2
Engenheiro Operacional
1
Mecânico/Lubridificador
1
Motorista Caminhão
6
Operador de Máquinas
12
Pedreiro
1
Servente/frente de trabalho
7
Porteiro
2
Motorist Transp. Chorume
Vigia
Total
40

Terceiros

1
9
10
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A relação de equipamentos está apresentada no Quadro 5-2 a seguir:
Quadro 5-2 Quadro de equipamentos
Equipamento
Trator Esteira
Caminhão com Caçamba Basculante
Caminhão Pipa
Escavadeira Hidráulica
Pá Carregadeira
Veículo leve de apoio
Trator com compactador

Quantidade
2
3
1
1
1
4
1

5.1. - Triagem e disposição de resíduos de Classe II
5.1.1 - Recebimento e Triagem de resíduos
 Descrição das Fontes Geradoras
Serão admitidos resíduos classificados como Classe II, podendo ser citadas as seguintes
fontes:
 Resíduos sólidos e materiais de varredura domiciliares residenciais;
 Resíduos sólidos domiciliares não residenciais, assim entendidos aqueles originários
de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e
industriais, entre outros, com características de Classe II, A e B, conforme NBR 10004
da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, até 200 litros por dia;
 Restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em
pedaços;
 Resíduos sólidos originados de feiras livres e mercados, desde que corretamente
acondicionados.
 Recepção dos resíduos sólidos urbanos
O controle da origem, do tipo e da quantidade dos resíduos destinados na CTR será efetuado
por balança rodoviária eletrônica acoplada a sistema informatizado de controle, que se destina
a cadastrar e controlar todo e qualquer resíduo disposto no aterro.
Na saída do veículo descarregado repetem-se as operações para que sejam registradas as
informações de tara do veículo e da hora de saída. Não será permitida a entrada de resíduos
Classe I nas áreas destinadas ao Aterro Classe II, que sempre serão encaminhados para plantas
existentes onde estes resíduos possam ser recepcionados e tratados. Para verificação da
adequação dos resíduos, tais fiscais serão treinados para identificar os mais variados tipos de
Resíduo e também na técnica de obtenção de amostras para análises expeditas do mesmo. O
Resíduo doméstico e o comercial são facilmente identificáveis e não necessitam de qualquer
análise laboratorial para sua liberação de entrada ao empreendimento.
 Triagem
A Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., seguindo as diretrizes da Política Estadual
de Resíduos Sólidos, estará implementando uma Unidade de Triagem de Resíduos
Domiciliares e Comerciais, e outra para resíduos da Construção Civil, na área da Central de
Tratamento em Guará. O objetivo da triagem é de reduzir o volume de resíduos a serem
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destinados ao aterro, com separação de material reciclável, promovendo a sustentabilidade da
atividade e o aumento da vida útil do aterro. A distribuição destas unidades está apresentada
na Figura 5.1.1-1.
5.1.2 - Área e capacidade das células para resíduos Classe II
A área do empreendimento proposto ocupa uma área total de aproximadamente 582.700 m2
(projeção plana). A poligonal da área necessária para implantação Central de Tratamento de
Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. pode ser visualizada na Figura
5.1.2- 1 (Base Topográfica).
A taxa de recebimento de resíduos Classe II será da ordem de 700ton/dia, estima-se, uma vida
útil para a primeira fase do projeto de 1,6 ano e para o lay-out final do aterro, com capacidade
de recebimento aproximada de 5.307.269,23m3 de resíduos, uma vida útil em torno de 22,7
anos, totalizando uma vida útil final de 24,3 anos.
A cota inferior mínima que corresponde à base do aterro é de 545 m e a cota superior máxima
é de 605 m, conforme apresentado no lay-out geral final do aterro (Figura 5.1.1-1), com
volume de corte de terreno de aproximadamente 600m³.
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INSERIR FIGURA 5.1.1-1 FRAL-DESENHO 4 - CLASSE II-CADERNO 1- REVISADO
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Inserir Figura 5.1.2-1 FRAL-DESENHO 1- CLASSE II-CADERNO 1
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5.1.3 - Características construtivas das células
Apresenta-se neste item uma descrição da forma de operação da unidade, bem como todos os
sistemas de proteção ambiental, visando garantir a disposição adequada dos resíduos sólidos
urbanos.
A locação das células deverá ser rigorosamente controlada através de levantamento
planialtimétrico via serviço de topografia.
Deverá ser implantado rigoroso controle a fim de promover a segregação dos resíduos sólidos
Classe II e dos resíduos sólidos Classe I, os quais possuem sistemas de impermeabilização da
base diferenciados.


Lançamento, espalhamento e compactação dos resíduos

O caminhão coletor ou basculante descarrega os resíduos no sopé da frente de operação. O
lançamento e espalhamento dos resíduos, após identificação dos veículos coletores serão
realizados a partir das áreas de acesso e manobra com o auxílio de trator de lâmina sobre
esteira.
A operação de espalhamento consiste no arranjo das camadas de resíduos. A espessura
requerida das camadas será controlada topograficamente mediante a utilização de cruzetas de
referência, sendo os acertos em locais especiais, como próximo aos drenos de percolados,
realizados através de operações manuais complementares.
Será adotada espessura após o espalhamento entre 40 e 60cm. Posteriormente os resíduos
espalhados serão compactados pelo trator de esteiras, que deverá subir e descer sobre os
resíduos, de 3 a 6 vezes, dependendo da espessura inicial da camada de resíduo, formando-se
a rampa de inclinação máxima de 1(V):3(H). No estudo de MARQUES (2001) foi verificado
que após 6 passadas o acréscimo de tensões não se faz mais presente.
Após a operação de compactação dos resíduos sólidos, estes deverão receber cobertura com a
finalidade de evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças e controlar odores,
podendo utilizar camada de solo de 15 a 20 cm diária, e 30 cm intermediária (solo ou material
inerte) e camada de cobertura final das células, com espessura de 60 cm de solo compactado.
Em função da quantidade de resíduos recebida na Central de Tratamento de Resíduos e das
dimensões da célula em execução (altura de 5 m), a cobertura do topo da célula de resíduos
deverá ser feita continuamente, deixando exposta apenas a frente de lançamento.
A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais e de chuva, deverá contar com
acessos locais de descarga cascalhados e drenados.
Previamente ao lançamento e compactação, deverão ser executados os devidos elementos de
drenagem sub-superficial, como:
• Drenos de chorume sobre a célula;
• Drenos verticais de chorume;
• Drenos provisórios e definitivos de águas pluviais;
• Impermeabilização da base e drenagem da fundação.
Deverão ser atendidas as especificações técnicas constantes nos demais documentos de
projeto.
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Na Foto 5.1.3 -1 é apresentada uma célula recém escavada de um aterro de resíduos de Classe
II, similar ao que se deseja implementar na Central de Tratamento de Resíduos de Guará,
implantado pela empresa Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. no Município de
Aracruz-ES, destacando a drenagem de chorume.

Foto 5.1.3 -1: Célula recém escavada, destacando a drenagem de chorume

No talude interno da célula haverá revestimento com manta de PEAD. Na face externa será
realizado o plantio de vegetação rasteira e leguminosas para contenção de possíveis erosões.
Nas Fotos 5.1.3-2 e 5.1.3-3, são apresentadas a aplicação e a soldagem da manta de
polietileno antes do início da operação, em aterro similar ao que se objetiva implantar pela
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
Ressalta-se que as imagens apresentadas neste capítulo são de caráter ilustrativo pois,
apresentam procedimentos que foram adotados em outros empreendimentos do mesmo grupo.

Foto 5.1.3-2: Instalação da manta de PEAD

Foto 5.1.3-3: Soldagem da manta de PEAD

68

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

 Sistema de cobertura diária e final
Em aterros Classe II a cobertura diária é necessária para prevenir a proliferação de moscas e
roedores, dentre outros vetores transmissores de doenças, evitando também o arraste de
resíduos pelo vento e chuva, incêndios e reduzindo impactos visuais. A espessura desta
cobertura deve levar em consideração o tempo entre conclusão da célula e o início de nova
célula acima desta. Nos trechos onde haverá reinício das operações em períodos relativamente
curtos, uma espessura de 15 cm a 20 cm é suficiente. Quando a o reinício for feito em prazos
mais longos, aproximadamente 1 ano, a espessura a ser utilizada deverá ser de 25 cm a 30 cm.
A longo prazo, a cobertura final previne a proliferação de insetos e outros vetores
transmissores de doenças, além de reduzir o escape dos gases e proporcionar condições
adequadas para a circulação de veículos.
Durante os horários de pico de recepção de resíduos às dimensões da frente de trabalho
aumentam significativamente. No intuito de se evitar a emissão de substâncias odoríferas que
venham a ocorrer na área de disposição de resíduos a céu aberto será adotada a seguinte meta
de cobertura diária:
• Frente de Trabalho não superior a 50m, com comprimento do talude igual a 15m
(equivalente à declividade 1:3 na compactação, para altura de célula de 5m), e comprimento
na plataforma não superior à 10m, totalizando área de projeção de disposição do resíduo a céu
aberto inferior a 1250m2.
Para manter esta meta faz-se necessário armazenar diariamente, junto à frente de trabalho,
uma reserva de material de cobertura com o objetivo de aumentar o rendimento deste serviço
nos horários de pico.
Imediatamente após a aplicação da cobertura diária prossegue-se com o plantio de grama
sobre o talude e implantação dos elementos de drenagem superficial. Desta forma minimizamse os impactos relacionados da drenagem superficial, como erosão da cobertura dos taludes e
deposição de material nas imediações.
De forma a evitar os impactos negativos do excesso de impermeabilização, como o aumento
do escoamento superficial, aplica-se também uma camada de solo orgânico, precedida por
uma escarificação para garantir ligação entre as duas camadas. Sobre esta camada é efetuada o
plantio de grama. Desta forma garante-se tanto impermeabilização como aumento dos índices
de Evapotranspiração, reduzindo-se a vazão de percolados e a vazão de pico da drenagem
superficial.
 Volume de material de empréstimo
A experiência demonstra que em aterros bem operados o volume de material de cobertura
diária e final corresponde de 8% a 12% do volume da célula.
Considerando que o volume total de aterro Classe II será de 5.307.269,23 m³, o volume
requerido será de 531.000 m³ (média de 10%). O volume de corte fornecerá aproximadamente
600.000m³ de material para cobertura diária e final. Portanto, a quantidade de material de
cobertura diária e final disponível internamente ao empreendimento é suficiente para atender
a operação do aterro Classe II.
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INSERIR Figura 5.1.3 -2 FRAL-DESENHO 10- CLASSE II-seções típicas e camadas
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5.1.4 - Sistema de drenagem de águas pluviais
As águas pluviais precipitadas sobre as células serão incorporadas ao líquido percolado. Na
área superior das células será construída uma canaleta para evitar que águas pluviais
precipitadas fora das células sejam carreadas para dentro das mesmas. Sempre que for
executado um talude de escalonamento da célula, ao pé do talude de contenção, também será
construída canaleta para que seja evitada erosão ocasionada pelas chuvas, e que terá também a
função de direcionar água para fora da célula, a fim de evitar sua infiltração e
conseqüentemente aumento do líquido percolado.
A seguir apresentamos os sistemas de drenagem dimensionados de acordo com o projeto
apresentado no Anexo 5 (PROJETO FRAL), de descidas d’água em talude, e de canaletas de
contorno (Projeto hidráulico dos elementos do sistema de drenagem superficial).
Os elementos de drenagem superficial são apresentados e detalhados na Figura 5.1.4-1.
 Canaletas de Berma
As canaletas de berma foram dimensionadas através da equação de Manning.
Q = 96,40 L/s
Velocidade de escoamento V = 0,53 m/s
Altura da canaleta H = 0,36 m
Largura da canaleta B = 1,45 m
 Descidas D’água
As descidas d’água têm como objetivo conduzir as águas captadas pelos outros
dispositivos de drenagem, assim como dos taludes do aterro. Considerando que as
descidas, se darão por geocélulas em formato trapezoidal, seu dimensionamento
pode ser feito através da Equação de Manning:
Q = 207,20 L/s
Velocidade de escoamento: V = 2,59 m/s
Altura da canaleta: H = 0,11 m
Largura da canaleta: B = 1,02 m
 Canaletas de Contorno
O critério de cálculo utilizado foi o mesmo daquele descrito no item anterior, para as
canaletas triangulares.
Para uma vazão de 328 L/s (Tab.15), tem-se canaletas com H = 0,30 m e B = 0,60m.
Q = 328,00 L/s
Velocidade de escoamento: V = 2,20 m/s
Altura da canaleta: H = 0,30 m
Largura da canaleta: B = 0,60 m
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INSERIR Figura 5.1.4-1 FRAL-DESENHO 09- CLASSE II - drenagem superficial
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5.1.5 - Sistema de drenagem de percolado
O resíduo confinado em aterros sofre um processo de decomposição predominantemente
anaeróbico. Nesse processo, segundo LUZ (1981), o carbono combina-se com o hidrogênio,
formando o metano (CH4), que é inflamável quando misturado com o ar na proporção de 10 a
15%, podendo também provocar a morte por asfixia se invadir, sob condições peculiares,
residências próximas ao aterro.
As águas provenientes da precipitação direta sobre o aterro, bem como as do escoamento
superficial das áreas adjacentes, tendem a percolar através do maciço de resíduos, carreando
poluentes que, juntamente com o chorume oriundo da decomposição dos resíduos
depositados, constituem material de alta carga poluidora (percolado), semelhante ao esgoto
doméstico, porém com concentração bastante superior.
Para permitir a dissipação dos gases, bem como a drenagem do chorume formado nas células
do aterro de resíduos, deverão ser executados drenos de chorume e gás para cada célula do
aterro e previamente ao lançamento de resíduos. Esse sistema é constituído basicamente de
estruturas drenantes com escoamento em meio poroso, formado por drenos horizontais,
imersos em “berço” de brita, com inclinação de fundo longitudinal mínima de 1,5%.
Durante a implantação do aterro será executado, sobre o aterro de proteção da manta de
PEAD, um tapete drenante, com 0,40m de espessura, cuja finalidade é captar todo o chorume
proveniente desta área de contribuição e conduzi-lo através de drenos, denominados drenos
principais, para o tanque de contenção de chorume.
Esta drenagem principal de chorume será instalada na fundação, em vala escavada sobre o
aterro de proteção da geomembrana de PEAD, e será constituída por um sistema tipo “espinha
de peixe” com 4 drenos principais interligados a drenos secundários.
Na base das tubulações dos drenos verticais, onde existe manta de impermeabilização,
deverão ser executadas proteções apropriadas para se evitar o funcionamento da
geomembrana.
De um modo geral, recomenda-se distância entre os drenos verticais de 30 a 70 m. No projeto
deste aterro foi utilizado como critério distância média, entre os drenos verticais,
correspondente a 40 m.
A drenagem será realizada através de meios porosos, tipo brita 4, na forma de tapete drenante,
englobando toda a área do aterro, com dreno longitudinal em tubo de PEAD. A proposta pode
ser visualizada no Detalhe 1, apresentado em anexo, na Figura 5.1.5-1. O Fator de segurança
adotado foi de FS = 1,5, de forma a aumentar a vida útil do dreno, que estará sujeita a severos
efeitos de colmatação. O escoamento deverá se processar mesmo na condição de total
obstrução. A altura máxima da lâmina líquida na seção porosa deverá ser de 30%, conforme
orientação da ABNT NBR13.896 (1997).
O memorial de cálculo foi dividido em duas fases: a primeira é a consideração de toda área de
influência vista em planta para o tapete drenante, cuja vazão média adotada foi de 0,36 L/s
para a primeira fase e a espessura da camada em Brita 4 igual a 100 cm (Figura 5.1.5-1); e a
segunda foi a verificação da velocidade do escoamento do tubo de PEAD perfurado (tipo
“kananet”), cujo diâmetro adotado foi de 15 cm e a vazão considerada para a pior condição
(final do aterro) foi de 1,69 L/s.
O chorume será conduzido para o fundo da célula e captado pela drenagem de fundo tipo
espinha de peixe, que tem como finalidade, conduzir os líquidos à lagoa de armazenamento. A
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Foto 5.1.5-1 mostra o sistema de drenagem de gases e líquidos percolados, implementado em
um empreendimento similar, de propriedade da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A..

Foto 5.1.5-1: Sistema de Drenagem de Gases e Líquidos Percolados

5.1.6 - Sistema de drenagem de gases
Os drenos verticais de gases consistem basicamente de tubos perfurados de concreto armado
(Classe EA-3), com diâmetro de 0,60 m, justapostos uns sobre os outros, formando uma
coluna vertical.
Os furos existentes ao longo desse tubo deverão apresentar diâmetro mínimo de 1,50 cm,
espaçados em linhas, a cada 0,20 m, sendo ainda, em linhas adjacentes, desencontrados em
metade do espaçamento.
Ao redor desses tubos deverá ser disposta uma camada de rachão, com espessura mínima de
0,30 m, que possibilitará a interligação do dreno vertical com os drenos horizontais (de
fundação e de célula). A camada vertical de rachão será contida através de Tela Telcon Q335,
ou similar.
O interior da tubulação também deverá ser preenchido com rachão.
Um detalhe muito importante com relação a estes drenos diz respeito à fundação de base do
aterro. Uma coluna vertical como esta pode provocar o funcionamento da geomembrana de
impermeabilização – PEAD com espessura de 1 mm – danificando de modo irreparável a
impermeabilização desejada.
Para evitar tal problema deverá ser concebido um apoio para o dreno, através de um “berço”
de brita, devidamente interligado com a rede de drenagem de percolado da base do aterro.
Estes drenos serão instalados continuamente até ultrapassar camada de fechamento da célula.
A Foto 5.1.5-1 apresenta os drenos de gases implantados em empreendimento similar.
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INSERIR Figura 5.1.5-1 FRAL-DESENHO 08- CLASSE II-drenagem de gases e percolados
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5.1.7 - Controle de Taludes
Os taludes de contenção terão inclinação 1:2 e ao término de sua execução serão revegetados
com o plantio de capim-braquiária ou gramíneas. Além disso, também serão executadas as
obras de drenagem superficial no pé dos taludes.
O estudo de estabilidade dos taludes é feito a partir da avaliação do Fator de Segurança, que
visa caracterizar o risco de ruptura instantânea através do conceito de equilíbrio limite,
quando as tensões atuantes se igualam à resistência do solo. Esta avaliação é de suma
importância para avaliar a estabilidade de aterros de resíduos Classe II, de modo a impedir a
ruptura dos mesmos. O fator de segurança (FS) é o valor numérico da relação estabelecida
entre a resistência ao cisalhamento do solo e a resistência ao cisalhamento mobilizado para
garantir o equilíbrio do corpo deslizante, sob o efeito dos esforços atuantes. Para o estudo de
estabilidade foi utilizado um software específico (MACCAFERRI, 1998), utilizando-se o
método de Bishop simplificado. Visando a obtenção do fator de segurança crítico para a
conformação geométrica final do aterro (Planta de Lay-out final), foi analisada uma seção
principal de estabilidade, conforme apresentado em anexo. O resultado obtido foi fator de
segurança igual a 1,50. Este resultado é considerado satisfatório, uma vez que que FS igual a
1,50 garante a estabilidade do maciço de resíduos, mesmo para as pressões neutras
consideradas dentro da massa de resíduos, devido ao nível piezométrico de chorume a ser
formado no futuro.
5.1.8 – Sistema de impermeabilização
Para o controle da percolação de chorume e da migração do gás gerado no Aterro de
Resíduos, será utilizado sistema de impermeabilização da base constituído por uma camada de
aterro argiloso compactado, seguido camadas de GCL, dreno testemunho e manta de PEAD
(Ver detalhe da seção do aterro, na Folha 01, em anexo).
“As bases e barreiras protetoras (liners) são recursos tecnológicos utilizados quando se deseja
reter ao máximo possível a percolação de um líquido (chorume, rejeitos líquidos,
hidrocarbonetos e outros) de forma que ele não atinja as águas naturais“ (LEITE, 1995).
A facilidade de impacto da disposição de rejeitos na qualidade das águas subterrâneas
depende da natureza da área, do tipo de resíduo, da hidrologia local, da presença de uma
direção de fluxo dominante e talvez o mais importante, se relaciona à natureza da barreira que
pretende limitar e controlar a migração de contaminantes.
 Escolha do sistema de impermeabilização
O projeto foi definido de forma a se garantir uma distância superior a 1,5 m entre a base do
aterro de impermeabilização e o nível do lençol freático. Os ensaios de in situ realizados
revelaram coeficientes de permeabilidade variando entre 10-5 e 10-4 cm/s.
Os liners argilosos compactados (aterro de regularização e impermeabilização da base), sendo
executados com boa prática da engenharia e com controle de qualidade adequado, garantem
baixa condutividade hidráulica. A compactação do solo natural existente garante uma
considerável redução do coeficiente de permeabilidade (ou condutividade hidráulica), o qual
deve atingir o valor mínimo recomendado pela Norma NBR 13896 – Aterros de resíduos não
perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação, especificado em 10-6 cm/s.
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Visando evitar o acúmulo de líquidos na base do aterro de resíduos, deve ser feita a
regularização do terreno, de modo a se garantir declividades, de no mínimo 2%, para
promover o escoamento em direção aos drenos principais de chorume.


Manta de PEAD

O sistema proposto contempla a regularização do terreno de modo a garantir declividades
adequadas para a implantação de manta de PEAD. Tal camada de regularização será
executada após todos os serviços de limpeza e remoção de rachão, sendo executada em solo
compactado, sobre o qual será aplicada manta de PEAD.
A manta de PEAD com espessura de 2,00mm será utilizada como mecanismo de
impermeabilização, devendo evitar a migração de gases e líquidos para o solo e superfície
naturais.


Aterro de regularização e impermeabilização da base

Após a execução de todos os serviços de limpeza e escavação, será executada uma camada de
solo compactado em toda a área de implantação do aterro, com espessura de 0,60 m, para a
impermeabilização do solo natural de fundação. O aterro de impermeabilização atua como
camada de segurança, desempenhando as mesmas funções do PEAD. Sua eficiência para o
controle da migração de gases pode ser inferior à manta de PEAD, dependendo da
constituição dos argilo-minerais presentes no solo. Entretanto, seu desempenho em relação à
migração de percolados conta com a capacidade de “cicatrização”, ou expansão do solo, além
dos baixos coeficientes de permeabilidade obtidos quando esses solos são compactados.
5.1.9 - Monitoramento Geotécnico e Ambiental
Todos os instrumentos a serem instalados no Central de Tratamento de Resíduos estão
previamente locados na Figura 5.1.9-1. Quaisquer alterações poderão existir, dependendo das
condições de campo ou geológicas para locação dos mesmos. A seguir, são apresentadas as
finalidades de cada um deles.


Monitoramento Geotécnico

O monitoramento do comportamento geotécnico de um maciço de resíduos sólidos é efetuado
através principalmente da leitura de instrumentos nele instalados, compostos por:
 Deslocamentos superficiais – medidas horizontais e verticais;
 Piezômetros para medições de pressões neutras de líquido percolado e de gás;
 Vertedores instalados nas caixas de captação/bombeamento para medições das vazões
de líquidos percolados.
Estas informações, associadas à inspeção periódica do maciço, permitem avaliar a
estabilidade mecânica, a eficiência da drenagem subterrânea e o adensamento dos resíduos
confinados. Visitas de rotina ao aterro devem ser realizadas semanalmente, de modo que
possam ser percebidos, visualmente, comportamentos localizados diferenciados/anômalos,
tais como fissuras na camada de cobertura ou inversões de caimento/declividade nos sistemas
de drenagem.
Tais visitas são realizadas por profissionais habilitados que inspecionam bermas, caminhos,
elementos de drenagem e instrumentos de leitura de modo a observar sinais de
comportamento anômalos tais como:
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 Movimentação do talude que se manifesta através da abertura de fissuras e trincas na
cobertura das células, pavimentos, canaletas, guias, empoçamentos, etc;
 Ocorrência de erosões na camada de cobertura das células que podem expor o resíduo;
 Comprometimento da integridade dos dispositivos de drenagem de efluentes, afluentes
e de gases;
 Existência de chorume nos taludes ou no sistema de drenagem superficial.
Caso tais constatações sejam observadas, estas deverão ser registradas, fotografadas e
devidamente analisadas para que sejam tomadas medidas de intervenção adequadas ou para
que sejam instalados instrumentos de medição para monitoramentos específicos.
Para análise dos resultados do monitoramento, a pluviometria e as demais condições
climáticas serão monitoradas diariamente, devido à sua importância para a análise do
comportamento geotécnico e ambiental do maciço do aterro.


Monitoramento de Águas Subterrâneas

O monitoramento das águas subterrâneas deve ser realizado através de poços instalados no
entorno da Central de Tratamento de Resíduos e tem como objetivo relatar a influência de
uma determinada fonte de poluição na qualidade da água subterrânea. As amostragens são
realizadas trimestralmente no conjunto de poços distribuídos no entorno da área de disposição
dos resíduos, de modo a oferecer subsídios para diagnósticos da situação do lençol freático.
Está prevista a construção de 4 novos poços de monitoramento, sendo um a montante de toda
a área e 3 á jusante, para o monitoramento da Fase de implantação (Figura 5.1.9-1). Os poços
já existentes na área, também deverão continuar sendo monitorados, para avaliação da
influência do aterro já existente (Ambitec Ltda) sobre o mais novo. Levando-se em
consideração os resultados das análises das águas dos poços de monitoramento pode-se
verificar a existência, ou não, de indícios de contaminação das águas subterrâneas devido ao
maciço.


Monitoramento de Águas Superficiais

O monitoramento das águas superficiais visa analisar amostras de água coletadas a montante e
a jusante do corpo de água, de modo a averiguar as eventuais alterações da qualidade do corpo
de água, considerando o seu enquadramento em relação ao que determina a Resolução
CONAMA 396 de 2008, devido ao lançamento das águas captadas da área do maciço nos
corpos de água receptores no entorno da CTR. Tais alterações podem acontecer devido à
percolação de efluentes ou contribuição do lençol subterrâneo, caso este se apresente
contaminado, ou pelo escoamento de águas superficiais que passam (lavam) sobre o maciço e
sofreriam contaminação. Essas análises devem comprovar que as águas superficiais coletadas
atendem aos limites de lançamento e são compatíveis com o enquadramento do corpo de água
em que ocorre o lançamento. O monitoramento deverá ser realizado a montante e a jusante do
córrego do Retiro, com amostragens semestrais, e emissão de relatórios anuais.
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INSERIR FIGURA 5.1.9-1 FRAL-DESENHO 11- CLASSE II - monitoramento
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Monitoramento do Percolado

A decomposição de resíduos sólidos gera um líquido escuro, altamente poluidor, denominado
chorume, que deve ser totalmente coletado por um sistema de drenagem e enviado às lagoas
de contenção.
No caso da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A., deverão ser coletadas amostras trimestralmente. Essa amostra será coletada na entrada
da lagoa de contenção de percolado, para posterior realização de análises físico-químicas,
onde serão avaliados os seguintes parâmetros:
Arsênio; Bário; Boro; Cádmio; Chumbo; Cianeto; Clorofórmio; Cobre; Cromo;Cromo
hexavalente; Cromo trivalente; DBO e DQO; Estanho; Fenóis; Ferro solúvel; Flúor;
Manganês solúvel; Mercúrio; Níquel; Nitrito; Nitrogênio amoniacal; Óleos e graxas; pH;
Prata; Resíduo sedimentável;; Selênio; Zinco.
Quanto à medição da vazão de chorume gerado, esta deverá ser medida através do vertedor
triangular de placa delgada instalado na entrada da lagoa de contenção, e a partir do volume
enviado para tratamento no sistema de tratamento de efluentes industriais a ser implantada
(seção 5.7). Ressaltando-se que esta ETE deverá tratar todo o efluente gerado no
empreendimento


Monitoramento Pluviométrico

Além dos parâmetros acima descritos, há ainda a necessidade de se monitorar a pluviometria,
diariamente, devido a sua fundamental importância para a análise do comportamento
geotécnico e ambiental do aterro. Devido ao acréscimo da precipitação, observa-se um
incremento na geração de chorume e conseqüentemente uma elevação no nível da linha
piezométrica, reduzindo assim a estabilidade do talude.
Além disso, as concentrações dos poluentes no chorume gerado são inversamente
proporcionais ao índice de precipitação, sendo desta forma de suma importância o
monitoramento pluviométrico na avaliação da quantidade de chorume gerado e no grau de
tratamento necessário para se atingir padrões aceitáveis para o descarte do efluente.
5.1.10 - Encerramento das Células
Tendo sido atingida a vida útil das células, será aplicada uma manta de PEAD e uma camada
de argila compactada de um metro de espessura. Sobre essa camada, ocorrerá a revegetação
da área com vegetação herbácea, como proteção.
Será mantida uma declividade mínima na superfície, de aproximadamente 1 %, para permitir
o escoamento das águas pluviais na direção das canaletas do sistema de drenagem.
O uso futuro pretendido é de criação de espaço para projetos ambientais, como centro de
transbordos, reciclagem, educação ambiental, e cursos e treinamentos para estudantes
voltados a saneamento e meio ambiente.
5.2. - Tratamento e disposição de Resíduos Industriais - Classe I
A concepção deste projeto prevê sua implantação baseada em princípios de engenharia e de
segurança, de modo a preservar o meio ambiente e a saúde pública. Considera também, a
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viabilidade técnica e econômica para sua implantação visando a correta destinação dos
resíduos Classe I, e observando-se o disposto nas NBR Nº 10157 e NBR Nº 8418.
A Unidade do Aterro de Resíduos Classe I será implantada com o objetivo de atender a
demanda por disposição adequada de resíduos perigosos industriais, devido à diversidade de
resíduos e à impossibilidade de serem reprocessados/comercializados ou reciclados.
Para este projeto, foram previstas a execução de 6 (seis) valas para resíduos Classe I com
volume útil estimado em 5.520 m3 cada vala, totalizando 33.120 m3, conforme apresentado
em planta, na Figura 5.2-1. Para o início da operação estão previstas duas valas, sendo uma
para recebimento de resíduos pastosos (úmidos) e outro para resíduos secos.
 Metodologia operacional e características iniciais
De maneira a distribuir os custos de implantação das valas para resíduos Classe I, optou-se em
operar cerca de metade da vala em cada período. Portanto, as obras de terraplenagem e
implantação da impermeabilização das valas será, inicialmente, em, aproximadamente,
metade da área total de cada vala.
As camadas de impermeabilização serão ancoradas nos taludes finais da escavação.
As escavações serão executadas com taludes 1(V):1(H) conforme pode ser visualizado nos
desenhos da Figura 5.2-1. O acesso ao interior das valas deverá possibilitar a entrada e saída
dos caminhões com resíduos e máquinas de operação. As rampas deverão ser executadas
juntamente com a escavação do restante da vala.
Deverão ser executados acessos externos às valas, com 8 m de largura, que deverão ser
revestidos com camadas espessas de solo compactado de modo a proteger as camadas de
impermeabilização que estão ancoradas nos taludes destes acessos. Os detalhamentos destas
primeiras etapas das obras de terraplenagem podem ser visualizados nos desenhos do Anexo
V.
A cobertura das valas será executada com peças pré-fabricadas em perfis laminados com
módulos de 7,5 m com vão livre de 20 m e pé direto de 6 m. O vão livre foi o direcionador na
decisão da largura útil da vala, adotada como 14,5 m. Deverão ser instalados na cobertura
pulverizadores de modo a diminuir a emanação de resíduos pulverulentos que podem vir a ser
dispostos nas valas. O detalhamento da execução dos acessos externos e da cobertura fará
parte dos cadernos a ser apresentado em projeto executivo futuro.
 Sistema de impermeabilização de base
Considerando a necessidade de atender as normas de projeto de disposição, construção,
operação e armazenamento de resíduos perigosos (Classe I), foram projetadas camadas de
impermeabilização e drenagem constituídas de diferentes elementos, conforme apresentado na
Figura 5.2-2, a seguir.
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INSERIR Figura 5.2-1 FRAL-DESENHO 02-classeI (LAY-OUT GERAL)
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Figura 5.2-2 FRAL-DESENHO 3 detalhe típico das valas-classeI (MARÇO/2009)
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5.2.1 - Análise de controle de recebimento de resíduos Classe I
Para a destinação dos resíduos nas células será necessária e obrigatória a identificação dos
mesmos. A atividade de transporte e disposição de qualquer resíduo nas células do aterro de
resíduos Classe I da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de
Resíduos S.A. deverá contar com um controle adequado, através do registro de informações
em documento específico, visando identificar, dentre outras informações, o transportador e os
volumes dispostos, conforme planilha específica.
Este sistema também permitirá a identificação da classe do resíduo a ser disposto nas células
ou armazenado nos galpões de disposição intermediária.
A análise e controle dos resíduos para a sua disposição nos locais definidos, serão realizados
de duas formas, sendo estas:
5.2.2 - Verificação Visual
A verificação visual será o sistema mais simples de análise do resíduo a ser implementado,
sendo muito utilizada em resíduos domiciliares, de origem de serviços de saúde e em casos
onde são identificados e qualificados previamente os pontos geradores. Este sistema objetiva
verificar se existe algum corpo estranho de dimensões perceptíveis à olho nu e permite uma
identificação mais rápida do tipo de resíduo gerado em uma área previamente conhecida.
Esta classificação visual, quando necessária, deverá ser realizada por profissionais da
Empresa, visto a necessidade de conhecimentos específicos para a realização desta atividade,
quando se tratar de resíduos previamente conhecidos.
A classificação poderá ser realizada pelo gerador, desde que realizada dentro dos critérios das
normas correlatas e devidamente registrado. A Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. poderá realizar também as análises físico-químicas
que julgar necessário.
5.2.3 - Coleta e análises de rotina
Devido à variabilidade dos resíduos que serão recebidos pela empresa deverá ocorrer a coleta
de amostras para novas análises, a fim de verificar os parâmetros de classificação dos resíduos
estabelecidos pela ABNT NBR 10.004.
Considerando-se que todos os resíduos gerados devem ser previamente classificados segundo
as normas pertinentes, a realização das análises torna-se indispensável para os resíduos não
classificados.
Em determinados casos, alguns fabricantes identificam elementos químicos ou substâncias
contidas nos produtos que permitem saber a classe dos resíduos, como é o caso daqueles
provenientes de pesticidas, e etc.
As análises expeditas são aquelas onde o resíduo é usualmente caracterizado através dos testes
de lixiviação, solubilização e percentual mássico de determinados elementos, objetivando
classificá-lo segundo a sua periculosidade e visando dispô-lo em local adequado.
O controle de recebimento dos resíduos na unidade de disposição, através de documentação
específica, torna-se imprescindível para o gerenciamento adequado dos resíduos, pois permite
o registro de todas as informações necessárias ao rastreamento do processo de geração,
transporte, tratamento e disposição dos mesmos nas unidades respectivas.
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5.2.4 - Galpões de armazenamento / movimentação / triagem de resíduos Classe I
De acordo com a NBR 10157/1987 entende-se por segregação a separação de resíduos ou
substâncias que ao se misturarem provocam efeitos indesejáveis tais como fogo, liberação de
gases tóxicos ou ainda facilitem a lixiviação de substâncias tóxicas. Para a movimentação dos
resíduos Classe I que se objetiva destinar na Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., pretende-se instalar 02 (dois) galpões de
armazenamento / movimentação e triagem dos resíduos. As referidas Unidades serão
implantadas com o objetivo de:
 Dispor temporariamente os resíduos de acordo com suas características físicoquímicas;
 Permitir conferir a segregação de resíduos recebidos;
 Verificar as condições dos resíduos a serem dispostos na célula ou outra tipologia de
tratamento e disposição final; e
 Realizar atividades de manejo até a sua disposição final.
Neste contexto estão os resíduos incompatíveis que, como preconizam as normas pertinentes,
devem ser segregados e dispostos de forma diferenciada, objetivando garantir segurança
adequada.
Após a chegada dos resíduos na Central de Tratamento, os mesmos serão enviados para o
galpão de triagem. Estes deverão ser inspecionados visualmente para a verificação do estado
físico e de suas características e enviados para as respectivas unidades: aterro Classe I,
sistema separador água-óleo, leito de secagem ou sistema de blendagem, conforme
apresentado no fluxograma a seguir:
Após a triagem, os resíduos serão encaminhados ao destino final que poderá ser:
 Aterro de resíduos industriais Classe I;
 Unidade de Blendagem;
 Sistema separador água-óleo;
 Devolução ao gerador caso o resíduo esteja fora das especificações informada pelo
gerador.
O projeto dos galpões de armazenamento de resíduos Classe I segue as normas referentes e
consiste em unidades para disposição intermediária e triagem de resíduos compostas por
galpões de estocagem/triagem que servirão como base para o manejo até a sua disposição
final. Estas Unidades representam alternativas de armazenamento e triagem dos resíduos,
sobretudo para aqueles pequenos geradores que não encontram facilmente soluções para o
tratamento/disposição final de seus resíduos.
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Figura 5.2.4-1: Fluxograma dos processos da CTR EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09
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5.2.5 - Dimensionamento dos Galpões
Basicamente, o armazenamento de resíduos pode ser definido como, o sistema de contenção
temporária de resíduos, em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de
reciclagem/recuperação, tratamento ou disposição final adequada.
Uma instalação de armazenamento temporário de resíduos deve ser projetada, implantada e
operada de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de fogo, derramamento ou
vazamento de resíduos perigosos para o ar, água superficial ou solo, os quais possam
constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente.
Os Galpões de Armazenamento/Triagem de Resíduos Classe I a ser implantado foi concebido
visando o recebimento de resíduos Classe I para prévia análise dos mesmos a fim de destinálos às Unidades de Tratamento de Destinação Final a serem implantadas na Central de
Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
A unidade de armazenamento de resíduos perigosos deverá possuir:
 Sistema de isolamento ao acesso de estranhos e de sinalização indicando os riscos do
local;
 Sistema de iluminação e força para ações em caso de situações de emergência;
 Sistema de comunicação, com condição de uso em situações emergenciais;
 Acessos internos e externos mantidos em boas condições, entre outros.
Para ilustrar, a seguir são apresentadas fotos de um galpão de armazenamento de resíduos
perigosos implantado dentro das normas ambientais e de segurança, e na Figura 5.2.5-1 o
projeto do galpão de armazenamento e triagem de resíduos Classe I.
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INSERIR FIGURA 5.2.5-1 projeto Vinicius - galpão armazenamento, triagem- dwg

88

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Foto 5.2.5-1: Manta de PEAD 2,0mm

Foto 5.2.5-2: Implantação de Dreno de
percolado

Foto 5.2.5-3: Implantação de Dreno de
percolado

Foto 5.2.5-4: Galpão em operação

Cada Unidade deverá ser implementada com as seguintes dimensões:
 Área Total Construída do galpão: 618,31 m²
 Área Total das Baias: 314,82m²
 Área Unitária das Baias: 14,31m²
5.2.6 - Memorial Descritivo do Galpão
Existirão dois portões de acesso ao interior do galpão, ambos de correr, em chapa de aço
galvanizado com pintura de fundo Galvit e pintura Esmalte Sintético. O maior portão com
3,50 x 4,50 m, será localizado no centro do maior lado, voltado ao pátio de manobra de onde
os caminhões poderão estacionar de ré e efetuar a carga ou descarga "intramuros". O menor
portão com 1,80 x 3,50 m será localizado na extremidade esquerda do lado oposto ao maior
portão, possuindo uma rampa de acesso para que as empilhadeiras possam adentrar no
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depósito. Essa rampa possui 25% de inclinação, compatível para empilhadeiras com motor a
combustão e 2,40 m de largura.
A ventilação da área coberta será realizada por 9 vãos em elemento vazado tipo cobogó em
concreto pré-moldado, com dimensões de 5,75 m de base e 1,40 m de altura e peitoril a 3,10
m do piso do galpão. A área de ventilação e iluminação naturais de 72,45 m² corresponde a
mais que 1/8 da área total construída, ou seja, 11,71 % da mesma.
O piso do galpão utilizado como depósito/triagem de resíduos será constituído por uma laje de
concreto armado fundido "in loco" com aditivo impermeabilizante, acabamento superior em
concreto desempenado e com inclinação de 1% na direção das canaletas de coleta e contenção
de vazamentos.
Sob o piso do depósito existirá um sistema de drenagem para verificação da estanqueidade,
possuindo uma rede com tubo coletor de 6 polegadas de diâmetro em polietileno, sob uma
camada de argila compactada, conduzindo qualquer eventual infiltração que ocorra no piso
em concreto até uma caixa de inspeção em concreto impermeabilizado localizada fora do
depósito. Esse sistema visa detectar qualquer falha na impermeabilização do galpão de
resíduos.
O piso do galpão de triagem de resíduos contará com um sistema de drenagem e contenção de
grandes vazamentos, capaz de conter até 10,64 % da capacidade total de armazenamento dos
galpões.
As canaletas de coleta e contenção de vazamentos possuirão tampas em grelhas metálicas em
aço soldado, subdivididas em módulos removíveis, para limpeza e manutenção, e serão
executadas em concreto fundido "in loco" com aditivo impermeabilizante e paredes revestidas
com manta de asfalto oxidado 15 mm e proteção mecânica em argamassa 15 mm. Estas
canaletas deverão conduzir os eventuais vazamentos ocorridos na região das baias para as
caixas coletoras, que serão executadas em concreto fundido "in loco" com aditivo
impermeabilizante e paredes revestidas com manta de asfalto oxidado 15 mm e proteção
mecânica em argamassa 15 mm, possuindo tampas em grelhas metálicas em aço soldado.
Cada caixa coletora de vazamento possui uma válvula de 4 polegadas de diâmetro, sempre
fechada, cuja função é regular a saída dos resíduos retidos na canaleta de coleta para um
tambor colocado dentro da caixa coletora. Dessa forma, pode-se retirar os tambores
sucessivamente até exaurir o volume retido nas canaletas de coleta".
Quando houver vazamentos de grande porte, as válvulas das caixas coletoras serão abertas
para que o excesso de efluentes possa ser contido nos 5 diques de contenção de grandes
vazamentos, interligados às caixas coletoras de vazamentos por aberturas de escoamento no
nível de 1,30 m acima do fundo dos diques de contenção, separados por uma mureta de 1,20
m, objetivando conter separadamente os vazamentos provenientes dos 3 setores dos galpões
de resíduos.
Os diques de contenção serão executados em concreto armado fundido "in loco" com aditivo
impermeabilizante e paredes revestidas com manta de asfalto oxidado 15 mm e proteção
mecânica em argamassa 15 mm, possuindo tampas vazadas em concreto pré-moldado
intercaladas por tampas grelhadas em aço soldado para inspeção. Os diques de contenção de
grandes vazamentos localizam-se no fundo do depósito de resíduos, ocupando toda a sua
extensão longitudinal. A área acima dos diques está livre para circulação, inclusive das
empilhadeiras, possuindo uma largura de 2,24 m, permitindo que sejam removidas,
primeiramente, as tampas de inspeção para o acesso de mangueiras de sucção, e
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posteriormente, as tampas de concreto pré-moldado para a limpeza das paredes após a retirada
dos possíveis efluentes contidos nos diques.
5.2.7 - Isolamento e Sinalização
Na frente do galpão de resíduos encontrar-se-á um pátio com piso impermeabilizado para
manobras, com dimensões de 30,25 x 17,00 m, suficiente para a entrada e estacionamento de
caminhões com 13 m de comprimento, que necessitam de um raio de 11 m para manobras de
ré e descarregamento dos resíduos no galpão, com o auxílio de empilhadeiras.
Existirão 4 tipos de placas de sinalização:
Placa periférica: ao longo da cerca dos pátios do galpão de resíduos;
Placa externa: nas paredes externas do galpão de resíduos;
Placa externa e interna: no exterior e interior dos galpões de resíduos; e
Placa interna: no interior do galpão
Estas placas serão instrumentos para advertir aos transeuntes das vias públicas sobre os riscos
apresentados pelo contato com os resíduos armazenados nos galpões. Elas deverão ter
dimensões de 2,20 x 1,50 m, pintura automotiva fosforescente amarela e letras pretas, deverão
conter os dizeres e estar dispostas da forma apresentada pelo Quadro 5.2.7- 1 a seguir.
Quadro 5.2.7- 1: Distribuição das placas e dizeres de advertência
Placas

Placa 01

Dizeres das placas
Em caso de emergência disque:
Corpo de Bombeiros:

QT

Local

03

Paredes internas e externas do
depósito próximo aos telefones e
portões

Placa 02

Acesso restrito: somente pessoas
autorizadas

06

Laterais da cerca e portão do pátio

Placa 03

Perigo: não entre

04

Paredes externas e portões do
depósito

Placa 04

Perigo

--

Distribuídos no interior do galpão

No interior do galpão de resíduos, existirão placas identificando os setores e os tipos de
resíduos armazenados nos mesmos.
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Foto 5.2.7-1: Galpão de armazenamento de resíduos Classe I similar aos que
serão implantados

5.2.8 - Equipamentos de Segurança
Serão instalados conjuntos de extintores distribuídos de maneira a atender às normas de
segurança. Os colaboradores utilizarão os equipamentos de proteção individual (EPIs)
necessários à atividade.
5.3 - Leito de Secagem para Resíduos de Classe II
Segundo a norma NBR 13896/97 (Aterros de Resíduos não Perigosos - Critérios para Projeto,
Implantação e Operação), resíduos que contenham líquidos livres (nos termos da NBR
12988/93) não podem ser dispostos diretamente em aterros, por não suportarem cobertura.
Desta forma, caso a opção mais viável de disposição de um específico tipo de resíduo que
apresente líquidos livres seja o aterro, este deverá ser previamente desidratado.
Essa prévia desidratação deverá ser realizada em leitos de secagem, sendo que aqueles a
serem implantados pela Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos S.A. têm como objetivo reduzir a umidade dos resíduos que apresentam alto teor
de líquidos livres, o que impossibilitaria sua compactação nas células de resíduos não
perigosos. Propõe-se que os lodos gerados em vários processos industriais, caracterizados
como resíduos de Classe II sejam recebidos pela Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. e dispostos conjuntamente nos leitos de secagem.
A secagem dos resíduos deverá ser realizada pela drenagem dos líquidos livres através de
camadas filtrantes e pela evaporação na superfície exposta ao ar e ao calor. A drenagem dos
líquidos é realizada por drenos de fundo que direcionam os mesmos para tanques de
acumulação (Figura 5.3-1).
Na área da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A. objetiva-se que sejam implantados 12 (doze) leitos de secagem com as dimensões
elencadas no Quadro 5.3-1. O sistema terá capacidade de secar 360 m3/mês de lodo.
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Quadro 5.3-1: Dimensões dos leitos de secagem
Leito de Secagem
Q

C (m)

L (m)

Ht (m)

h (m)

V total (m³)

A total
(m²)

12

10

6,0

1,60

0,5

360

600

Onde:
Q - quantidade de células do leito de secagem;
C - comprimento;
L - largura;
Ht - altura total do leito de secagem;
h - altura da lâmina do resíduo na descarga;
V - volume inicial do resíduo nos 12 leitos;
A - área requerida para a implantação de 12 leito de secagem.
Os lodos a serem desidratados devem possuir um teor de sólidos aproximado de 15% ou mais,
dependendo do resíduo. Objetivando a desidratação dos resíduos com menos de 15% de
sólidos totais (em massa), a implantação de leitos de secagem visa suprir a necessidade de
algumas empresas geradoras de resíduos com essas características.
No dimensionamento dos leitos considerar-se-á a taxa de desidratação do resíduo em 45%,
sendo que aproximadamente 40% deste volume corresponde ao volume de água drenado.
O período de secagem dos lodos será previsto para no máximo 30 dias, para que seja obtido
um teor de sólidos de 30% (70% teor de umidade). No entanto, este período poderá variar
conforme as características do resíduo e as condições climáticas.
A descarga dos resíduos nos leitos de secagem será realizada através de caminhões munck,
tanques, ou graneleiros em tambores. Para facilitar o descarregamento dos resíduos utilizando
a força da gravidade, serão construídas rampas de acesso aos leitos de secagem.
A retirada do resíduo desidratado será realizada assim que este possuir condições para a
remoção e transporte.
Após a remoção do resíduo desidratado, será realizada a limpeza da camada suporte, que
abrange a varredura do material remanescente e das juntas entre os tijolos. Também ocorrerá a
recomposição e nivelamento com tijolos e/ou areia.
Será feita análise criteriosa das características físicas do leito para averiguar possíveis
imperfeições provocadas em sua estrutura ao longo do tempo de operação, bem como análise
da infra-estrutura existente a cada 30 dias, para que se verifique se a unidade encontra-se ou
não em boas condições. Desta forma, a capacidade diária de recebimento é 12m3 de lodo.
O sistema construtivo dos leitos de secagem a serem implantados tem a seguinte
configuração:
 Estrutura do tanque em formato retangular, composta de paredes construídas em
alvenaria e base de concreto;
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 Camada suporte, constituída de tijolos recozidos, dispostos com espaçamento entre 2 a
3 cm, com a finalidade de distribuir o resíduo e facilitar a remoção do material
desidratado, evitando que este seja misturado com parte da camada drenante;
 Camada drenante, formada por camadas sucessivas de areia e pedregulho em
diferentes granulometrias, dispostas com grãos de tamanho crescente de cima para
baixo, para permitir que o líquido presente no efluente percole para o sistema
drenante;
 Sistema drenante, formado por tubos de PVC perfurados colocados no fundo do
tanque, de modo a recolher o líquido percolado da camada drenante. Os tubos
possuem diâmetros de 100 a 200 mm e não deverão ter mais de 3 m de distância entre
si.
 As paredes dos leitos serão construídas em blocos de concreto pré-fabricados, com o
tamanho de 20x20x40cm, assentados sobre cintamento em concreto armado.
 O fundo dos leitos de secagem deverá ser composto por uma laje de concreto com
declividade de 2% em direção a um tubo de PVC ou POLIVINIL. Este tubo será
perfurado em sua metade superior, para receber os líquidos percolados e encaminhálos a um tanque de acumulação para posterior tratamento.
 Os lodos, após a secagem, serão destinados para o aterro de Classe II.

Foto 5.3-1: Exemplos de leitos de secagem similares aos que deverão ser
implantados pela Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.

5.4 - Unidade de Blendagem
A Unidade de Blendagem que se objetiva implantar na Central de Tratamento de Resíduos da
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. é composta por um Galpão de Blendagem,
além dos equipamentos a serem utilizados para tratamento do resíduo, tal como triturador.
Deverá ser um sistema de mistura de resíduos com o objetivo de homogeneizá-los para envio
a uma fábrica de cimento para co-processamento, garantindo melhor desempenho
operacional. O Co-Processamento é a destruição térmica de resíduos em fornos de cimento.
Seu diferencial, em relação às demais técnicas de queima, está no aproveitamento do resíduo
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como potencial energético ou substituto de matéria-prima na indústria cimenteira, sem
qualquer alteração na qualidade do produto final.
A parte orgânica dos resíduos é completamente destruída pelas altas temperaturas, atmosfera
alcalina e tempo de residência no forno. A parte mineral é fundida e incorporada à estrutura
cristalina do clínquer.
Os resíduos a serem recebidos na Unidade de Blendagem a ser implantada na Central de
Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. são os seguintes:
resíduos líquidos, sólidos e pastosos, como os originados das seguintes atividades industriais:
petroquímica, química, montadoras, autopeças, eletroeletrônica, siderurgia, metalurgia, metalmecânica, celulose e papel, entre outras.
Alguns resíduos não poderão ser recebidos na Unidade de Blendagem, tais como: resíduos
organoclorados, organofosforado, radioativos, hospitalares, domiciliares, pesticidas e
explosivos.
A função principal do projeto da plataforma de blendagem de resíduos da Central de
Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. será realizar um
pré-tratamento industrial do resíduo para que eles possam ser utilizados como fonte de energia
ou matéria-prima na produção de cimento. As vantagens da utilização do co-processamento
são basicamente as seguintes:
 Destruição total dos resíduos;
 Emissões atmosféricas totalmente controladas;
 Tecnologia consagrada internacionalmente;
 Economia de recursos naturais não renováveis;
 Atendimento a ampla gama de resíduos.
No projeto de blendagem da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental
Tratamento de Resíduos S.A. faz-se necessária a implantação de áreas apropriadas para
recepção dos resíduos e encaminhamento dos mesmos às cimenteiras. Na blendagem de
resíduos somente serão aceitos aqueles que possuam poder calorífero para serem
transformados em combustíveis, ou com características de substituição das matérias-primas
em um forno de cimento. Neste caso, os resíduos destinados à unidade de blendagem serão
avaliados previamente, com a finalidade de verificar suas propriedades físico-químicas e de
combustibilidade.
No projeto proposto prevê-se que a unidade de blendagem da Central de Tratamento de
Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. seja composta pelos seguintes
setores:
 Setor de Recebimento;
 Setor de Trituração;
 Setor de Mistura;
 Setor de Expedição.
Na Figura 5.4-1 está apresentado o projeto arquitetônico do galpão de blendagem.
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INSERIR Figura 5.4-1 - projeto Vinicius – blendagem.dwg
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5.4.1 - Setor de Recebimento
Nesse setor os resíduos serão descarregados e deverá ser coletada uma amostra para envio ao
laboratório. Para manuseio dos resíduos faz-se necessário determinar as características dos
mesmos, os meios apropriados de armazenamento na geração e no transporte, e suas
características, físico-químicas.
O processo de blendagem é iniciado com a caracterização físico-química, realizada pelo
cliente, dos resíduos a serem processados. Esta caracterização objetiva verificar os principais
constituintes químicos e propriedades físicas do resíduo antes de seu transporte para a unidade
de blendagem. Visto a incompatibilidade de algum resíduo com o processo em cimenteira,
seja por característica física ou química, não será permitido que o mesmo seja submetido ao
co-processamento em fornos rotativos.
Ressalta-se que poderá ser realizada uma nova avaliação das características do resíduo, com o
objetivo de confirmar as análises iniciais. Caso estas características não estejam de acordo, o
resíduo será encaminhado novamente ao gerador ou a outra unidade de disposição temporária
(galpão classe I), de modo a prevenir o envio de resíduos inadequados à blendagem.
O critério de aceitação do tipo de resíduo a ser processado é baseado nas características do
material que o forno de cimento está preparado para operar, com base em critérios de
processo e de legislação ambiental. Assim, limites referentes às características dos resíduos a
serem aproveitados são baseados nos valores desejados, sendo que resíduos que ultrapassarem
estes limites não serão aceitos na unidade de blendagem.
A aceitação de um determinado resíduo para blendagem é determinada basicamente pelo
valor calorífico do mesmo e do tipo de elementos químicos/quantitativos que um forno de
cimento pode receber. Os fornos de cimento requerem combustíveis e materiais que não
sejam prejudiciais ao processo industrial, ao produto final e ao meio ambiente. Resíduos com
altas concentrações de cloretos e outros halogênios não serão aceitos em fornos de cimento,
assim como resíduos contendo metais voláteis como cádmio e tálio acima de 50 ppm. As
análises previstas serão realizadas em laboratórios terceirizados e deverão seguir padrões
rígidos de qualidade.
5.4.2 - Setor de Trituração
Existem 3 categorias principais de resíduos que podem ser processados em uma planta de
blendagem:
 Pastosos, tais como resíduos de pintura e de alcatrão;
 Sólidos, tais como embalagens danificadas e plásticas; e
 Serragem ou um outro meio para agregação.
Na unidade de blendagem, após o descarregamento, os resíduos serão encaminhados aos
trituradores que realizarão as operações de redução das dimensões e peneiramento dos
materiais. Os resíduos devem atingir a condição de serem facilmente misturados e de
conseguirem ser processados nos fornos de cimento. Neste caso, o material processado será
triturado e peneirado com a separação em duas frações:
 Entre 10-200 mm (fração grosseira combustível); e
 Maiores que 200 mm (acima do padrão).
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O material acima do padrão será encaminhado novamente ao triturador. Normalmente o
produto final da unidade de blendagem será um combustível sólido grosseiro, com um
tamanho entre 10 e 200 mm, com características compatíveis a de um combustível líquido.
Entretanto os resíduos que serão processados terão os objetos metálicos removidos, uma vez
que não podem estar presentes no combustível derivado final.
5.4.3 - Setor de Mistura
Após a trituração, com o auxílio de um misturador, os resíduos sólidos de tamanho padrão
serão misturados com resíduos pastosos ou de outros tipos podendo ser um material
absorvente (serragem), de acordo com o tipo do resíduo que for requerido para realização da
blendagem nas cimenteiras.
A mistura dos tipos de resíduos dependerá dos seguintes fatores:
 Poder calorífico do resíduo;
 Existência de forno de cimento capacitado para receber o material blendado a partir de
resíduos sem afetar a qualidade do cimento produzido e sem impactar o meio
ambiente, saúde ou segurança;
 Estado físico do resíduo.
Alguns resíduos não serão aceitos na etapa de mistura / blendagem por representarem impacto
ao meio ambiente, saúde ocupacional ou segurança, sendo eles:
 resíduos hospitalares, em função do risco de contaminações;
 resíduos de asbestos, em função da possível geração de fibras que são potencialmente
cancerígenas;
 resíduos biogênicos, como resíduos infectados ou cortantes, em função do risco de
infecções e da presença de metais;
 resíduos de eletrônicos, em função de conter metais pesados;
 baterias, em função do chumbo e do ácido existente;
 explosivos;
 resíduos com alta concentração de cianetos, em função dos riscos de segurança;
 minerais ácidos, em função da propriedade dos ácidos em contato com outras
substâncias potencialmente produzir gases tóxicos e ser corrosivo para a unidade de
blendagem e outros equipamentos; e
 resíduos radioativos.
A etapa de mistura/blendagem dos resíduos ocorrerá em ambiente fechado, com
impermeabilização de fundo, tendo o principal objetivo de garantir o mínimo de
derramamento de resíduos, contaminação ou emissões fugitivas.
Normalmente os resíduos serão recebidos na unidade de blendagem de acordo com a
demanda, não havendo operação contínua ou estocagem temporária nesta unidade, evitandose assim a permanência prolongada dos resíduos. Apenas está prevista a possível utilização do
galpão de armazenagem de resíduos Classe I caso um determinado material apresente
pequeno volume que não justifique o seu processamento.
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5.4.4 - Setor de Expedição
Depois da realização da mistura, o "blend" de resíduos será enviado para a última etapa do
processo, que é a expedição. Esta expedição ocorrerá através do depósito do resíduo, agora
misturado, em tambores ou em caçambas para o seu transporte até as cimenteiras. A
capacidade média prevista para a unidade de blendagem é de 80 ton/dia de material blendado
e as possíveis Unidades Cimenteiras que poderão receber este Blend são a Holcim e a Lafarge
dentre outras.
5.5 - Sistema Separador Água-Óleo
No projeto em questão objetiva-se, ainda, a implantação de uma unidade de Separação Água/
Óleo (SAO) para atendimento a uma vazão de 2.000 litros/hora de efluentes. Esta unidade
apresentará condições favoráveis à sua retenção e subseqüente remoção, devendo ser dotada
das seguintes características:
 Capacidade de acumulação de óleos e graxas entre cada operação de limpeza;
 Escoamento laminar;
 Distância suficiente entre os dispositivos de entrada e saída para reter o material
oleoso;
 Evitar o arraste desse material para o efluente;
A presença de cortinas separadoras é a característica mais peculiar da caixa separadora
água/óleo do tipo convencional a ser implantada. Estas cortinas são utilizadas para diminuir a
turbulência do líquido na entrada e para conter a saída do material flutuante.
Para facilitar a operação do SAO e minimizar os problemas causados pelos óleos e graxas,
algumas medidas devem ser adotadas, tais como:
 Vistoriar a caixa a cada 3 dias;
 Esgotar totalmente a caixa para retirada do material depositado no fundo;
 Realizar a limpeza do tanque, encaminhando o óleo coletado para refino.
Uma boa maneira para aumentar a eficiência dos separadores de água e óleo, é a instalação de
mais de um compartimento de decantação e separação das fases líquidas da água e dos óleos,
depurando ao máximo a mistura. Os separadores serão esvaziados e limpos com freqüência,
evitando-se o excessivo acúmulo de sólidos em suspensão e borras na caixa de sedimentação
ou que o mesmo seja utilizado como reservatório de estocagem desses resíduos.
No fluxograma a seguir demonstra-se o percurso realizado dos resíduos oleosos
encaminhados para estocagem e tratamento previstos para o empreendimento.
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Resíduos Oleosos

Armazenamento

Separador Água/Óleo

Óleo / Refino

Líquido – Amostragem

Descarte

Tratamento

Figura 5.5-1 Fluxograma dos resíduos oleosos

A unidade de estocagem e tratamento de resíduos líquidos oleosos que se objetiva implantar
deverá ser construída em quatro níveis topográficos distintos (Figura 5.5-2) permitindo, desta
forma, que toda transferência e movimentação de líquidos seja realizada por gravidade.
Nível 1
Descarregamento dos resíduos oleosos
Nível 2
Tanque de Armazenamento
Nível 3
Separador Água/Óleo - SAO
Nível 4
Estocagem dos líquidos separados
Figura 5.5-2: Etapas do tratamento de resíduos líquidos oleosos

A seguir apresenta-se uma descrição pormenorizada das diversas etapas do processo de
armazenamento e tratamento dos resíduos oleosos proposto para ser instalado.
Nível 1 - Descarregamento dos Resíduos Oleosos
Depende da forma que os resíduos oleosos se encontram acondicionados (tanques ou
tambores) por caminhões-tanque ou caminhões de carroceria próprios para o transporte deste
tipo de material.
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Após a pesagem realizada em balança da empresa, o descarregamento dos resíduos oleosos
(Nível 1) para a unidade de armazenamento temporário (Nível 2), ocorrerá segundo as opções
apresentadas:
Opção 1: resíduos transportados por caminhões-tanque - os resíduos serão transferidos
por gravidade para o setor de armazenamento através de um mangote, conectado
simultaneamente na saída do caminhão à boca de entrada do tanque.
Opção 2: resíduos estocados em tambores e transportados por caminhões de carroceria
- os resíduos serão transferidos para o setor de armazenamento através de bombeamento.
As atividades de coleta e descarregamento dos resíduos oleosos configuram-se como de risco
ambiental, visto haver a possibilidade de vazamentos ou derramamentos. Essa possibilidade
decorre quando não são tomados os devidos cuidados com a acoplagem do mangote de sucção
ou de transferência dos resíduos, bem como decorrente da falta de inspeção periódica do
mesmo.
Sendo assim, na coleta e descarregamento de resíduos oleosos, haverá uma equipe de
colaboradores devidamente treinados e portando equipamentos de controle de vazamentos,
tais como absorvedores e contentores.
Nível 2 - Tanques de Armazenamento Temporário
A etapa de estocagem temporária será composta por 06 (seis) tanques metálicos horizontais de
superfície, volume útil de 40.000 litros cada, totalizando 240.000 litros. Estes tanques serão
utilizados, ao mesmo tempo, como unidades de estocagem temporária e como caixas
retentoras.
Segundo ROCCA et al. (1993), o armazenamento de resíduos em tanque deve observar as
seguintes condições:
 O tanque deve ser construído com material compatível com os resíduos a serem
armazenados;
 O tanque deve ser provido de dispositivos de controle de nível;
 A área de instalação do tanque deve estar provida de bacia de contenção, cujo volume
mínimo e aspectos construtivos devem seguir algumas especificações, de acordo com
a NBR 12.235/92, e elencadas no Quadro 5.5-1 a seguir:
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Quadro 5.5-1 Especificações da Bacia de Contenção, segundo NBR 12.235/92
Especificações – NBR 12.235/92

Parâmetros de Projeto e Procedimentos
Operacionais – Bacia de Contenção

A base da bacia de contenção deve se
apresentar livre de rachaduras e/ou buracos e

estar suficientemente impermeabilizada, para
conter
e
resistir
a
vazamentos,
derramamentos e precipitações acumuladas;

Base da bacia a ser construída com
concreto de bom acabamento.

A base deve ser inclinada ou todo o sistema
de contenção deve ser projetado e operado 
de modo a drenar e remover os líquidos
citados anteriormente;

Sistema dimensionado de modo a drenar
os possíveis efluentes gerados.

Quaisquer operações na área da unidade

deverão ser realizadas por funcionários
dotados de EPIs.

Operações, somente, por funcionários
dotados de EPIs.

Quaisquer vazamentos ou derramamentos de
resíduos, como também as águas pluviais
retidas, devem ser periodicamente removidos

da caixa de acumulação, de modo a evitar
transbordamento do sistema de coleta; se o
material coletado estiver contaminado com

substâncias tóxicas e que lhe conferem
periculosidade, o seu manuseio e destino final
devem ser tal que o meio ambiente seja
adequadamente protegido;

Unidade de armazenamento projetada
com sistema de coleta e drenagem de
efluentes líquidos gerados;
Implantação
de
sistema
de
gerenciamento de líquidos gerados.

No caso de armazenamento de resíduos
perigosos incompatíveis, prever bacias de 
contenção independentes, para cada área, de
forma a evitar riscos de misturas no caso de
acidentes.

Os resíduos líquidos a serem estocados
nos tanques (oleosos e salmoura) não
apresentam incompatibilidades.

Segundo a NBR 7505, a capacidade volumétrica da bacia de contenção de tanque deve ser no
mínimo igual ao volume do tanque nela contidos, ou seja, 40.000 litros. Contudo, a bacia de
contenção da unidade de estocagem temporária de líquidos da empresa será construída com
volume superior ao requerido por norma, mais especificamente 42 m³ (7,0 m x 4,0 m x 1,5 m)
de capacidade de contenção.
Nível 3 - Separador Água-Óleo - SAO
Para a separação do óleo presente nos resíduos após a etapa de armazenamento serão
utilizados dois separadores água/óleo. No projeto propõe-se a instalação de 2 (dois)
separadores com capacidade de tratamento de cerca de 2.000 L/h de resíduos oleosos cada.
Prevê-se que os separadores sejam em polietileno e compartimentados internamente. Eles
serão leves, imunes à corrosão e de fácil manutenção, sendo indicados para o tratamento de
médias vazões. Também serão constituídos por placas separadoras coalescentes de
polipropileno.
Os separadores aglutinam o óleo livre presente nos resíduos, atendendo o limite estabelecido
pela Resolução CONAMA 357/05 para o descarte do efluente final: teor máximo de óleos e
graxas menor que 20 mg/L.
Nível 4 - Estocagem Temporária de Líquidos Separados
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O óleo e a água obtidos no SAO serão encaminhados ao Nível 4 - estocagem dos líquidos
separados. Serão executados 06 (seis) tanques de estocagem para o óleo de 40.000 litros e 06
(seis) tanques de estocagem temporária para o óleo após tratamento.
Ao redor dos tanques será construída uma bacia de contenção destinada à contenção os
resíduos provenientes de eventuais vazamentos, dimensionada de acordo com as normas
ABNT NBR 12.235/92 e 7.505/00.
O óleo separado será encaminhado para o re-refino em empresas especializadas, que deverão
estar devidamente licenciadas junto ao Órgão Ambiental. O óleo será transportado até seu
destino final por caminhões-tanque de propriedade das empresas de re-refino, sendo
observadas as medidas de prevenção e controle de derramamentos e vazamentos.
A água somente será descartada caso apresente teor de óleos e graxas inferior ao limite
máximo de 20 mg/L conforme estabelecido pela Resolução 357/05 - CONAMA. Caso não
atenda ao padrão de disposição final, o efluente retomará ao processo de tratamento.
Para facilitar a operação do SAO e minimizar os problemas causados pelos óleos e graxas,
algumas medidas devem ser adotadas, tais como:
 Vistoriar permanentemente a caixa;
 Esgotar totalmente a caixa para retirada do material depositado no fundo;
 Realizar a limpeza no tanque, encaminhando o óleo coletado para
refino/reaproveitamento.
Por fim, o sistema SAO com dois separadores poderá atender 960 m3/dia de efluentes oleosos,
considerando oito horas de operação por dia.
5.6 - Lagoa de Armazenamento de Líquidos Percolados
De acordo com a Norma ABNT NBR 10.004, o chorume é o "líquido produzido pela
decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a
cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). Constitui-se
numa mistura de substâncias inorgânicas, compostos em solução e em estado coloidal e
diversas espécies de microorganismos". LINS (2004) define que o percolado ou lixiviado é
uma combinação do chorume com a água que percola através dos resíduos, sendo uma parte
advinda da precipitação que infiltra na cobertura final do aterro.
Então, a diferença básica entre o chorume e o líquido percolado é que o primeiro é formado
pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Já o líquido percolado é formado
pela percolação de águas que atravessam a massa de resíduos arrastando o chorume, além de
outros materiais em solução e/ou suspensão. Estas águas que atravessam a massa de resíduos,
como citado, podem ser formadas através da: umidade natural do lixo; água de constituição
presente no resíduo que são liberadas pela compactação ou pela decomposição biológica;
infiltração das águas de chuva da camada de cobertura do aterro, ou pela contribuição das
nascentes e águas do subsolo que por capilaridade atingem a massa de resíduos.
Para o dimensionamento da Lagoa de Armazenamento de Percolado foi necessário estimar
uma faixa de geração de percolado para a avaliação do sistema de coleta, armazenamento e
tratamento deste efluente, onde estes sistemas devem atender ao volume de líquido percolado
gerado e ao que atravessa a massa de resíduos a fim de garantir a preservação das águas
superficiais e dos lençóis freáticos.

103

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Após os cálculos realizados, concluiu-se que a Lagoa de Armazenamento de Líquidos
Percolados terá as seguintes dimensões:
- Lagoa 1: 40 x 20 x 4,0 metros, totalizando um armazenamento temporário de 3.200
m de líquidos percolados.
3

- Lagoa 2: 30 x 20 x 4,0 metros, totalizando um armazenamento temporário de 2.400
m3 de líquidos percolados.
Na Figura 5.6-1 estão apresentadas as duas lagoas de armazenamento de chorume e
percolados.
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Fig 5.6-1 – Lagoas de chorume (DES FRAL 02-LAGOAS DE CHORUME-CADERNO 6)
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5.7 - Estação de Tratamento de Efluente Percolado (Chorume) - ETE
O tratamento de chorume de aterro sanitário é um dos grandes desafios sanitários atuais. O
chorume é um efluente de difícil degradabilidade, composto por altas concentrações de
matéria orgânica, inorgânica, substâncias recalcitrantes, metais e outros produtos tóxicos.
Vários autores recomendam a utilização de processos biológicos e físico-químicos
combinados a fim de promover a depuração desse tipo de efluente.
A NBR 10.004 (ABNT, 2004) define o termo “resíduos sólidos” como sendo os resíduos em
estado sólido e semi-sólido, que resultam das atividades da comunidade de origem: industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição. A norma ainda inclui os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviáveis seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para
isto soluções técnicas e economicamente inviáveis perante a melhor tecnologia disponível.
A composição dos resíduos sólidos urbanos é definida pelas condições ambientais, de
urbanização e pelo nível sócio-econômico da região geradora e também pelo tipo de
gerenciamento de resíduos. Há uma variação tanto quantitativa quanto qualitativa entre
regiões com diferentes padrões sócio-econômicos. Nos países mais industrializados há uma
predominância de materiais inorgânicos sobre os orgânicos, devido principalmente ao uso de
embalagens, enquanto que nos países mais pobres a fração de matéria orgânica na composição
dos RSU é bem maior que a inorgânica.
O chorume é um líquido de coloração escura e com odor bastante desagradável. Sua formação
é o resultado de processos físico-químicos e biológicos dos resíduos dispostos no aterro que,
aliados à infiltração da água de chuva e da produção de umidade devida a tais processos,
percolam por entre as camadas do aterro, produzindo um efluente com alto potencial poluidor.
A formação do chorume é um processo complexo, relacionado a diversos fatores como a
origem dos resíduos e sua composição; o clima local, a forma do aterro e sua operação, e a
idade do aterro.
O chorume é formado primeiramente devido à perda natural de água em cada célula do aterro
ocasionada pelo acúmulo de resíduos e sua compactação. Este líquido então escorre da parte
superior destas células para a inferior. Numa segunda parte, o chorume é formado a partir da
decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente nos resíduos. A terceira parte da
formação do chorume deve-se à água precipitada no aterro que se infiltra nas células do
mesmo contribuindo com o arraste do líquido contido no interior do aterro e com o aumento
de seu volume produzido. Basicamente podemos citar cinco fases para a decomposição
anaeróbia da matéria orgânica no interior do aterro sanitário que são as seguintes:
Fase 1 – Ajuste inicial
Esta fase é caracterizada pela deposição inicial dos resíduos sólidos e pelo conseqüente
acúmulo de umidade. Ocorre o fechamento de cada seção do aterro e um assentamento inicial
do terreno auxiliada pela compactação. As primeiras mudanças nos parâmetros ambientais são
detectadas, revelando o início do processo de estabilização. Nesta fase ainda há uma condição
aeróbica.
Fase 2 – Transição
Nesta fase inicia-se a formação do chorume e a transição da condição aeróbia para a
anaeróbia, passando o receptor primário de elétrons de oxigênio a nitratos e sulfatos. Bactérias
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anaeróbias estritas ou facultativas transformam a matéria orgânica hidrolizada, sem estabilizálos ainda. Há uma diminuição do potencial redox, estabelecendo condições redutoras.
Aparecem produtos metabólicos intermediários como ácidos orgânicos voláteis (AOV) no
chorume.
Fase 3 – Acidificação
Nesta fase há uma predominância de ácidos orgânicos voláteis devido ao contínuo processo
de hidrólise e fermentação dos resíduos orgânicos. O valor do pH cai, causando mobilização
dos metais e possível complexação. Ocorre ainda a liberação e assimilação de nutrientes como
nitrogênio e fósforo. O hidrogênio aparece e é responsável por controlar a natureza e o tipo de
produtos metabólicos em formação.
Fase 4 – Metanogênese
Os produtos intermediários formados na fase acidogênica são consumidos e convertidos em
metano e dióxido de carbono (biogás). Ocorre uma estabilização do pH controlado pelo
tampão bicarbonato e pela concentração de AOV. O potencial redox atinge seu mínimo e há
um consumo contínuo de nutrientes. Os metais pesados sofrem complexação e precipitação e
a concentração de materiais orgânicos no chorume diminui e a produção de biogás aumenta.
Fase 5 – Maturação Final
Nesta fase, a atividade biológica torna-se praticamente inativa, devido à baixa quantidade de
nutrientes e de estabilização dos constituintes mais biodegradáveis ocorrida na fase
metanogênica. A produção de gases é bastante reduzida e até mesmo cessada. Há um aumento
do potencial redox e reaparecimento do oxigênio e de espécies oxigenadas. Os compostos
orgânicos mais biorecalcitrantes são convertidos em substâncias húmicas capazes de
complexar metais pesados.
A variação na quantidade e qualidade do chorume produzido é geralmente atribuída a uma
complexa interação de fatores como: composição dos resíduos dispostos, profundidade, idade
e aspectos construtivos e operacionais do aterro, balanço hídrico, e a dinâmica dos processos
de formação do chorume. Separando-se em quatro categorias os principais fatores que
influenciam a composição do chorume são:
Características dos resíduos: composição dos resíduos, sua granulometria, umidade, estágio de
decomposição e pré-tratamento.
Condições ambientais: geologia, regime pluviométrico, clima.
Características do aterro: aspectos construtivos, balanço hídrico, grau de compactação dos
resíduos, propriedades do terreno, co-disposição de resíduos líquidos, irrigação, recirculação,
impermeabilização do aterro.
Processos internos do aterro: hidrólises, adsorção, biodegradação, especiação, dissolução,
redução, troca iônica, tempo de contato, partição, troca e transporte de gás. O chorume é
composto de matéria orgânica e inorgânica e de uma fração microbiológica. Possui uma
coloração que pode variar de amarela clara até negra e sua condutividade possui valores
acima de 1000μS/cm, devido principalmente à alta concentração de sais.
A matéria orgânica dissolvida, expressa como DQO ou COT, inclui CH4, ácidos graxos
voláteis (especialmente na parte ácida) e muitos compostos de difícil degradabilidade, como
por exemplo, compostos fúlvicos e húmicos decorrentes da decomposição de madeira e
vegetais. A fração orgânica contém também aminas, proteínas, e açúcares. Há ainda a
presença de compostos orgânicos xenobióticos, que incluem uma variedade de

107

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

hidrocarbonetos halogenados, compostos fenólicos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos
carboxílicos, além de outras substâncias caracteristicamente tóxicas.
Os macrocomponentes inorgânicos do chorume são: cálcio (Ca), magnésio (Mg), cloretos (Cl), sulfato (SO4 -2), sulfeto (S-2) e carbonato (CO3-2). Encontram-se também, em menores
concentrações, sais de ferro e metais tóxicos como: cádmio, zinco, cromo, cobre, chumbo,
níquel. A fração inorgânica do chorume conta ainda com uma pequena parcela dos seguintes
compostos: boro, arsênico, selênio, bário, lítio, mercúrio e cobalto. Sobre a composição
microbiológica, os microrganismos encontrados no chorume são aqueles provenientes do
processo de biodegradação anaeróbia dos resíduos, sendo mais comuns as bactérias
acetogênicas, metanogênicas e desnitrificantes. Coliformes também são encontrados no
percolado.
A composição do chorume é bastante variada e é normalmente descrita através de parâmetros
de qualidade, sendo que os mais utilizados são: DQO, DBO5, COT, pH, alcalinidade,
nitrogênio amoniacal, e toxicidade.
As altas concentrações de amônia, de metais pesados e de compostos recalcitrantes
encontrados no chorume, são grandes responsáveis pela sua toxicidade. A toxicidade
encontrada no chorume não pode ser associada a alguns compostos isoladamente, devendo-se
levar em conta o efeito sinérgico entre as diferentes substâncias que compõem o chorume.
Entre os fatores que influenciam na composição do chorume está a idade do aterro. É
esperada uma alteração na qualidade do chorume relacionada com a idade do aterro, pois a
matéria orgânica continua sendo deteriorada até a sua estabilização. A maioria das
concentrações dos poluentes do chorume alcança seu pico nos primeiros anos de
funcionamento do aterro e estes valores sofrem um constante decréscimo ao longo dos anos,
especialmente os indicadores de matéria orgânica como DQO, DBO e COT, entre outros.
Constituintes como ferro, zinco, fosfatos, cloretos, sódio, cobre, nitrogênio orgânico, sólidos
totais e sólidos suspensos também começam a sofrer um decréscimo a partir dos primeiros
anos de funcionamento do aterro.
Comumente o lixiviado é classificado de acordo com a idade do aterro, e a verificação da
razão DBO5/DQO, chamada de razão de biodegradabilidade. Esta razão sofre um decréscimo
com o aumento da idade do aterro. O baixo valor desta relação indica que o lixiviado possui
pouca biodegradabilidade, indicando que a parte biodegradável dos resíduos já tenha sido
digerida, e assim, a idade mais avançada do aterro sanitário em questão. Outro indicativo da
idade do aterro e do nível de estabilização do lixiviado, é através do valor do pH do
chorume.Quando o aterro está predominantemente em sua fase de acidificação, o pH do
lixiviado é ácido e aumenta seu valor de acordo com o aumento da idade do aterro. Quando o
pH atinge um valor de caráter alcalino, pode-se dizer que o aterro está em sua fase
metanogênica de decomposição de sua matéria orgânica.


DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE TRATAMENTO

O controle e tratamento do chorume são considerados como as maiores exigências do projeto
e operação de um aterro sanitário. O tratamento do chorume de aterro sanitário deve ser tal
que permita seu lançamento em um corpo receptor de acordo com os padrões de lançamento
exigidos pela legislação ambiental vigente. Para a seleção e concepção dos componentes de
um sistema de tratamento de chorume é necessária a consideração de fatores de caracterização
do mesmo, como as concentrações de matéria orgânica e inorgânica e a quantidade de
materiais tóxicos. Além disso, alternativas de lançamento do efluente final, tecnologias
disponíveis, custos e exigências legais e/ou normativas.
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O chorume pode ainda ser recirculado dentro das células do aterro sanitário com o objetivo de
se diminuir a vazão a ser efetivamente tratada e de acelerar a estabilização do lixiviado,
diminuindo também seus valores de DQO e de DBO. Entretanto, deve-se tomar cuidado para
que a vazão recirculada não interfira em demasia nos processos de decomposição no interior
do aterro e nem o desestabilize geotecnicamente. Além disso, a recirculação do lixiviado
ocasiona um aumento nos teores de sal e amônia do líquido em questão, podendo dificultar
seu tratamento. Os métodos aplicáveis para o tratamento dos lixiviados de aterro sanitário são
os biológicos, os físico-químicos, e uma combinação desses processos.


Processos Biológicos

Os processos biológicos mais utilizados no tratamento do chorume são as lagoas de
estabilização, processos com lodos ativados, filtros lentos e reatores anaeróbios de leito fixo.
Além disso, processos biológicos são especialmente eficientes no tratamento de chorume de
aterros novos que são ricos em ácidos orgânicos voláteis. Entretanto, chorume de aterros mais
antigos são conhecidos por conter substâncias recalcitrantes e/ou compostos orgânicos nãobiodegradáveis e que os processos biológicos não são eficientes nestes casos. As altas
concentrações de nitrogênio amoniacal encontradas no chorume também podem constituir um
fator limitante a estes processos, além da possível necessidade de adição suplementar de
fósforo, uma vez que os lixiviados são conhecidos por ter um deficiência deste nutriente.


Tratamentos Físico-Químicos

Os processos físico-químicos utilizados no tratamento de águas residuárias em geral
caracterizam-se pela adição de produtos químicos ao efluente a ser tratado de modo a auxiliar
na depuração. Os tratamentos químicos são sempre utilizados em conjunto com processos
físicos. Quando aplicados ao chorume, os processos de tratamentos físico-químicos agem
principalmente na remoção de carga orgânica e de sólidos, promovendo uma clarificação do
efluente. Os principais tratamentos utilizados no chorume são:
Tratamentos químicos: coagulação, floculação e precipitação, adsorção em carvão ativado,
troca iônica e oxidação química.
Tratamentos físicos: evaporação, air stripping, sedimentação, filtração, osmose reversa e
ultrafiltração. A seguir uma breve descrição de alguns desses processos, assim como os
produtos químicos mais utilizados em cada um deles e o desempenho de cada um no
tratamento de chorume.
Oxidação química: Cloro, ozônio, peróxido do hidrogênio, permanganato de potássio e
hipoclorito de cálcio são comumente utilizados como oxidantes. Os efeitos principais da
oxidação química são a eliminação de odores e de sulfetos. A porcentagem de remoção de
DQO é geralmente na ordem de 20-50%.
Precipitação química: Hidróxido de cálcio (cal) é o reagente mais utilizado. Requerendo em
torno de 1-15g/L de cal no tratamento do lixiviado, os efeitos da precipitação química são o
aumento do pH e da dureza, baixo percentual de remoção de DQO (20-40%), muito boa
remoção de metais (90-90%) e 70-90% de remoção de cor, turbidez, sólidos suspensos.
Adsorção: Carbono ativado granular ou em pó é o adsorvente mais utilizado. A adsorção a
carbono permite 50-70% de remoção de DQO e de nitrogênio amoniacal. Outros materiais
testados como adsorventes têm dado resultados semelhantes aos como carbono. Processos
com membranas: Microfiltração, ultrafiltração e reversão osmótica são processos com
membranas aplicados no tratamento de lixiviados de aterros sanitários.
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Microfiltração e ultrafiltração: foram testados principalmente como pré-tratamentos da
reversão osmótica., onde a reversão osmótica foi estudada para a remoção de salinidade, e
DQO residual de CHORUME. A reversão osmótica permite ao menos 95% de remoção de
sólidos dissolvidos e de DQO.
Air Stripping: É utilizado principalmente para a remoção de compostos voláteis como amônia
e carbonos orgânicos voláteis. O processo requer ajuste de pH e adição de cal e consiste na
volatilização destes compostos através de arraste com ar. O percentual de remoção de amônia
é de aproximadamente 90% em meio alcalino
Coagulação e Floculação: Os coagulantes mais comumente utilizados são Sulfato de
Alumínio, Sulfato de Ferro, Cloreto Férrico e Clorosulfato de Ferro. O percentual de remoção
de DQO e COT obtidos pela coagulação-floculação é geralmente é baixo (10- 25%) para
CHORUMEs novos, e moderado (50-65%) para CHORUMEs com baixa razão DBO5/DQO.
Polieletrólitos não-iônicos, catiônicos ou aniônicos podem ser utilizados como auxiliares da
coagulação a fim de aumentar a taxa de decantação dos flocos, sem provocar uma real
melhora na eficiência de remoção de turbidez. Possui a desvantagem de possível produção
excessiva de lodo e o aumento das concentrações de alumínio ou ferro no efluente final.
Os processos biológicos são mais eficientes no tratamento de CHORUMEs novos e que os
físico-químicos no tratamento de CHORUMEs antigos. É recomendado que tratamentos
físico-químicos devem ser utilizados como etapas primárias de tratamento, especialmente para
chorumes novos, sendo sucedidos por um tratamento biológico, ou como pós-tratamento para
chorume parcialmente estabilizados.


TRATAMENTO PROPOSTO

Como base no descrito acima, propõe as seguintes etapas para o tratamento de chorume:
1ª Etapa – Tratamento Primário (Físico – Químico)
1. Gradeamento
2. Elevatória (primeira)
3. Equalização com mistura aerada
4. Ajuste de pH
5. Coagulação e Floculação Química
6. Decantação Primária
7. Elevatória (segunda)
8. Filtração em Bag
9. Filtração em Quartzo
10. Adensamento de Lodo
11. Desaguamento de Lodo para Filtro-Prensa
2ª Etapa – Tratamento Secundário (Eletrolítico)
1. Eletrofloculação
2. Decantação Secundária
3. Adensamento de Lodo
4. Desaguamento de Lodo para Filtro-Prensa
5.Elevatória (terceira)
6.Oxidação com Peróxido de Hidrogênio
3ª Etapa – Tratamento Terciário
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1.Filtração em “Bag”
2. Filtração em Leito de Quartzo
3.Filtração em Cartucho
4.Filtração em Zeólitos
5.Filtração em Carvão Ativado


DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA PROPOSTO

O chorume será coletado através da tubulação de drenagem até a ETE, onde passará por
gradeamento para remoção de sólidos grosseiros e daí para uma elevatória de recalque de
onde será bombeado para um Tanque equalização com mistura forçada do Tipo Lagoa Aerada
com tempo de detenção de 24 horas, este tem a função de promover a homogeneização do
volumes gerados e uma pré-oxidação da matéria orgânica, com capacidade para receber até 30
dias contínuos de geração, objetivando absorver as variações de vazões em função das
precipitações pluviométricas na área do aterro. O bombeamento do chorume equalizado deve
ser feito de tal forma que se mantenha níveis baixos no tanque (mantendo-se o tempo de
detenção em 24h), garantindo assim sua capacidade para reter os volumes gerados pelas
chuvas.
O chorume qualizado será recalcado para o tanque de ajuste de pH, onde receberá adição de
Cal (Hidróxido de Cálcio) sob agitação vigorosa, promovendo assim a redução da amônia,
seguindo então para a etapa de coagulação e floculação onde será feita adição de agentes
coagulantes e floculantes (Cloreto Férrico e Polieletrólito), vertendo então para o Decantador
Primário, o lodo gerado nesta etapa será transferido e condicionado em um adensador onde
será eliminado o excesso de água, aumentando assim a concentração de sólidos. O lodo
adensado será desaguado para desidratação em Filtro-Prensa, o líquido intersticial separado da
massa do lodo retornará para o tanque de equalização. O efluente gerado nesta primeira etapa
do tratamento já se apresentará com boa clarificação e redução significativa da carga
orgânica.
Após a etapa de coagulação e floculação química já teremos uma redução da carga orgânica
(expressa em DQO) superior a 80%. O efluente gerado na primeira etapa passará pelo Reator
Eletrolítico em fluxo ascendente, sofrendo eletrofloculação, na seqüência verte para o
decantador, onde por sedimentação retém os flocos que ficam depositados no poço de lodo. O
efluente de saída do decantador após tratamento eletrolítico passará ainda por uma terceira
etapa composta por uma série de filtros objetivando remover uma pequena fração de sólidos
em suspensão, metais e compostos orgânicos recalcitrantes. Abaixo apresentamos o
fluxograma do tratamento proposto:
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Figura 5.7-1 - FLUXOGRAMA DO TRATAMENTO
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5.8 - Área para Investimentos Sócio Ambientais
5.8.1 - Pólo de Educação Ambiental
A empresa deverá implantar um programa de educação ambiental, em princípio restrito a
estudantes da região, e depois aberto ao público em geral, interessado nessa questão, a partir
de uma inscrição no programa. Será formada uma equipe de gestores ambientais da empresa
com a função de elaborar esse programa e acompanhar o desenvolvimento.
5.8.2 - Unidade de Triagem de Resíduos Classe II
A Unidade de Triagem consiste dos processos: pesagem dos resíduos sólidos para o material
ser encaminhado à tulha dosadora, e depois, à esteira de catação onde o material reciclável
seja separado através de processo manual dos demais resíduos em que se encontra misturado,
após este procedimento os materiais restantes, que são essencialmente orgânicos, serão
destinados ao aterro da empresa.
O objetivo desta atividade é de possibilitar a segregação de material reciclável do orgânico,
diminuindo a quantidade de resíduos que será descartado no aterro, aumentando a vida útil, e
promovendo a sustentabilidade desta atividade.
Para a concepção do projeto em questão foram considerados os resíduos domiciliares e
comerciais gerados no Município de Guará.
A composição desses resíduos é a apresentada a seguir:
Domiciliares - sobras de alimentos, produtos deteriorados, jornais, revistas, plásticos,
embalagens em geral, papel higiênico, vidros, latas.
Comerciais - papel, fraldas descartáveis papel, plásticos, embalagens, papel higiênico.
Em primeira instância a Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos S.A. receberá os resíduos domiciliares e destinará à Unidade de triagem a
quantidade demandada e de projeto requerida pela Unidade, para uma operação eficiente.
Na Unidade de Triagem deverá haver a pesagem dos resíduos sólidos sendo que, após este
procedimento, o material será encaminhado à tulha dosadora e depois, à esteira de catação
onde os materiais recicláveis, que se encontram misturados aos demais resíduos, serão
separados através de processo manual. Após este procedimento, com a separação dos
recicláveis aproveitáveis para a indústria, o restante dos mesmos, que são essencialmente
orgânicos, será destinado ao aterro para resíduos classe II da empresa. A localização desta
área de triagem está apresentada na figura 5.1.1-1.
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6 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.1 – Meio Físico
6.1.1 – Caracterização Climática
O clima pode ser compreendido a partir de noções matemáticas ou numéricas (quantitativo),
ou a partir de informações qualitativas, de natureza mais descritiva. Os dois focos de estudo
pressupõem uma sucessão de tipos de tempo. Precedendo o diagnóstico climático do item
seguinte, seguem algumas convenções e referências voltadas ao clima sob o enfoque
quantitativo.
Clima, no sentido estrito é geralmente definido como “tempo meteorológico médio”, ou mais
precisamente, como a descrição estatística de quantidades relevantes e mudanças do tempo
meteorológico num período de tempo, que vai de meses a milhões de anos. O período clássico
é de 30 anos, definido pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM). Essas quantidades
são geralmente variações de superfície como temperatura, precipitação e vento. O clima num
sentido mais amplo é o estado, incluindo as descrições estatísticas, do sistema meteorológico
(Glossário do Painel Intergovernamental Mudanças Climáticas da ONU).
Desta forma, e seguindo a definição, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), gera a
cada 30 anos compêndio intitulado:
Normais Climatológicas que apresenta dados médios mensais e dados extremos da última
trintena. Atualmente o compêndio mais recente refere-se ao período de 1961 a 1990.
Como não há dados específicos de Guará nas Normais Climatológicas, foi selecionada a
estação similar e de maior proximidade. Atendendo a estes critérios, foram consideradas as
Normais Climatológicas de São Simão SP para caracterizar a climatologia da região em
estudo. São Simão também pertence à mesorregião Ribeirão Preto, como Guará, e está a 665
m de elevação (cerca de 90 m acima de Guará). Estes municípios distam 120 km entre si. Há
diversas metodologias com as quais é possível se classificar o clima de determinada região,
sendo a classificação de Koeppen uma das mais utilizadas. Nesta classificação os climas são
segregados primeiramente por letras maiúsculas, entre as quais estão os tipos “A” e “C” que
interessam ao caso em pauta.
A - Climas megatérmicos (temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC)
C - Climas mesotérmicos (temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e superior a 3ºC, ao menos um mês com média igual ou superior a 10ºC)
Tanto os climas do tipo “A”, quanto do tipo “C”, pode ser sub-categorizados por letras
minúsculas, entre as quais os sub-tipos “a” e “w”.
a - verões quentes (mês mais quente com média igual ou superior a 22ºC)
w – úmido no verão (mês menos chuvoso com precipitação inferior a 60mm)
A Figura 6.1.1-1 apresenta a classificação climática de Koeppen para o Estado de São Paulo.
Nesta se pode observar que o município de Guará se localiza entre áreas classificadas como
Aw, de clima tropical e Cwa, de clima subtropical ou tropical de altitude.
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Figura 6.1.1-1 Classificação climática de Koeppen para o Estado de São Paulo.

6.1.1.1 - Classificação Climática segundo as “Normais Climatológicas”
A Figura 6.1.1.1-1 apresenta as temperaturas médias mensais de 1961 a 1990, mínimas (Tn),
médias (Tm) e máximas (Tx). Nesta se observa que de maio a agosto, meses mais frios do
ano, a temperatura média esteve abaixo de 18 ºC, mas superior a 13 ºC. Quanto à temperatura
média, ainda se destaca do fato da máxima ser superior a 23ºC, o que permite a (sub)
caracterização “a”; verões quentes.
Figura 6.1.1.1-1: Normais Climatológicas da temperatura do ar em São Simão-SP

Fonte: INMET (1992)
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Isto permite descartar com clareza a região como sendo do tipo climático “A” (temperatura
média do mês mais frio superior a 18 ºC) e caracterizá-la como sendo do tipo climático “C”
(temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e superior a -3 ºC, ao menos um mês
com média igual ou superior a 10 ºC) que é predominante na maior parte do Estado de São
Paulo, estendendo-se até Guará.
A Figura 6.1.1.1-2 apresenta as médias mensais de 1961 a 1990, da precipitação (Pt) e
evaporação total (Et).
Figura 6.1.1.1-2: Normais Climatológicas da precipitação e evaporação em Guará-SP

Fonte: INMET (1992)

Considerando-se que os meses mais secos são julho e agosto, observa-se que a precipitação
média é da ordem de 50 mm. Isto permite caracterizar com clareza a região como sendo do
sub-tipo climático “w” (úmido no verão - mês menos chuvoso com precipitação inferior a
60mm) e descartar o tipo climático “f” (sempre úmido - mês menos chuvoso com precipitação
superior a 60mm).
Outro aspecto climático importante a ressaltar é o balanço hídrico. Na Figura 6.1.1.1-3 é
possível observar que nos meses do inverno (Jul, Ago e Set), a precipitação é reduzida e a
evaporação total tende a se acentuar. O aumento da evaporação total em relação à (baixa)
precipitação decorre da baixa umidade relativa nesta época do ano. A Figura 6.1.1.1-3
expressa o balanço hídrico, ou seja, a diferença (D) entre a precipitação e a evaporação total
média.
Figura 6.1.1.1-3: Normais Climatológicas do balanço hídrico em São Simão-SP.

Fonte: INMET (1992)
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A Figura acima mostra que há excedente hídrico de outubro a maio e o déficit hídrico de
junho a setembro, ou seja, durante quatro meses. O mês de abril apresenta um breve déficit
hídrico. A hidrografia favorável da região se constitui em recurso natural compensatório nos
meses de déficit hídrico.
Ainda com relação à pluviosidade, a classificação de Sant’Anna Neto (1995), situa Guará na
Unidade Norte, do Estado de São Paulo, sendo a mesma subdividida em subunidades “a” e
“b” pertencentes às bacias dos rios Sapucaí e Pardo, respectivamente. Como Guará está
localizada na bacia do rio Sapucaí, a mesma pertence à subunidade “a”. O clima em Guará se
caracteriza pela continentalidade (maior amplitude térmica que em áreas mais próximas ao
litoral), sendo assim, mais restritas a invasões polares e atividades frontais. Desta forma a
Unidade Norte tem uma das maiores variabilidade nos regimes de precipitação ano a ano,
sendo que seu comportamento não coincide, necessariamente, com a média paulista.
Finalmente destaca-se que os dados mais recentes analisados por Sant’Anna Neto (1995),
mostraram que em relação à extensa série histórica (1941 – 1993), não há uma tendência de
variação na pluviosidade média.
6.1.1.2 - Direções e velocidades de ventos predominantes
A direção e a velocidade dos ventos são dados meteorológicos muito importantes na dispersão
dos poluentes e dos odores. Quanto menor a velocidade do vento, menor será a dispersão. Já a
direção dos ventos é o parâmetro que determina para onde se deslocam os poluentes. Para
análise destes fatores climáticos recorre-se a banco de dados meteorológicos do local de
estudo, na falta destes dados, recorreu-se a dados de cidade próxima ao empreendimento,
Ribeirão Preto-SP, localizada cerca de 90 km do município de Guará.
Um estudo realizado para o município de Ribeirão Preto, com dados do IAC – Estação
Experimental de Ribeirão Preto observou-se que a dinâmica de ventos na região é
caracterizada pelo predomínio do vento de Sudeste (SE), de baixa intensidade, apresentando
velocidade média anual de 1,7 m/s. Os maiores valores identificados ocorrem na primavera
(setembro, outubro e novembro), chegando a pouco mais de 2 m/s; no verão (dezembro e
janeiro), devido à atuação da massa equatorial continental, predomina a corrente noroeste
(NW), com baixas intensidades conforme pode ser visualizado na figura 6.1.1.2-1.

Velocidade Média (m/s)

Figura 6.1.1.2-1 Direção predominante e intensidade dos ventos no Município de Ribeirão Preto
– médias mensais de 1961 a 1990.
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Fonte: IAC - Estação Experimental de Ribeirão Preto (SP)
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6.1.1.3 - Considerações finais
O empreendimento está situado em área classificada como Cwa, ou seja, clima mesotérmico
com verão chuvoso e quente. Neste tipo de clima destaca-se o déficit hídrico prolongado da
estação seca.
A hidrografia favorável da região é muito importante ao abastecimento hídrico,
principalmente nos meses de déficit. Portanto, a preservação e a recuperação das matas
ciliares adquire particular importância. Desta forma, é recomendado que o projeto leve este
aspecto em conta, cumprindo o que determina a legislação pertinente, ou seja, o Código
Florestal.
Finalmente, devido as suas características e dimensões, não se antecipam alterações ao
microclima da região devido ao empreendimento.
Com relação, a aplicação dos dados de direção e predominância dos ventos, estes podem ser
interpretados como sendo aplicáveis em termos gerais ao empreendimento em Guará.
Todavia, além da ressalva devido à distância (90 km), devem ser considerados aspectos micro
meteorológicos capazes de alterar de forma significativa a aplicabilidade destes ventos a
localidade especifica do empreendimento.
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6.1.2 – Qualidade do Ar
6.1.2.1 – Introdução
O município de Guará, localizado a cerca de 50 km a oeste do município de Franca, não
possui estação de monitoramento da qualidade do ar, estando a estação mais próxima
localizada no município citado. Embora haja estações em municípios localizados a distâncias
superiores a 50 km, avalia-se, contudo, que as mesmas não teriam representatividade em
relação à área em pauta sendo, portanto, desconsideradas. Ademais, considerando-se o critério
de similaridade de diagnóstico da qualidade do ar, através de dados da mesma UGRHI, Guará
está inserida na UGRHI 8, onde a única estação é a de Franca.
Neste caso, para caracterização das Áreas de Influência Direta - AID e Indireta AII, recorre-se
aos dados da estação da CETESB, situada na área urbana de Franca. Ressalta-se que, em
virtude do nível de industrialização e da urbanização ser mais intensa em Franca do que na
área do empreendimento, pode-se inferir que a concentração de poluentes é superior na
primeira localidade. Portanto, ao realizar o diagnóstico da qualidade do ar da área do
empreendimento com os dados de Franca, incorre-e em superestimativas das concentrações,
ou redução da qualidade do ar, resultando em uma avaliação ambiental excessivamente
pessimista.
O empreendimento proposto estará localizado fora de áreas urbanizadas, ou seja, de entorno
nítido e quase que exclusivamente rural.
6.1.2.2 – Qualidade do Ar nas Áreas de Influência Direta – AID e Indireta – AII
Em Franca há estação de monitoramento da qualidade do ar pertencente à Rede Manual de
Monitoramento da CETESB, a qual possui equipamentos de medições referentes à fumaça e
SO2. Esta estação está localizada em área relativamente central da cidade, na Praça N.Sra. da
Conceição. Conforme referido anteriormente, o diagnóstico da qualidade do ar do local,
considerando-se os dados desta estação, é excessivamente conservador. Os dados desta
estação são apresentados no quadro 6.1.2.2-1, sendo comparados aos respectivos padrões
CONAMA 03/1990, apresentados no Quadro 6.1.2.2-2.
Quadro 6.1.2.2 -1 Dados de Qualidade do Ar de Franca
ANO
PARÂMETRO

2002
P M
Q A
A A
R

Máx.
1a
2a

2003
P M
Q A
A A
R

Máx.
1a 2a

2004
P M
Q A
A A
R

Máx.
1a
2a

2005
P M
Q A
A A
R

Máx.
1a
2a

2006
P M
Q A
A A
R

Máx.
1a
2a

FMC

0

9

9

8

0

10

17

16

0

12

48

20

0

9

16

15

0

9

25

21

SO2

0

<5

<5

<5

0

<5

5

<5

0

<5

<5

<5

0

<5

<5

<5

0

<5

12

<5

Fonte CETESB (2005)
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

1: PQAR – indica o número de ultrapassagens durante o ano de referência.
2: MAA – indica a média aritmética anual dos dados no ano de referência.
3: Máx – indica a concentração máxima observada durante o ano de referência.
4: FMC – Fumaça (g/m³).
5: SO2 – Dióxido de Enxofre (g/m³).
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Nota 1: O monitor passivo de SO2 realiza coletas com tempo de exposição de 30 dias. As concentrações
máximas podem ser comparadas conservadoramente ao respectivo padrão anual CONAMA.
Nota 2: O FMC de fumaça realiza coletas a cada 6 dias, com 24 horas de duração.

Quadro 6.1.2.2 -2 – Resumo dos Padrões de Qualidade do Ar - CONAMA 03/1990
POLUENTE
Dióxido de Enxofre SO2

TEMPO DE
AMOSTRAGEM

PADRÃO PRIMÁRIO
g/m³

PADRÃO SECUNDÁRIO
g/m³

24 horas (1)

365

100

MAA (2)

80

40

24 horas (1)

150

100

MAA (2)

60

40

Fumaça
(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. (2) Média aritmética anual

A comparação entre as concentrações de poluentes monitoradas em Franca (quadro 6.1.2.2-1),
e os respectivos padrões CONAMA 03/1990 (quadro 6.1.2.2-2) mostra que há ampla
conformidade para SO2 e fumaça. No caso do SO2, a concentração mensal máxima observada
de 2002 a 2006, é igual a 12 mg/m³ (1a máxima em 2006). Este valor é muito inferior ao
padrão primário anual para este poluente, de 80 mg/m³. Ressalta-se que a comparação de um
dado mensal com um padrão anual é intrinsecamente conservadora, sendo a comparação com
o padrão diário de 365 mg/m³ ainda mais favorável.
De forma semelhante, a concentração máxima diária de fumaça, igual a 48 mg/m³ (1a máxima
em 2004), está em ampla conformidade com o padrão primário diário de fumaça, igual a 150
mg/m³.
Concluindo, os dados apresentados demonstram que a qualidade do ar em Franca encontra-se
boa de forma consistente, ao longo dos últimos 5 anos.
6.1.2.3 – Avaliação do Grau de Saturação (Decreto SP 50.753 de 28/04/2006)
O Decreto acima referido define critérios para o licenciamento ambiental em áreas (Bacias
Aéreas) que devem ser classificadas como sendo:
 Saturadas – SAT;
 Em Vias de Saturação – EVS ou,
 Não Saturadas – NS.
A CETESB (2007) emitiu lista de municípios do Estado de São Paulo e respectiva
classificação quanto ao grau de saturação. Tendo em vista que Guará não consta da lista,
recorre-se à classificação de Franca que está enquadrada como NS (Não Saturada) para SO2 e
FMC, não sendo classificada para os demais parâmetros.
A área do empreendimento, no município de Guará, considerando-se o mesmo procedimento,
poderá ter a qualidade do ar avaliada (de forma conservadora), através dos dados de Franca,
ou seja, situada em Bacia Aérea classificada como NS (Não Saturada), com relação à poluição
atmosférica.
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6.1.2.4 – Qualidade do Ar na Área Diretamente Afetada - ADA
Foi realizada, por empresa especializada, LENTZ Meio Ambiente, campanha de
monitoramento do ar ambiente, visando à avaliação da qualidade do ar na área do futuro
empreendimento, com período de coletas compreendido entre 26/01/09 a 01/02/09, com
duração de 7 períodos de 24 horas, em um ponto.
– Metodologia e Equipamentos
O ponto das coletas foi selecionado para obedecer ao critério de representatividade da área
enfocada no EIA/RIMA, estando localizado próximo ao aterro lindeiro, em operação, da
Ambitec Ltda. Os poluentes enfocados e respectivos equipamentos de coleta são apresentados
no quadro abaixo.
Quadro 6.1.2.4 -1: Poluentes enfocados e equipamentos de coleta utilizados.
Poluente

Abreviação

Equipamento/Método

Partículas Totais em Suspensão

PTS

AGV – Amostrador de Gdes Volumes

Dióxido de Enxofre

SO2

Dióxido de Nitrogênio

NO2

Monóxido de Carbono

CO

APV – Amostrador de Pq Volumes

TESTO 315

Embora o tempo amostral CONAMA, para o padrão de NO2,, seja de 1 hora, as coletas
tiveram 24 horas de duração. Justifica-se este procedimento por permitir maior tempo de
exposição do reagente ao ar ambiente, resultando em menor probabilidade de ocorrência de
coletas com valores excessivamente baixos, não detectáveis pelo método analítico utilizado. A
maior exposição torna as amostras mais representativas da qualidade do ar no local. Devido a
fator multiplicativo de autoria US EPA, é possível “corrigir” as concentrações obtidas em
tempo amostral de 24 horas, para concentrações horárias, comparáveis ao padrão CONAMA.
 Considerações sobre os poluentes amostrados
•

PTS - Partículas Totais em Suspensão

Como este poluente não é um composto químico específico, convém defini-lo. O PTS é
definido como sendo as partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 50 µm.
Aerossóis sólidos de diâmetro maior ou igual a 50 µm são categorizados como fuligem. Esta
definição é coerente com o fato de aerossóis sólidos com diâmetro aerodinâmico superior a 50
µm, não terem capacidade de permanecer em suspensão, sendo atraídos ao solo pela ação da
gravidade.
Outro parâmetro adotado é o PI, com diâmetro aerodinâmico equivalente menor que 10 µm.
Portanto, o PTS inclui o PI. Convém esclarecer que, em se tratando de emissões via chaminé,
por exemplo, as partículas contidas nos gases efluentes são denominadas de MP – Material
Particulado, e considera aerossóis sólidos de qualquer diâmetro, inclusive a fuligem (d > 50
µm), que não pertence à categoria do PTS.
•

Óxidos de enxofre – Sox
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Os óxidos de enxofre – SOx são compostos em que o átomo de enxofre (S) se associa a
diversos átomos de oxigênio (O). Este conjunto de gases sulfurosos costuma ser expresso na
forma de SO2. O trigás captura o SOx, que é expresso na forma de SO2, ou seja, assume-se
que a totalidade dos SOx são SO2. Esta hipótese conservadora permite a comparação das
concentrações de SOx ao padrão ambiental.
•

Óxidos de nitrogênio – Nox

Os NOx são gases poluentes capazes de causar danos à saúde e ao meio ambiente de per si.
Além disto, o NO2 atua como precursor para a formação do O3 troposférico, que é o poluente
que apresenta o maior número de ultrapassagens de padrão na RMSP, assim como em outros
centros urbanos.
Analogamente aos SOx, os óxidos de nitrogênio, NOx, são compostos em que o átomo de
nitrogênio (N) se associa a diversos átomos de oxigênio (O), geralmente, na presença de calor.
Este conjunto gasoso costuma ser expresso na forma de NO2. O trigás captura o NOx que é
expresso na forma de NO2, ou seja, assume-se que a totalidade dos NOx são NO2. Embora a
hipótese seja interessante por permitir a comparação das concentrações de NOx ao padrão
ambiental, ela é conservadora porque, enquanto do NO2 atua como precursor do O3, o NO não
desempenha este papel.
 Equipamentos
Os equipamentos utilizados nas coletas foram o Amostrador de Grandes Volumes (AGV),
ilustrado nas figuras a seguir. A figura 6.1.2.4-1 mostra o AGV-PTS e identifica os
componentes principais. A foto 6.1.2.4-1 destaca o aspecto de um filtro limpo, sem uso,
enquanto a foto 6.1.2.4-2 destaca o aspecto de um filtro após a exposição de 24 horas.
Figura 6.1.2.4 -1: Visão Geral do AGV-PTS
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Foto 6.1.2.4 -1: Filtro anteriormente a coleta

•

Foto 6.1.2.4 -2: Filtro após coleta de 24 h

Amostrador de Grandes Volumes - AGV

Em uma explicação simplificada do AGV, pode se dizer que seu funcionamento consiste na
sucção do ar ambiente, conduzindo-o através de um filtro que captura o PTS. Calcula-se a
concentração durante o tempo amostral (tempo em que o aparelho permanece ligado), através
da razão entre a massa de partículas coletadas e a vazão. Como se deseja conhecer a massa
seca, os filtros são pesados antes e após as coletas, após a remoção da umidade. A massa seca
é determinada em balança analítica.
A área de succionamento do AGV é tal que o fluxo de ar é forçado a subir e girar 180º antes
de atingir o filtro. Isto reduz substancialmente a possibilidade de penetração da fuligem. Caso
pequenos insetos sejam secionados e retidos no filtro, estes são removidos, pois não podem
ser considerados como sendo PTS. O processo de remoção exige cuidados para evitar a
retirada de partículas ou fibras do filtro.
Em campo, o AGV é calibrado pelo operador para aferição da pena registradora de vazão à
condição padrão, através dos dados locais de pressão e temperatura (P e T). Cada amostra de
24 horas também tem sua vazão total ajustada à condição padrão. Os dados meteorológicos
são apresentados em item a seguir; o Anexo 6 apresenta o laudo de calibração do calibrador
utilizado; o laudo de calibração em campo e as planilhas de amostragem.
O AGV atende à Norma NBR ABNT 9547, Decreto SP 8468 – Anexo 6.
•

Amostrador de Pequenos Volumes - APV

No APV a captação de ar deve ocorrer entre 2 e 15 m acima do nível do solo1, sendo o ar
ambiente succionado forçado a percorrer recipientes contendo reagentes químicos,
especificamente preparados para remover determinados poluentes (borbulhadores). Como há
três bifurcações do ar captado no APV, este é capaz de coletar até três gases distintos,
simultaneamente. No presente caso, foram amostrados 02 gases, sendo o SOx capturado em
solução de peróxido de hidrogênio e o NOx em solução de arsenito de sódio.
As vazões em cada borbulhador são determinadas pela vazão critica que é função do orifício
crítico de cada uma das três agulhas por onde o ar flui. A vazão local é padronizada em
relação à vazão padrão, ajustando-se as condições de P e T.
O APV atende à Norma NBR ABNT 12.979, Decreto SP 8468 – Anexo 6 e à Norma EPA
EQN 1277 26/1977..
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 Ponto de Coleta
O ponto de coleta foi selecionado na área da CTR, considerada como Área Diretamente
Afetada – ADA, adjacente à área do aterro da empresa Ambitec Ltda em operação, conforme
figuras a seguir. Este posicionamento é conservador porque abarca as emissões atuais.

Foto 6.1.2.4 -3 Vista do entorno e estrada de acesso

Foto 6.1.2.4 -4 Vista Geral do AVG (frente), APV (fundo) e aterro da Ambitec Ltda(à direita).

6.1.2.5 - Análises das Condições Meteorológicas
A análise da escala sinótica é o estudo dos fenômenos atmosféricos que ocorrem em um
período que varia de um dia a uma semana e em uma escala que varia de mil a dez mil
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quilômetros. Essa análise é muito importante, pois são os eventos de escala sinótica que criam
condições (favoráveis ou desfavoráveis) para a dispersão das emissões na atmosfera local.
O período de amostragem desse estudo com AGV e APV, no empreendimento em estudo, foi
de 26/01/2009 até 01/02/2009. As figuras a seguir correspondem às cartas sinóticas da
Marinha do Brasil, para o período correspondente. No dia 26/01/2009, a área de estudo estava
sob a influência de um grande centro de baixa pressão continental, figura 6.1.2.5-1, gerado
pelas altas temperaturas do ar nos dias anteriores. O fortalecimento do sistema de baixa
pressão aumentou a instabilidade atmosférica, nesse dia, ocasionando ventos ocasionais de
intensidade moderada e chuva forte no final do dia, conforme quadro 6.1.2.5-1.
No dia 27/01/2009, a área de estudo permaneceu sob a influência de um centro de baixa
pressão continental, figura 6.1.2.5-2, mantendo as condições de temperatura e pressão
praticamente inalteradas. Devido a essa configuração atmosférica, as condições de
instabilidade se mantiveram desde o dia anterior, resultando, assim, em vento de intensidade
entre fraca e moderada e chuva forte no final do dia, conforme quadro 6.1.2.5-1.
Nos dias 28 e 29/01/2009, as condições de instabilidade diminuíram gradualmente e as chuvas
passaram da intensidade forte para a intensidade moderada, conforme quadro 6.1.2.5-1.
Nos dias 30-31/01/2009, nota-se a ocorrência de um sistema frontal ocluso ao sul da região de
estudo, sem intensidade suficiente para alterar as condições atmosféricas locais, figura
6.1.2.5-3. O vento local manteve-se com intensidade variando entre fraca e moderada, assim
como a chuva, conforme quadro 6.1.2.5-1.
No dia 01/02/2009, o sistema frontal que ocorreu nos dias anteriores desloca-se para o meio
do oceano, deixando a área de estudo basicamente sob a influência dos sistemas de baixa
pressão continental, figura 6.1.2.5-4. Esse dia foi o único sem a ocorrência de precipitação e o
primeiro com aumento significativo da temperatura média diária, conforme quadro 6.1.2.5-1.
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Figura 6.1.2.5-1 Carta Sinótica do dia 26/01/2009

Figura 6.1.2.5 -3 Carta Sinótica do dia 30/01/2009

Figura 6.1.2.5 -2 Carta Sinótica do dia 27/01/2009

Figura 6.1.2.5 -4 Carta Sinótica do dia 01/02/2009
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Quadro 6.1.2.5 -1 Dados meteorológicos durante as coletas
Data
26/1/2009
27/1/2009
28/1/2009
29/1/2009
30/1/2009
31/1/2009
1/2/2009
Média
Fonte: INMET (2009)

Temperatura
(ºC)

Pressão (hPa)

Ventos (m/s)

Chuva
(mm/dia)

22,7
22,4
22,5
23,6
23,5
23,7
25,0
23,3

943,9
944,0
943,7
943,7
942,9
942,5
943,0
943,4

1,9
1,1
1,2
1,1
1,4
1,8
1,2
1,4

28,4
31,6
7,6
3,2
1,2
4,6
0,0
10,9

Durante todo o período, as médias diárias de temperatura, pressão e vento permaneceram
basicamente inalteradas, sendo os dias quentes com pancadas de chuva, no final da tarde.
Essas condições são típicas de verão para o estado de São Paulo e são amplamente favoráveis
para a dispersão dos poluentes.
6.1.2.6 - Resultados
 Partículas Totais em Suspensão - PTS
Os resultados médios diários da campanha referentemente ao PTS são apresentados no quadro
6.1.2.6 -1, conforme abaixo:
•

As datas apresentadas referem-se ao início de cada coleta.

•

As coletas tiveram início às 10:00 em 26/1/2009.

•

As coletas têm duração nominal de 24 horas.

Desta forma, a campanha de coletas teve início na 2a feira (26/Jan) às 10:00 e terminou na 2a
feira seguinte (02/Fev) às 09:00. Os resultados do quadro abaixo basearam-se nos dados
apresentados no anexo 6. Os mesmos dados são apresentados na figura 6.1.2.6 -1 na
seqüência.
Quadro 6.1.2.6 -1 Concentrações médias de 24 horas de PTS
Data

Guará

Padrão CONAMA

(g/m3)

(g/m3)

26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1
1/2

11,37
6,84
15,58
17,81
17,91
16,45
14,52

240

Média

14,35
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Figura 6.1.2.6 -1: Concentrações PTS 24 h próximo à área; em Guará.

Observa-se que as concentrações são inferiores a 10% do padrão CONAMA 03/1990,
aplicável. O valor médio das concentrações 14,35 µg/m3 atende a até 10% do padrão
secundário (não aplicável).
 Dióxido de Enxofre - SO2
Os laudos analíticos de SO2 (Anexo 6) mostram que os valores coletados durante 24 h (com
vazão nominal de 2 l/min.), são iguais ou inferiores aos da coleta em branco (vazão nula); de
forma que todos os resultados apresentam massas bastante baixas. Disto decorre que as
concentrações de SO2 no local do empreendimento, de 26/01 a 01/02, estiveram muito baixas,
sendo inferiores ao limite de detecção do método (Norma NBR ABNT 12.979 e Decreto SP
8468 – Anexo 6); qual seja; 4 µg/m3.
 Dióxido de Nitrogênio - NO2
Analogamente ao caso do SO2, os laudos analíticos de NO2 (Anexo 6) estiveram todos abaixo
do limite de detecção do método analítico. Portanto, as concentrações de NO2 no local do
empreendimento, de 26/01 a 01/02 estiveram muito baixas, sendo inferiores ao limite de
detecção do método (Norma EPA EQN 1277 26/1977); qual seja; 11 µg/m3.
 Monóxido de Carbono – CO
Os resultados médios horários da campanha referentemente ao CO são apresentados no
quadro 6.1.2.6 -2, abaixo.
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Quadro 6.1.2.6 -2: Concentrações médias de 1 hora de CO
Data

Hora

Guará

Padrão CONAMA

inicial
13:05
11:55
11:00
10:30
10:00
09:20
10:35

(ppm)
0,42
1,40
0,67
1,33
1,50
0,58
0,17

(ppm)

26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1
1/2
Média

35

0,87

6.1.2.7 - Conclusões
A partir dos resultados apresentados e discutidos acima, foi demonstrado que as
concentrações médias diárias de PTS e de SO2, assim como as concentrações horárias de NO2
e de CO, estão em ampla conformidade com os respectivos padrões primários CONAMA
aplicáveis. Em caso de comparação com os padrões primários CONAMA, mais restritivos,
mas inaplicáveis a áreas industriais, ainda assim, a conformidade ambiental fica demonstrada.
Portanto, conclui-se que, atualmente, há conformidade ambiental na Área Diretamente
Afetada – ADA e, conseqüentemente, nas demais Áreas de Influência do empreendimento
lindeiro em operação.

129

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

6.1.3 – Ruído e Vibração
6.1.3.1 - Introdução
Elevados níveis de ruído são considerados responsáveis pela “deterioração da qualidade de
vida”, estando inclusos “os sujeitos ao Controle da Poluição de Meio Ambiente” (Resolução
CONAMA no 01 de 1990). Desta forma, a referida Resolução determina em seu artigo 1o: “A
emissão de ruídos, em decorrência da quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego
público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta RESOLUÇÃO”.
Como balizador dos níveis de ruído aceitáveis, a mesma Resolução remete às normas NBR
10151- Avaliação dos níveis de ruído em áreas habitadas e NBR 10152 - Níveis de ruído para
conforto acústico.
 Ruído de Fundo – Níveis Teóricos
A USEPA (1974) define diversos tipos de níveis de ruído de fundo em função de suas
características. O ruído de fundo é aquele que (usualmente) ocorre em determinado local. Ele é
definido como o nível inferior de ruídos que ocorrem, durante 90% do tempo de observação, ou
seja, os ruídos de pico (10%) são descartados. Conforme o tipo de uso do solo e ocupação, os
valores típicos de ruído de fundo são relacionados a seguir.
Quadro 6.1.3.1 -1: Ruídos característicos conforme o tipo de uso e ocupação do solo.
RUÍDO DB(A)

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

90

Apartamento Adjacente à Via de Tráfego Expresso

85

Cerca de 1 km de pista de Aeroporto

80

Urbano Multifamiliar e/ou Centro

70

Área Residencial Urbana Unifamiliar– Próxima a Avenidas

60

Área Residencial Urbana – Ocupação Esparsa

50

Área Residencial Florestada

45

Área de Plantio Agrícola

40

Residencial Rural

35

Floresta

Fonte EPA/ONAC 550/9-74-004, 03/1974.

 Conforto Acústico
O nível de ruído em um determinado local, bem como seus efeitos, estão intimamente
relacionados com o tipo e nível de ocupação do solo. Quanto maior a intensidade de ocupação, o
nível de industrialização e tráfego de veículos, maior é o nível de ruído de fundo. Algumas
atividades são muito suscetíveis ao ruído, como hospitais e escolas. Outras são moderadamente
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sensíveis, como residências e hotéis. Há ainda aquelas menos sensíveis, tais como clubes,
restaurantes, comércio e escritórios.
Os efeitos do ruído sobre a saúde pública podem se manifestar de diversas maneiras, variando
desde a perda (parcial ou total) da audição, até a perturbação no desenvolvimento das atividades
humanas. Modernamente, associa-se o stress aos níveis de ruído.
Portanto, há uma série de níveis - critério de ruído aplicáveis em função da ocupação do solo e
horários. A ultrapassagem destes níveis provoca incomodidades que são capazes de gerar reações
na comunidade, proporcionais à sua intensidade. Quando o ruído observado, corrigido conforme
a NBR 10151 (1987), excede ao ruído de critério, a resposta da comunidade se dá conforme
descrito no quadro Quadro 6.1.3.1 -2. Por outro lado, desde 2000 a NBR 10151 teve seus limites
alterados para os níveis apresentados no Quadro 6.1.3.1 -3.
Quadro 6.1.3.1-2: Resposta da comunidade ao ruído excessivo
Resposta estimada da comunidade

Valor em dB(A) pelo qual o
nível sonoro corrigido
ultrapassa o nível-critério

Categoria

Descrição

0

Nenhuma

Nenhuma reação

5

Pouca

Queixas esporádicas

10

Média

Queixas generalizadas

15

Enérgicas

Ação comunitária

20

Muito Enérgicas

Ação comunitária vigorosa

Fonte: NBR10151 (1987).

Quadro 6.1.3.1-3: Níveis de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A)
TIPOS DE ÁREAS

DIURNO

NOTURNO

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana, hospital ou escola

50

45

Áreas mista, predominantemente residencial

55

50

Áreas mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Áreas mista, com vocação recreacional

65

55

Áreas predominantemente industrial

70

60

Fonte: NBR10151 (2000).

A norma citada deixa a critério das autoridades locais a definição das horas limitantes entre os
períodos diurno e noturno. Todavia, tem sido utilizado o critério de que o período noturno não
deve ser iniciado após as 22:00 h e não deve terminar antes de 07:00 h, em caso de dias úteis e
09:00 h em caso de domingos ou feriados.
 Aspectos Físicos
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A maioria dos sons é produzida pela vibração de algum objeto. Tais vibrações são capazes de
perturbar o campo da pressão atmosférica e se propagam sob a forma de ondas. Como qualquer
onda, as sonoras possuem freqüência (f), comprimento () e velocidade (c).
O comprimento de onda () é um parâmetro acústico importante, pois ele define o
comportamento que a onda terá ao atingir algum obstáculo. Quando uma onda sonora passa por
um obstáculo de dimensões bem menores que , ela sofre pequenas perturbações mas, logo, se
restaura. De fato, a onda sonora se "dobra" em torno do obstáculo. Este fenômeno é denominado
difração.
Ao encontrar um obstáculo de dimensões bem maiores que , a onda será refletida ou sofrerá
espalhamento em diversas direções. Nestes casos, o obstáculo projeta uma sombra sonora do lado
do verso da face da onda incidente. Portanto, é desejável que barreiras sonoras tenham a maior
extensão possível.
A eficiência de um obstáculo como barreira sonora é função de . Em todo caso, a reflexão deve
ser evitada. Para isto, a superfície do obstáculo deve ser porosa, mole e flexível. Em geral, quanto
maior a densidade da barreira, maior sua eficiência. A capacidade de absorção de uma barreira
sonora às ondas incidentes sobre ela poderá variar entre 1 a quase 100 % e é função de suas
próprias características físicas, do ângulo de incidência da onda, e de . Outra medida eficiente é
o uso de barreiras múltiplas com espaços livres entre elas.

• Atenuação atmosférica
Apenas no vácuo, a propagação dos ruídos ocorre de forma perfeita, ou seja, sem perda de
energia e, portanto, sem atenuação. Na atmosfera, a propagação dos ruídos é afetada por
diferenças na densidade do ar, por sua vez associadas a pequenas diferenças de temperatura e
pressão ao longo do caminho acústico, ou seja, diferenças na trajetória de propagação das ondas
acústicas. A cada diferença de densidade do ar na trajetória acústica, ocorre difração cujo efeito é
aumentar a trajetória acústica entre a fonte e o receptor, correspondendo a uma atenuação. A
umidade também exerce efeito atenuante na propagação dos ruídos. Finalmente, ressalta-se que
quanto mais poluída for a atmosfera, principalmente por particulados, maior será a atenuação
acústica. Em estudos ambientais anteriores, aprovados no Estado de São Paulo, tem sido adotada
atenuação atmosférica de 25 dB/km (considerando efeito de variação da densidade e umidade,
mas desconsiderando a poluição). Ressalta-se que este valor corresponde à freqüência de 2000
Hz, temperatura média de 10 o C e umidade relativa de 50%.

• Atenuação devido à vegetação
A atenuação dos níveis de ruído devido à vegetação depende da densidade e da altura da
vegetação. Em geral, a barreira vegetal passa a exercer atenuação significativa quando sua
espessura é tal que impede a visualização no sentido fonte – receptor. Estudos da administração
federal de rodovias dos EUA1 admitem que uma barreira vegetal espessa, de 61 m, seja capaz de
atenuar os níveis de ruído em até 10 dB. Neste trabalho, para efeito de conservativismo é adotada
atenuação de 3 dB/61 m.

1

Department of Transportation – Federal Highway Administration.
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• Atenuação devido a barreiras físicas e topografia
Barreiras físicas como muros e edificações podem atenuar os níveis de ruído de forma
significativa. Sua eficiência depende da espessura, materiais empregados, tipo de superfície e
configuração fonte – barreira – receptor. A figura abaixo exemplifica a atenuação dos níveis de
ruído devido a barreiras acústicas, ilustrando a questão do arranjo geométrico entre fonte –
barreira - receptor. Neste caso, observa-se que enquanto o posicionamento rebaixado da fonte
minimiza os ruídos, seu alteamento os maximiza. O edifício próximo ao tráfego atua como
barreira acústica, em relação ao prédio mais afastado.

Figura 6.1.3.1-1: Propagação dos níveis de ruído conforme topografia do entorno.
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• Atenuação devido à distância
Finalmente, talvez a forma de atenuação mais relevante seja o decaimento dos níveis de ruído
conforme o afastamento da distância da fonte sonora. Desta forma, o isolamento de uma fonte
sonora pode ser feito através da implantação de distâncias de segurança compatíveis com a
intensidade da mesma. Através da teoria da propagação acústica, é possível demonstrar que o
decaimento dos níveis de ruído, conforme afastamento da fonte seja igual a 6dB(A) a cada
duplicação da distância. Exemplificando: se a intensidade da fonte medida a 1 m de distância é
igual a 80 dB(A), a 2 m será de 74 dB(A).
6.1.3.2 – Diagnóstico dos Níveis de Ruído
O diagnóstico dos níveis de ruído nas proximidades do empreendimento, aqui tratado,
considerou, como conhecimento básico para aquela avaliação, as características de uso de solo na
região, predominantemente rural. De acordo com Plano Diretor Participativo do Município, Lei
Complementar 046/2006, combinado com a Lei Municipal nº 1197, de 21 de Dezembro de 2000,
o local em questão destina-se, exclusivamente à instalação de aterro sanitário.
Nos limites do empreendimento não há indústrias ou edificações comerciais e afins que
impliquem na presença de população fixa ou flutuante que possa se constituir em receptora dos
níveis de ruído que porventura sejam gerados pelo empreendimento. Por outro lado, as
residências mais próximas, estão à cerca de 500 metros do mesmo, conforme poderá ser
constatado na Figura Mapa de Uso de Solo
Desta forma, avalia-se que, para efeito de determinação dos níveis aceitáveis atuais de conforto
acústico, define-se a área como sendo “área de sítios e fazendas”, a mais restritiva conforme
classificação (Quadro 6.1.3.1-3). Neste caso, os NCA diurno e noturno são os de 40 e 35 dB(A).
 Área Diretamente Afetada (ADA)/Área de Influência Direta (AID)
A Área Diretamente Afetada abrange a área do empreendimento, propriamente dito,
correspondendo a potencial fonte de emissão de ruídos que decorrerão do tráfego no local do
empreendimento e maquinário em áreas externas, empregadas na operação da CTR da Brasil
Ambiental S.A. A Área de Influência Direta (AID), é considerada a partir do limite da área do
empreendimento, estendendo-se até o receptor do ruído mais próximo. Desta forma, o receptor
mais próximo está à cerca de 500 m dos limites da propriedade, ou seja, a cerca de 660 m das
fontes de ruídos.
Considerando-se a existência do aterro lindeiro ao futuro empreendimento, da Ambitec Ltda
promoveu-se campanha de medições, realizada no dia 13 de janeiro de 2009, com início às 9:00
horas e término às 17:00 horas. O objetivo de sua realização foi o de avaliar as condições
ambientais atuais, no que se refere à emissão de ruídos, em pontos determinados no entorno das
áreas do aterro atual e futuro, considerando-, ainda os receptores potenciais, conforme recomenda
a NBR-10.151/00 da ABNT.
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• Metodologia de análise
1)

Instrumentação utilizada

 Analisador e Monitor de eventos de Ruído marca SVANTEK-Polônia, modelo
SVAN 948, número de série 5100. Certificado de Calibração Crompack nº 19.358.

 Calibrador/referência acústica marca Norsonic – Noruega, modelo 1251, nº série
22.441. Certificado de Calibração Crompack nº 16.712.
2)

Procedimento de medição:

PLOT - Gráfico com todos os eventos de Níveis de Pressão Sonora - NPS (SPL), tomados
durante o período de monitoramento de 15 (quinze) minutos, com amostragem de 1(hum)
evento/segundo, totalizando 900 medições do Nível de Pressão Sonora, com curva
subjetiva A (dBA), integrador com tempo de resposta Rápida (fast) e detetor RMS Real
(True RMS).
RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia.
3)

Determinação do ruído ambiente:

LEQ – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo
de resposta Rápida (fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo o
período de monitoramento que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão Sonora
avaliados.
4)

Determinação do ruído de fundo:

Ruído Estatístico (Ln): a avaliação estatística de eventos permite, conforme normalização,
a determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 – dB (A).
5)
•
•
•
•
•
6)

Normalização de referência:
NBR 10151 – ABNT - Medição de Ruído em áreas habitadas;
IEC 60651 – Medidores de Nível Sonoro;
IEC 60804 – Medidores de Nível Sonoro por Integração;
IEC 60942 – Calibradores de referência acústica;
NBR 7731 – Guia para execução de serviços de medição de ruído.
Posicionamento dos pontos de medição

A localização dos pontos de medição é apresentada a seguir:
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Foto 6.1.3.2-1: Pontos de medição –casa 1

Foto 6.1.3.2-3: Pontos de medição –casa 3

Foto 6.1.3.2-2: Pontos de medição –casa 2

Foto 6.1.3.2-4: Pontos de medição – estrada
junto à casa 3
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Foto 6.1.3.2-5: Local mais ruidoso dentro do atual aterro
da Ambitec Ltda

7)

Foto 6.1.3.2-6: Estrada no limite do futuro
empreendimento.

Calibração do instrumento de medição

Os gráficos abaixo apresentam os resultados da calibração efetuada.
Medidor/Analisador de Nível Sonoro modelo SVAN 943
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•

Resultados obtidos
Níveis de Ruído Ambiente e Ruído de Fundo dos locais avaliados
PONTO

LOCAL

VALORES DAS MEDIÇOES

Casa 1 mais próxima das
instalações do aterro sanitário
da Ambitec Ltda

Leq = 52.3 dB(A)

1

2

Casa 2 próxima das
instalações do aterro sanitário
da Ambitec Ltda

3

Casa 3 mais distante das
instalações do aterro sanitário
da Ambitec Ltda

4

Estrada junto à casa 3

5

Interior do aterro sanitário da
Ambitec Ltda {área mais
ruidosa}

6

Estrada de contorno da área
da futura Central de
Tratamento de Resíduos

L 90 = 41.1 dB(A)
Leq = 46.6 dB(A)
L 90 = 39.5 dB(A)
Leq = 41.7 dB(A)
L 90 = 40.3 dB(A)
Leq = 41.7 dB(A)
L 90 = 35.6 dB(A)
Leq = 68.3 dB(A)
L 90 = 42.5 dB(A)
Leq = 40.7 dB(A)
L 90 = 35.3 dB(A)

Nota: Cumpre salientar que no ponto 6, face às obras na via de circulação de veículos, há variação do L90 que, no entanto,
fica abaixo de 60 dB(A).

Como conclusão dos resultados obtidos, tem-se:
1)

2)
3)

Os Leq calculados estiveram pouco acima daqueles previstos na NBR-10.151/00 da
ABNT, o que se pode atribuir, tendo em vista às condições da área, à passagem
eventual de veículos e a ruídos de animais das casas visitadas;
No ponto 5 salienta-se o ruído dos equipamentos mais ruidosos do aterro da empresa
Ambitec Ltda;
Com relação ao ruído de fundo – L90- dB(A) verifica-se coerência dos dados,
caracterizando o local como significativamente silencioso;

Considerando-se as medições e análises realizadas, muito embora os níveis medidos estejam
acima daqueles estabelecidos pela Norma, para as localidades e horários, tais níveis não
importam em incômodo à vizinhança contígua, devido à inexistência de receptores nas
localidades dos pontos de medição.
 Área de Influência Indireta (AII)
Os limites da AII para ruídos podem ser considerados como sendo coincidentes aos dos
transportes, uma vez que apenas as fontes móveis têm a possibilidade de provocar emissões
sonoras em áreas localizadas além da ADA e AID.
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6.1.4 - Geologia
A caracterização dos aspectos geológicos presentes nas áreas de influência definidas para o
empreendimento em questão, baseou-se principalmente no estudo efetuado pela TELLUS
2008, com algumas complementações efetuadas pelos técnicos da CEMA e de outras
publicações que são citadas no texto. O estudo da TELLUS foi executado de acordo com as
seguintes etapas:


Levantamento de dados bibliográficos, cartográficos e aerofotográficos relacionados à
região de interesse;



Análise dos dados, mapas e fotos aéreas obtidas nos levantamentos, a fim de se criar
uma visão do quadro geológico da região;



Definição das áreas de influência do empreendimento proposto;



Levantamentos de campo, através de vistoria na área e descrição dos corpos
litológicos encontrados, bem como suas feições morfológicas e estruturais;



Tratamento dos dados colhidos em campo e estabelecimento das correlações entre
estes e os dados obtidos nas etapas anteriores; e



Confecção de mapas e relatório de diagnóstico ambiental.

Para a execução dos trabalhos foram utilizados: folhas topográficas na escala 1:50.000 e
fotografias aéreas da área e entorno imediato, Global Positioning System (GPS), câmera
fotográfica digital, enxada de mão, martelo e lupa.
6.1.4.1- Diagnóstico geológico da Área de Influência Indireta – AII
A Área de Influência Indireta – AII foi definida para o parâmetro Geologia (assim como para
geomorfologia e solos) com base no contexto geológico em que se insere a região do
empreendimento, bem como nas características hidrográficas regionais e corresponde à
porção de jusante da Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande, onde, com a implantação do
empreendimento proposto, existe a possibilidade de incremento na taxa de deposição, com o
transporte do material desagregado na gleba, para os corpos d’água. Este material ao ser
transportado e depositado à jusante da gleba passaria a se associar parcialmente aos depósitos
sedimentares recentes, formados como resultado de processos naturais sem indução antrópica,
conforme Foto 6.1.4.1-1. Os depósitos decorrentes da ação humana incluem, entre outros
aspectos, o rearranjo textural do material desagregado e, via de regra, a
contaminação/poluição do perfil geopedológico.
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Foto 6.1.4.1-1: Depósito arenoso recente formado à
margem do Rio Sapucaí-Mirim na AII.

A contextualização geológica da AII apresentada a seguir baseou-se em observações de
campo e em dados obtidos em literatura específica, especialmente nos trabalhos relativos à
caracterização da UGRHI-08, disponibilizados pelo Comitê das Bacias Hidrográficas (CBHSMG, 2005) e estudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
O Mapa Geológico Regional apresentado na Figura 6.1.4.1-1 foi compilado do Mapa
Geológico da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande (CBH-SMG, 2005).
De acordo com IPT (1981), o substrato rochoso da AII é composto predominantemente por
rochas vulcânicas toleíticas em derrames basálticos de coloração cinza a negra, textura
afanítica, com intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, de estratificação
cruzada tangencial a esparsos níveis vitrofíricos não individualizados.
Essa unidade rochosa, representada pela Formação Serra Geral (JKsg), está inserida na Bacia
Sedimentar do Paraná, sendo constituída em linhas gerais por intrusões magmáticas de grande
intensidade sob a forma de derrames basálticos associados a diques e sills de diabásio.
Geograficamente, a Bacia do Paraná inclui porções territoriais do Brasil meridional, Paraguai
oriental, nordeste da Argentina e norte do Uruguai, numa área total que ultrapassa 1.500.000
km2.
Os derrames basálticos da Formação Serra Geral têm um controle especificamente tectônico,
cujas atividades intensas iniciaram-se no período Cretáceo (135 a 65 Ma atrás).
De acordo com Fernandes & Coimbra (1993) e Riccomini (1995; 1997), estes eventos são
resultados de abalos sísmicos que precederam a ruptura do megacontinente Gondwana com a
abertura do oceano Atlântico.
Este contexto é representado estruturalmente na Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande pelos
alinhamentos Rifaina - São João da Boa Vista e Ribeirão Preto - Campinas, os quais
constituem um feixe de direção aproximada N-NW.
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Figura 6.1.4.1-1.MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
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As espessuras dos derrames basálticos formadores da Formação Serra Geral na AII são
variadas, sendo descritas em literatura colunas variando de 50 até 286 metros. Este maior
valor de espessura da Formação Serra Geral na AII foi obtido através da perfuração de poços
tubulares profundos no município de Guará, com dados disponibilizados pelo DAEE no ano
de 1998.
Ocorre ainda nos domínios da AII, Sedimentos indiferenciados Sedimentos Continentais
Indiferenciados (Qi), elúvio-coluvionares de natureza areno-argilosa e depósitos de caráter
variado associados às encostas da região. Distribuem-se na forma de manchas isoladas
principalmente nos arredores de Guará, Ituã e Ituverava. Segundo CBH-SMG (2005) são
arenitos conglomeráticos limotizados, siltitos e conglomerados polimíticos.
Nos extremos SE e NE na sub-bacia do Baixo Sapucaí-Mirim observa-se a presença de
sedimentos correlatos à Formação Itaqueri (Ktii), constituídos por arenitos conglomeráticos
limotizados, siltitos e conglomerados polimíticos.
Ao longo das várzeas e terraços fluviais ocorrem sedimentos aluviais de granulação variável,
desde argilas até cascalhos, com matéria orgânica. A espessura da camada sedimentar é
variável, podendo ultrapassar 5,0 metros nas planícies mais desenvolvidas, associadas ao Rio
Sapucaí-Mirim e seus afluentes mais expressivos.
6.1.4.2 - Diagnóstico geológico da Área de Influência Direta – AID
A área de Influencia Direta - AID, foi definida como porção de jusante da micro-bacia do
Córrego do Retiro, desde sua foz (confluência com o Rio Sapucaí-Mirim) até a Estrada
Municipal Aparecida do Salto – Guará, incluindo a área da gleba onde está situada a Área de
Preservação Permanente – APP, da drenagem natural referenciada.
A delimitação da AID teve como premissa considerar as possíveis alterações com relação à
geologia decorrentes de atividades desenvolvidas na ADA – Área Diretamente Afetada, tais
como o transporte de materiais desagregados e assoreamento das drenagens ou a possível
contaminação dos solos, do substrato e dos recursos hídricos, bem como, a influência de
emissão de ruídos ou particulados, assim como eventuais alterações na cobertura vegetal.
As características das rochas da micro-bacia do Córrego do Retiro foram levantadas em
campo pela equipe técnica responsável pela elaboração deste diagnóstico, sendo idênticas às
ocorrentes na AII – Área de Influência Indireta, ou seja, apresenta um contexto sustentado por
basaltos de origem tectônica, correspondente a sills e diques da Formação Serra Geral (Foto
6.1.4.2-1), associado a depósitos aluviais argilo-arenosos recentes, localizados ao longo das
margens do Córrego do Retiro (Foto 6.1.4.2-2).
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Foto 6.1.4.2-1: Afloramento de rocha basáltica muito alterada,
próximo ao limite sul da AID.

Foto 6.1.4.2-2: Tomada local do leito do Córrego do Retiro na
AID mostrando depósitos marginais encobertos por vegetação
rasteira e serrapilheira.

6.1.4.3- Diagnóstico Geológico da Área Diretamente Afetada – ADA
A porção de terreno definida como Área Diretamente Afetada – ADA pela implantação e
operação do empreendimento é representada pela gleba, isto é, a porção do terreno onde
haverá intervenções para a implantação do empreendimento proposto.
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Na ADA, junto ao Córrego do Retiro, foram observados corpos rochosos correspondentes aos
derrames basálticos constituídos por rochas de coloração cinza-escura a preta, afaníticas, com
porções centrais de textura maciça (Foto 6.1.4.3-1). Estas rochas se enquadram nas
características descritas em literatura e mencionadas anteriormente, como pertencentes à
Formação Serra Geral, conforme pode ser observado na Figura 6.1.4.3-1 – Mapa Geológico
Local, elaborado a partir das informações do Mapa Geológico Regional, do estudo geológicogeotécnico efetuado na ADA pela Solocon – Engenharia de Solos e Construções, em
observações de campo e análise dos perfis de sondagens.

Foto 6.1.4.3-1: Matacões de basalto pouco alterados colhidos no leito da
drenagem.

Durante os levantamentos de campo, foi descrita sua constituição mineralógica que é
representada pela presença de plagioclásio, augita, pigeonita, olivina e minerais opacos não
determinados, que conferem à rocha um caráter toleítico, fato que vem ao encontro da
literatura específica para a região de estudo.
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Figura 6.1.4.3-1 – Mapa Geológico Local.
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Em linhas gerais, a rocha observada nos taludes de corte possui alto grau de alteração,
conforme ilustra a Foto 6.1.4.3-2, mantendo suas principais características nas porções
centrais de blocos alterados.

Foto 6.1.4.3-2: Vista de talude de corte na ADA com afloramento
de rocha muito alterada.

Com base nos dados geológicos e geotécnicos obtidos nas sondagens executadas pela empresa
Solocon – Engenharia de Solos e Construções no mês de maio de 2007 (Anexo 7), a espessura
da camada de rocha alterada atingiu a profundidade de 11,45 m em alguns furos de sondagem,
passando à rocha pouco alterada ou sã, já em sub-superfície. De acordo com este estudo, o
solo de alteração destas rochas, apresentou-se com textura argilo-silto-arenosa (64 a 70% de
argila, 23 a 27% de silte e 5 a 10% de areia), coloração variada, preponderando o vermelho
nos horizontes superiores e o verde oliva nos inferiores, e, secundariamente, diversos matizes
de marrom (m. escuro, m. amarelado, m. alaranjado, m. arroxeado); sempre variegado, em
alguns intervalos mais e em outros menos, comumente por tonalidades esbranquiçadas,
esverdeadas e por preto. Aquelas, predominantes, em forma de delgados níveis
horizontalizados e de lentes e bolsões milimétricos constituídos de caulinita; este, em forma
de películas revestindo fraturas e de lentes e bolsões milimétricos de material mangânico
(segundo Tanno, 1995, óxido de Mn); e as intermediárias, representadas por argilominerais do
grupo das esmectitas em forma de lentes milimétricas, pintas e raras vênulas. A coloração
verde oliva basal e a presença dos argilominerais do grupo da esmectita indicam menor grau
de alteração que a coloração avermelhada mais superficial e os mosqueamentos dos
argilominerais do grupo da caulinita.
Dentre a principal característica preservada nas rochas da cava do aterro da empresa Ambitec
Ltda existente junto ao limite da ADA, cita-se a ocorrência de esfoliação esferoidal, indicando
a alteração diferencial dos basaltos existentes, conforme ilustrada a seguir na Foto 6.1.4.3-3.
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Foto 6.1.4.3-3: Vista de ocorrência de esfoliação esferoidal no
basalto indicando alteração diferencial.

Com relação a elementos estruturais, foram observadas 3 famílias de fraturas na rocha, com
alto grau de fraturamento na porção aflorante. Não foram observadas descontinuidades de
maior porte, tais como planos de falha ou zonas de cisalhamento nos corpos rochosos.
Sobrepondo-se à Formação Serra Geral foi observado na ADA - Área Diretamente Afetada, a
presença de depósitos coluvionares de retrabalhamento, com contato entre as unidades,
marcado por uma “linha de pedra” constituída basicamente por concreções lateríticas e
quartzo (Foto 6.1.4.3-4).
Tais depósitos coluvionares, de acordo com os dados de sondagens executadas pela Solocon –
Engenharia de Solos e Construções (Anexo 7), possuem espessuras variadas entre 2,0 e 7,0 m,
com constituição granulométrica enquadrada como argilo-silto-arenosa (59% de argila, 21%
de silte e 20% de areia) sendo sua composição argilosa, em especial, constituída por argilas do
grupo da caulinita.
Apresentam cor marrom avermelhado escuro (pedologicamente designada bruno avermelhado
escuro) e, subsidiariamente marrom claro ou marrom amarelado. Presença de expressiva linha
de seixos na metade superior da vertente na porção basal do depósito, no contato com a
Formação Serra Geral; com espessura variando entre cerca de 20 cm e 2,0 m, gradando para
conglomerado sustentado pela matriz, com seixos de laterita sã a pouco alterada,
subarredondados a subangulosos, milimétricos a centimétricos (2 mm a 2 cm), predominantes,
e também de arenito fino, quartzo hialino (cristais angulosos a subangulosos), quartzito friável
de granulação grossa, quartzo recristalizado e siltito, todos na mesma faixa granulométrica
dos seixos de laterita, com maior concentração entre 5 e 10 mm. Ocorrência de grãos de
limonita muito alterados a sãos, dispersos preferencialmente em camada coluvionar logo
acima da linha de seixos, por espessuras oscilando de poucos centímetros a 3,0 m; de tamanho
milimétrico a pouco mais que centimétrico, hábito nodular, reniforme e, localmente,
botrioidal. Com base em observações de campo, na análise dos perfis geológicos das
sondagens e nesta descrição dos técnicos da Solocon– Engenharia de Solos e Construções, e
ainda, confrontando-se tais informações com as do Mapa Geológico Regional e definições da
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unidade geológica Sedimentos Continentais Indiferenciados (Qi), foi possível caracterizar,
mapear e incluir tal depósito coluvionar na unidade supracitada, conforme apresentado no
Mapa Geológico Local.
Informações de ordem pedológica e geotécnicas destes depósitos coluvionares, bem como do
solo de alteração de basalto, são descritas no item 6.1.6 e no Anexo 7 deste relatório.

Foto 6.1.4.3-4: Perfil em cava aberta na área do
aterro existente da empresa Ambitec Ltda,
mostrando o nítido contato do colúvio com o
basalto muito alterado.

Ao longo do leito menor do Córrego do Retiro ocorrem sedimentos aluvionares de
constituição essencialmente argilosa, de cor cinza a cinza escuro, com fina camada de colúvio
recobrindo-os. O fundo da calha, com largura média em torno de 4 m, encontra-se recoberto
por macroclastos de material denso, ferruginoso, representados por areia grossa e cascalho
fino de magnetita, além de fragmentos tabulares de crosta laterítica, seixos subarredondados
de basalto alterado e matacões de basalto pouco alterado.
A seguir são apresentados os perfis geológicos elaborados pela Solocon – Engenharia de
Solos e Construções, ilustrando a forma espacial das litologias presentes no substrato da área
do empreendimento (Figuras 6.1.4.3-2; 6.1.4.3-3 e 6.1.4.3-4).
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Figura 6.1.4.3-2 Planta de localização dos furos de sondagens
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Figura 6.1.4.3-3 Seção 1
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Figura 6.1.4.3-4 Seção 3
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6.1.5 – Geomorfologia
A caracterização dos aspectos geomorfológicos presentes nas áreas de influências definidas
para o empreendimento em questão, baseou-se principalmente no estudo efetuado pela
TELLUS 2008, com algumas complementações efetuadas pelos técnicos da CEMA e de
outras publicações que são citadas no texto. O estudo TELLUS foi executado de acordo com
as seguintes etapas:


Levantamento de dados bibliográficos, cartográficos e aerofotográficos relacionados à
região de interesse;



Análise dos dados, mapas e fotos aéreas obtidas nos levantamentos da etapa anterior, a
fim de se criar uma visão do quadro geomorfológico da região;



Definição das áreas de influência do empreendimento proposto;



Levantamentos de campo, através de visita a área e descrição das feições morfológicas
e estruturais do terreno;



Tratamento dos dados colhidos em campo e estabelecimento das correlações entre
estes e os dados obtidos nas etapas anteriores; e



Confecção de mapas e relatório de diagnóstico ambiental.

Para a execução dos trabalhos, foram utilizadas folhas topográficas do local e entorno
imediato na escala 1:50.000; fotografias aéreas da área e entorno imediato; GPS; e câmera
fotográfica digital.
6.1.5.1 - Diagnóstico geomorfológico da Área de Influência Indireta – AII

No parâmetro Geomorfologia, a Área de Influência Indireta – AII foi definida com base na
interpretação prévia do contexto geomorfológico regional. Assim como o parâmetro
geomorfologia, a AII foi delimitada onde existe a possibilidade de incremento de material a
ser transportado e depositado à jusante da gleba, podendo causar assoreamento ou
contaminação das águas superficiais e solo, e, conseqüentemente, alterar a morfologia dos
leitos de drenagem e gerar aplainamentos em áreas marginais às mesmas. Esta região,
definida como AII, corresponde à porção de jusante da Bacia do Sapucaí-Mirim, denominada
Baixo Sapucaí, igualmente aos parâmetros geologia e solos.
O arcabouço geológico descrito para esta área sustenta um sistema de relevo constituído
basicamente por colinas amplas e baixas com topos tabulares e vertentes convexas, com
densidade de drenagem bastante variável com predomínio de baixa densidade, passando para
médias a altas densidades nas cabeceiras dos cursos d’água (CBH-SMG, 2005), apresentando
baixa dissecação vertical e grau de entalhamento de vales muito fraco, conforme ilustra a Foto
6.1.5.1-1.
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Foto 6.1.5.1-1: Vista parcial do relevo da AII com colinas com
topos tabulares, em segundo plano, nota-se a existência de um
vale aberto interceptando as colinas.

Este modelado está inserido na unidade do Planalto em Patamares Estruturais de Ribeirão
Preto, pertencente à macrounidade do Planalto Ocidental Paulista. Neste Planalto, de acordo
com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981), predominam altitudes
entre 500 e 700m e declividades baixas, entre 2 a 10%.
Segundo CBH-SMG (2005), na sub-bacia do Baixo Sapucaí-Mirim (AII) predominam
Colinas Amplas, com interflúvios com área superior a 4 Km, com topos extensos e
aplainados, e vertentes de baixas declividades com perfis retilíneos a convexos, conforme
ilustra a Foto 6.1.5.1-2, a seguir. A drenagem predominante é de baixa densidade e apresenta
padrão subdendrítico. Os vales são abertos com presença de planícies aluviais interiores
restritas.
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Foto 6.1.5.1-2: Vista parcial da AII em segundo plano,
evidenciando as baixas declividades e alturas das colinas
existentes.

Rodeando a sub-bacia do Baixo Sapucaí-Mirim numa estreita faixa, nos extremos NE, E, SE e
S, sobressaem Morros Amplos com amplitudes da ordem de 100 m, e declividades de encosta
suaves.
As planícies aluviais são terrenos praticamente planos, com declividades inferiores a 2%,
geradas por processo de agradação. Em função da escala, apresentam-se de forma descontínua
principalmente ao longo do Rio Sapucaí-Mirim.
O potencial de fragilidade destas planícies é alto devido ao fato de estarem sujeitas a
inundações periódicas com lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados em
processos de acomodação constante.
Por outro lado, as demais porções desta unidade, devido às formas pouco dissecadas, vales
pouco entalhados e baixa densidade de drenagem, apresentam um nível de fragilidade
potencial baixo, não estando, portanto, sujeitas à ocorrência de movimentos de massas e
desencadeamento de processos erosivos vigorosos.
A Figura 6.1.5.1-1 – Mapa Geomorfológico Regional a seguir, foi compilado do Mapa
Geomorfológico apresentado no “2° Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande” (CBH-SMG, 2005).
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FIGURA 6.1.5.1 – 1. MAPA GEOMORFOLÓGICO REGIONAL
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6.1.5.2 - Diagnóstico Geomorfológico das Áreas de Influência Direta – AID / Área
Diretamente Afetada - ADA
O contexto geomorfológico no qual estão inseridas a Área de Influência Direta (AID) e a Área
Diretamente Afetada (ADA), definidas respectivamente como as áreas a serem preservadas no
interior da gleba do empreendimento e as margens do Córrego do Retiro bem como todas as
áreas a sofrerem intervenção com a implantação do empreendimento dentro dos limites do
terreno, revelam um único padrão de modelado do terreno, sendo portanto redundante sua
descrição em itens separados. Associado a este fator, destaca-se que a implantação do
empreendimento proposto não implicará em alterações significativas além dos limites da
gleba.
O contexto geológico descrito para a AID e ADA sustenta um relevo suave de encostas
convexo-retilíneas, conforme mostra a Foto 6.1.5.2-1, representado por Colinas Amplas, as
quais se encontram encaixadas em uma região maior, de relevo igualmente suavizado.

Foto 6.1.5.2-1: Vista de parcial da ADA, em primeiro plano,
evidenciando a leve convexidade do relevo.

As amplitudes locais das colinas existentes na AID e ADA, ou seja, a diferença de altura entre
o fundo dos vales e o ponto mais alto do relevo, está entre 65 e 80 metros.
As áreas dos interflúvios das colinas próximas são superiores a 10 km2; e o topo desta unidade
de relevo é extenso e aplainado que dificulta a definição visual da linha ou faixa de terreno
onde se dispõe o divisor de águas; o perfil da vertente é predominantemente retilíneo e
restritamente apresenta suave convexidade porção superior da encosta, a densidade de
drenagem local é baixa e o vale do Córrego do Retiro é aberto com planície aluvionar interior
restrita.
Na ADA, o sistema de declividades e escoamento superficial na área é controlado por uma
crista suave que delimita o terreno em sua porção sudeste, apresentando um alinhamento SWNE.
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Neste contexto, é possível verificar que tanto a AID quanto a ADA correspondem
preferencialmente à vertente noroeste da colina em que se inserem, sendo limitadas pelo vale
formado pelo Córrego do Retiro na porção topograficamente mais baixa a noroeste.
Segundo o estudo efetuado pela Solocon – Engenharia de Solos e Construções, na ADA
predominam os perfis (ou radiais) retilíneos a sub-retilíneos (cerca de 65% da área) e,
subordinariamente, ocorrem os suavemente convexos (cerca de 30% da superfície,
principalmente na porção superior leste da encosta e nas faixas de transição de declividade na
porção médio-inferior); perfis côncavos ocorrem localmente (~5%, marcadamente junto à
drenagem, em terreno do leito maior sazonal).
A análise da Folha Topográfica SF-23-V-A-I-3, denominada Folha Ituverava – IBGE, 1972
com escala de 1:50.000, demonstra que as declividades médias das encostas na área situam-se
próximas aos 5%, podendo atingir valores maiores quando considerados pontos isolados ou
parciais, porém, com o objetivo de detalhar melhor a superfície do terreno e subsidiar a
avaliação de impactos na área, foi elaborado um mapa de declividades na ADA, a partir de
mapa planialtimétrico em escala local, fornecido pelo empreendedor.
A elaboração do mapa de declividades locais foi baseada nas classes definidas por Lepsch
(1991), tendo sido apenas adaptada uma nova classe de declividade para que a divisão final
permitisse a identificação dos terrenos com declives acima de 30%, de modo a facilitar a
análise com relação aos aspectos legais de uso do solo.
Desta forma, foram definidas previamente 7 classes de declive, identificadas pelas letras
seqüenciais de “A” a “G” da seguinte maneira:


Classe A – Declividades entre 0% e 6%



Classe B – Declividades entre 6% e 12%



Classe C – Declividades entre 12% e 20%



Classe D – Declividades entre 20% e 30%



Classe E – Declividades entre 30% e 50%



Classe F – Declividades entre 50% e 100%



Classe G – Declividades superiores a 100%.

Ressalta-se que a adaptação nas classes de declive com relação àquelas definidas por Lepsch
corresponde à divisão da Classe D utilizada pelo autor para representar terrenos com
declividades entre 20 e 50%, em duas classes de menor abrangência, correspondentes a “D” e
“E” do presente trabalho.
O estudo das declividades locais resultou no mapa apresentado na Figura 6.1.5.2-1 e mostra o
predomínio de porções de terreno com baixos valores de declive, ou seja, que as declividades
na gleba são quase que exclusivamente inferiores a 12%, correspondendo a 99,97 % da gleba,
ou seja, uma área de 55,85 ha, dos quais 87,61 % encontra-se entre 0 e 6 % e outros 12,37 %
entre 6 e 12 %. Uma representação fotográfica do relevo suavizado, com declividades baixas
existentes na área do empreendimento, é apresentada na Foto 6.1.5.2-2.
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Foto 6.1.5.2-2: Vista de parcial da ADA, em primeiro plano,
evidenciando as baixas declividades do terreno. Note-se ao fundo
a continuidade do relevo já em AII.

Na área do empreendimento, as declividades maiores que 12 % representando 0,02%
encontram-se em ponto localizado e restritos da encosta, próximo aos limites do terreno, onde
existe um aterro sanitário em atividade da Ambitec Ltda. Nesta faixa de terreno existem
outros intervalos de declividades (12% a 20% representando 0,017; 20% a 30% representando
0,007%; 30% a 50% representando 0,002% e 50% a 100% representando 0,004%) que
ocorrem de forma subordinada e localizada, que não puderam ser registradas
cartograficamente no mapa apresentado. Os valores de declive na gleba estão sintetizados no
Quadro 6.1.5.2-1 a seguir.
Quadro 6.1.5.2-1: Distribuição das classes de declive na área do empreendimento.
ÁREA
CLASSE DE DECLIVE
A (0 a 6%)
B (6 a 12%)
C (maiores que 12%)
TOTAL

(ha)

(%)

48,93
6,91
0,01
55,85

87,61
12,37
0,02
100
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Figura 6.1.5.2-1 – MAPA DE DECLIVIDADES
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6.1.6 - Solos
A caracterização dos aspectos pedológicos presentes nas áreas de influência definidas para o
empreendimento em questão, baseou-se principalmente no estudo efetuado pela TELLUS
2008, com algumas complementações efetuadas pelos técnicos da CEMA e de outras
publicações que são citadas no texto. O estudo da Brasil Ambiental foi executado de acordo
com as seguintes etapas:
 Levantamento de dados bibliográficos,
relacionados à região de interesse;

cartográficos

e

aerofotográficos

 Análise dos dados, mapas e fotos aéreas obtidas nos levantamentos da etapa
anterior, a fim de compreender de forma geral o arcabouço geológico da região;
 Definição das áreas de influência indireta, direta e diretamente afetada do
empreendimento proposto;
 Levantamentos de campo, através de visita a área e analise do perfil geológico
encontrado, bem como, suas feições morfológicas e estruturais;
 Descrições das associações pedológicas existentes por meio da avaliação de
afloramentos e/ou testemunhos de sondagem a trado manual;
 Tratamento dos dados obtidos em campo e estabelecimento das correlações entre
estes e os dados obtidos nas etapas anteriores; e
 Confecção de mapas e do relatório de diagnóstico ambiental.
Para a elaboração dos trabalhos foram utilizadas folhas topográficas do local escala 1:50.000
e fotografias aéreas da área e entorno imediato; GPS; câmera fotográfica digital, enxada de
mão, martelo e lupa.
6.1.6.1 - Diagnóstico Pedológico da Área de Influência Indireta – AII
A Área de Influência Indireta - AII definida para o parâmetro pedologia, corresponde à porção
de jusante da Sub-Bacia do Baixo Sapucaí onde, com a implantação do empreendimento
proposto, poderá ocorrer um incremento na taxa de deposição de sedimentos desagregados a
partir das obras e/ou processos erosivos, com o transporte do material desagregado na gleba
para os corpos d'água. Este material, ao ser transportado e depositado à jusante da gleba,
passaria a compor parcialmente depósitos sedimentares aluvionares recentes.
De acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA et. al., 1999), a AII
está inserida em uma região com predominância de uma associação pedológica Latossolos
Vermelhos (LV 15), caracterizada como Distroférricos A moderado e proeminente, textura
argilosa, e relevo suave ondulado e plano.
De acordo com CBH-SMG (2005), o solo associado à sub-bacia do Baixo Sapucaí
corresponde ao Latossolo Roxo distrófico, horizonte A moderado, proeminente e
Chernozêmico, textura média/ argilosa e muito argilosa, com inclusões de Latossolo Roxo
distrófico e eutrófico, horizonte A moderado, textura média e terra roxa estruturada, eutrófica
horizonte A Chernozêmico, textura muito argilosa e argilosa; e Associação de Latossolo
Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado e proeminente, textura média e argilosa,
conforme apresentado na Figura 6.1.6.1-1 Mapa Pedológico Regional.
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De acordo com o Sistema de Gestão Territorial da Associação Brasileira de Agronegócio da
Região de Ribeirão Preto (ABAG/RP) realizado pela EMBRAPA, a classe dos Latossolos
constitui o agrupamento de solos mais extenso do Estado de São Paulo. São, em geral, solos
com boas propriedades físicas e tendem a apresentar elevada porosidade e friabilidade, sendo
sua principal limitação a baixa disponibilidade de nutrientes nos solos distróficos e a
toxicidade por alumínio trocável, apresentam boa drenagem interna, mesmo os argilosos.
Os Latossolos Férricos, devido ao elevado teor de óxidos de ferro, apresentam alta capacidade
de adsorção de fósforo. Quando ácricos, apresentam virtual ausência de alumínio ao longo do
perfil, mas a natureza oxídica do material desses solos permite que se manifeste, a pouca
profundidade, a predominância de cargas positivas sobre as negativas. Conseqüentemente, a
retenção de ânions (sulfatos, fosfatos, nitratos) é maior que a de cátions, fato que demanda
práticas específicas de manejo.
Ainda segundo o Sistema de Gestão Territorial, na região de Guaíra, município localizado na
sub-bacia do Baixo Sapucaí, foram registradas significativas áreas de Latossolos Vermelhos e
Latossolos Amarelos, ambos acriférricos. Tais solos podem apresentar horizonte pretoplíntico
contínuo (bancada laterítica) à profundidade que varia de 80-200 cm. Nesses solos,
especialmente os Latossolos Amarelos situados em relevo praticamente plano, na época
chuvosa, chega a formar-se temporariamente um "lençol d'água" pelo fato de este tipo de
horizonte petroplíntico ser praticamente impermeável, exceção das fendas existentes.
Nos Latossolos de textura média, o teor relativamente elevado de areias, confere-lhes uma
geometria de poros onde os macroporos são preponderantes. Nesta situação a capacidade de
retenção de água é baixa e a permeabilidade do solo alta, favorecendo a déficits hídricos nos
períodos de veranicos.
A baixa atividade das argilas dos Latossolos confere-lhes diminuta expansibilidade e
contratibilidade, qualificando, os de textura argilosa, como um bom material para
pavimentação de estradas. Por serem solos fáceis de serem escavados e ainda bastante
profundos e porosos, os latossolos são os solos mais apropriados na associação pedológica
descrita, para a utilização nos aterros sanitários a serem desenvolvidos.
Os Gleissolos são outra classe de solo que ocorre na Área de Influência Indireta – AII junto
aos principais cursos d’água, além dos Latossolos Amarelos e Latossolos Vermelhos. Estes
solos são formados em sedimentos aluviais e apresentam geralmente textura errática ao longo
do perfil, às vezes com variações texturais muito grandes entre os horizontes.
A maioria dos Gleissolos são distróficos e bastante ácidos, exceção dos solos com A
chernozêmico. Os gleissolos, principalmente os melânicos, podem apresentar problemas de
trafegabilidade tanto pelo lençol freático raso como pelos elevados teores de material
orgânico, que diminuem sua capacidade de suporte. Por outro lado, por estarem situados em
áreas baixas e/ou de várzeas, os Gleissolos apresentam elevado risco de inundação.
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Figura 6.1.6.1-1 MAPA PEDOLÓGICO REGIONAL.
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6.1.6.2 - Diagnóstico pedológico da Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente

Afetada - ADA
A área de Influencia Direta - AID, foi definida como porção de jusante da micro-bacia do
Córrego do Retiro, desde sua foz (confluência com o Rio Sapucaí-Mirim) até a Estrada
Municipal Aparecida do Salto – Guará, incluindo a área da gleba onde está situada a Área de
Preservação Permanente – APP, da drenagem natural referenciada.
O contexto pedológico no qual se insere a AID é muito semelhante ao descrito para a AII, de
acordo com o Mapa Pedológico Regional. A AID está inserida em uma área com ocorrência
de Latossolo Roxo distrófico (baixa capacidade de troca de cátions e altíssimos valores de
saturação de alumínio e teores de Fe2O3 de 18% a 36%), possui textura argilosa e ocorre em
relevo suave-ondulado e plano.
Os solos da AID, semelhantes à AII, revelam um contexto regional e local de gêneses iguais,
diferindo apenas nas características locais de declividade e posicionamento em relação aos
fluxos d'água, ou seja, porções localizadas próximas aos cursos d’água apresentam grau de
alteração e desenvolvimento mais elevado.
Da mesma forma, seguindo os estudos para uma escala mais local, a semelhança das
associações pedológicas observadas agora entre AID e ADA é notória, tornando redundante
sua apresentação em itens separados.
A AID e ADA estão inseridas, de acordo com o Mapa Pedológico Regional, em uma área
com ocorrência da associação de Latossolo Roxo distrófico. Na ADA também se encontra
solo hidromórfico relacionado a áreas baixas do relevo, inclusive de várzea, com influência
direta do lençol freático.
Essa informação foi confirmada através dos levantamentos realizados no local, conforme
apresentado no Mapa Pedológico Local - Figura 6.1.6.2-1. A seguir será apresentada a
descrição dos perfis de solo observados na área de interesse.
Para a descrição do Perfil Pedológico local, foram utilizados afloramentos existentes, como o
representado pela Foto 6.1.6.2-1, na área próxima ao local do empreendimento, além da
abertura de trincheiras com o uso de enxadas ao longo de toda a gleba para a confirmação das
características do solo em locais sem a ocorrência de afloramento, em especial, solos
revolvidos para o plantio de cana-de-açúcar e demais culturas ou pastagem. Esta atividade
encontra-se ilustrada a seguir na Foto 6.1.6.2-2.
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Figura 6.1.6.2-1 - Mapa Pedológico Local

164

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Foto 6.1.6.2-1: Afloramento localizado no
aterro existente da empresa Ambitec Ltda,
próximo à gleba, para caracterização dos
horizontes do solo

Foto 6.1.6.2-2: Escavação de trincheira com
a utilização de enxada para a caracterização
do solo em ponto sem exposição de
afloramento

Em toda a extensão do terreno a ser implantado o empreendimento, ocorre Latossolo com
horizonte A muito pouco desenvolvido com aproximadamente 0,5 m, sendo que o Horizonte
B do perfil apresenta bom desenvolvimento com aproximadamente 4,0 m de profundidade,
enquanto o horizonte C possui aproximadamente 1,0 m e é seguido pelo Horizonte R.
A rocha geradora dos solos observados na gleba, cujas características principais encontram-se
marcadas no horizonte R, é o basalto oriundo dos derrames formadores da Formação Serra
Geral. In loco este horizonte apresenta coloração ocre, típica do processo de alteração.
O latossolo observado possui consistência friável, pouca cerosidade, textura argilosa e baixa
elasticidade. Sua constituição básica é representada por argila não expansiva.
A ocorrência dos latossolos descritos para a ADA introduz na paisagem uma coloração
vermelha arroxeada característica.
6.1.6.3 - Qualidade do Solo
Para a caracterização da qualidade do solo foram executadas sete sondagens pela empresa
CUTRIM E GUTIEREZ, nos dias 02 a 05 de março de 2009, por meio de trado mecanizado
(Foto 6.1.6.3-1) com diâmetro de 6” (seis polegadas) nas sondagens SD-01, SD-02, SD-04,
SD-05 e SD-06, e por meio de perfuração com sonda hidráulica Hollow Stem Auger (Foto
6.1.6.3-2) nas sondagens SD-03 e SD-07.
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Foto 6.1.6.3-1 – Detalhe da execução de
sondagem utilizando-se trado mecanizado

Foto 6.1.6.3-2 – Detalhe da execução de
sondagem utilizando-se sonda hidráulica
Hollow Stem Auger

Nestas sondagens (SD-01 a SD-07) foram instalados sete poços de monitoramento (PM-01 a
PM-07), conforme apresentadas na Figura 6.1.6.3-1.


Medição Teores de VOC durante Sondagens

Durante a realização das sondagens foram coletadas amostras de solo a cada 1,0 metro
perfurado até ser atingida a franja capilar, por meio da cravação de sondas tubulares com
liners (Fotos 6.1.6.3-3 e 6.1.6.3-4).

Foto 6.1.6.3-3 - Amostragem de solo por
meio da cravação de sondas tubulares
com liners

Foto 6.1.6.3-4 - Detalhe da amostra de
solo coletada com liner
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FIGURA 6.1.6.3-1 - Localização das Sondagens e Poços de Monitoramento
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Ressalta-se que foram detectados teores nulos de VOC nas sondagens, evidenciando que o
solo no local não se encontra impactado por compostos desta natureza.


Análises Químicas

Foram realizadas duas amostragens deformadas de solo destinadas à análise de pH e matéria
orgânica na sondagem SD-07, sendo uma a 5,00 m e a outra a 12,00 m de profundidade,
referente à zona não saturada e a zona saturada, respectivamente. As amostras foram enviadas
ao laboratório da ESALQ, em Piracicaba. A Figura 6.1.6.3-2, apresenta os perfis litológicos
das sondagens e poços de monitoramento.
A Figura 6.1.6.3-3 apresenta dos resultados analíticos obtidos nas amostras de solo. Os laudos
apresentados no Anexo 7 exibem os resultados completos destes ensaios.


Análise Físico-Químicos

Os resultados dos parâmetros físico-químicos obtidos nas amostras de solo coletadas na zona
não saturada e zona saturada estão apresentados no quadro 6.1.6.3-1.
Quadro 6.1.6.3-1: Resultados Físico-químicos do Solo
Resultados Físico-químicos do Solo

Parâmetro

pH
Matéria orgânica

SD-07/5,00m*

SD-07/12,00m*

Não Saturada

Saturada

Unidade

-

4,9

5

Kg/Kg

0,012

0,013

* coleta da amostra em 05 de março de 2009

Conforme definido no “Relatório de estabelecimento de valores orientadores para solos e
águas subterrâneas” pela CETESB (2005), face ao conceito de que o teor de carbono da
matéria orgânica do solo é igual a 58%, a Fração de Carbono Orgânico (FOC) é dada pela
Equação 1:
FOC = 0,0058×%M.O. (Equação 1)
Onde:
FOC: Fração de Carbono Orgânico (adimensional)
%M.O: Matéria orgânica total (%)
Utilizando-se o resultado do parâmetro M.O. total das análises dos parâmetros físicoquímicos,
tem-se a FOC para o solo da zona não saturada igual a 0,00696 (-) e para o solo da zona
saturada de 0,00754 (-).
Outros parâmetros físicos do solo são apresentados no estudo geológico-geotécnico e
hidrogeológico realizado pela empresa Solocon – Engenharia de Solos e Construções, contido
no Anexo 7. Os parâmetros analisados foram: Granulometria, Massa Específica, Umidade
Natural, Limites de Consistência, Permeabilidade, Índice de Plasticidade, Porosidade, Índices
de Vazios, Grau de Saturação, Índice de Atividade das Argilas e Limite de Contração.
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Figura 6.1.6.3-2 - Perfis litológicos

Fonte: Cutrim & Gutierrez Assessoria em Geologia, 2009
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Figura 6.1.6.3-3 Resultados Analíticos do Solo
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6.1.7 - Aspectos Geodinâmicos
A caracterização dos aspectos pedológicos presentes nas áreas de influência definidas para o
empreendimento em questão, baseou-se principalmente no Estudo Ambiental efetuado pela
TELLUS, 2008, com algumas complementações efetuadas pelos técnicos da CEMA e de
outras publicações que são citadas no texto.
O estudo da Brasil Ambiental teve como premissa básica a identificação dos processos do
meio físico atuantes nas áreas de influência do empreendimento passíveis de alteração devido
às obras de engenharia desenvolvidas pelo empreendimento proposto.
Anteriormente ao diagnóstico dos aspectos geodinâmicos das áreas de influência, será
apresentado o embasamento conceitual que norteou a caracterização e a análise dos
fenômenos abordados, quais sejam: Erosão, Escorregamento e Assoreamento.
6.1.7.1 - Fundamentação


Erosão pelas águas pluviais

A erosão é o processo de desagregação e remoção das partículas sólidas do solo ou de
fragmentos e partículas de rochas, devido à ação combinada da gravidade com a água, o gelo
e/ou os organismos vivos - plantas e animais (DAEE/IPT, 1990). Nota-se por esta definição
que o processo de erosão pela água está relacionado ao processo de escoamento superficial
das águas.
A superfície da terra é coberta por solos que são formados por um processo permanente de
alteração das rochas e transformação pedogenética comandado por agentes físicos, químicos e
orgânicos. Neste processo natural, há um de equilíbrio na natureza entre os processos de
formação e remoção dos solos. Assim, a erosão é considerada normal, ou seja, quando
resultante da ação intempérica. Esta forma de erosão é desencadeada por alterações das
condições geológicas, geomorfológicas ou climáticas e ocorre ao longo de milhares de anos.
Entretanto, o equilíbrio pode ser rompido pela intensificação da geodinâmica superficial, onde
os processos de formação do solo não conseguem superar os processos de degradação, e a
erosão é considerada acelerada.
Neste tipo se enquadra a erosão acelerada provocada pelo homem que ocorre de forma intensa
em poucos anos: é a erosão antrópica ao meio ambiente. A erosão antrópica pode ser de três
tipos: laminar, em sulcos e/ou ravinas ou por voçorocas.
A erosão laminar é o processo de lavagem da superfície do terreno com transporte das
partículas sólidas do solo. Inicia-se com a desagregação destas partículas pela energia das
gotas de chuva, que são facilmente carreadas pelo escoamento superficial da água. No caso da
erosão laminar, o escoamento superficial distribui-se homogeneamente pelo terreno.
Quando há concentração do escoamento superficial, formam-se as enxurradas que apresentam
alta energia de transporte e geram sulcos no terreno ou até mesmo ravinas. Estas ravinas
podem aprofundar-se até encontrar o nível freático, configurando uma voçoroca.
A voçoroca é o estágio mais avançado e complexo de erosão, cujo poder degradador é
superior ao das outras formas, exigindo, portanto, estudos detalhados para sua contenção.
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Além da erosão superficial, a voçoroca associa-se ao processo de erosão interna ("piping")
provocada pela concentração de água do nível freático, que se caracteriza pelo avanço para o
interior do solo na forma de tubos ("entubamento"). Os vazios destes tubos, ao se tornarem
significativos, originam colapsos do terreno com desabamentos que alargam a voçoroca ou
criam novos ramos.
Durante os processos de erosão interna, ocorrem os descalçamentos e solapamentos da base,
instabilizando as paredes da voçoroca e provocando desmoronamentos e escorregamentos de
solos.
Assim, o controle do processo erosivo deve ocorrer durante a sua fase "primária", ou seja,
enquanto laminar. Tal controle deve ter como princípio básico a minimização do impacto das
gotas das chuvas e a energia da água no processo de escoamento superficial.
As causas da erosão acelerada estão associadas a fatores antrópicos e naturais. Como fator
preponderante, está o uso e ocupação irracional do solo, por exemplo, através de
desmatamentos, cultivos, estradas mal planejadas e a expansão urbana desordenada. Sobre
este cenário "catastrófico" formado pela ação antrópica, atuarão os fatores naturais, tais como
chuvas, relevo, solos, rocha e vegetação, que controlarão a intensidade do processo erosivo.
Enfim, as principais conseqüências da erosão acelerada são a destruição de terras cultiváveis,
de equipamentos urbanos e obras civis, e o assoreamento de reservatórios e cursos d'água.


Escorregamentos

Escorregamentos correspondem a movimentos de massa diretamente relacionados à dinâmica
das vertentes. Augusto Filho (1992), classifica os movimentos de massa em quatro grandes
grupos: rastejos (creep), escorregamentos stricto sensu (slides), quedas (falls) e corridas
(flows). Cada tipo de movimento de massa é definido em função da forma e do tamanho do
processo, bem como das características do material (solo e/ou rocha) que foi mobilizado.
A declividade do terreno é o principal atributo do meio físico que controla a deflagração dos
escorregamentos. Assim, quanto maior a declividade maior a suscetibilidade ao deslocamento
do solo/rocha. Vertentes com declividades inferiores a 30% são pouco afetadas por
movimentos de massa desse tipo, entre 30 e 60% a freqüência aumenta e acima de 60% esse
processo passa a ser muito comum.
Os movimentos de massa manifestam-se de forma natural nas áreas de vertentes com altas
declividades, nas montanhas, serras e escarpas. Entretanto, em sua forma induzida, são
processos que ocorrem em alguns taludes e aterros, mesmo em relevos pouco acidentados,
quando a implantação de um determinado empreendimento é feita sem os devidos cuidados
técnicos.


Assoreamento

O assoreamento é definido como sendo a obstrução de um rio, canal, estuário ou qualquer
corpo d'água, causado pelo acúmulo de substâncias minerais, tais como areia, argila ou
cascalhos entre outros ou ainda por materiais de origem orgânica, como o lodo.
O acúmulo de materiais no leito dos corpos d'água responsáveis pelo assoreamento está, em
linhas gerais, associado ao maior aporte dos mesmos nos cursos d'água, ultrapassando a
capacidade de transporte do mesmo. Este fato provoca a redução da profundidade e da
velocidade da correnteza nos corpos d'água.
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É comum o aumento no aporte de sedimentos em suspensão nos cursos d'água decorrente do
incremento na taxa de matéria desagregada. Atividades antrópicas à montante dos pontos
assoreados configuram normalmente a fonte destes materiais desagregados, seja através da
exposição do solo por meio de desmatamentos ou de forma mais direta por obras de corte e
aterro, mineração, atividades agrícolas, entre outras.
6.1.7.2 - Diagnóstico Geodinâmico da Área de Influência Indireta
A definição da Área de influência Indireta - AII do empreendimento proposto com relação ao
parâmetro geodinâmico esbarra no fato de que as características do projeto proposto não
prevêem a intervenção antrópica em locais externos aos limites da gleba.
Nesse contexto os aspectos relativos a fenômenos de Erosão e Escorregamento de forma
indireta ao empreendimento se tornam irrelevantes, restando analisar um possível incremento
indireto na taxa de assoreamento. Dessa forma, definiu-se como AII as porções de jusante do
empreendimento, na micro-bacia do rio Sapucaí Mirim.
De acordo com a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994), na região na qual está
inserida a AII do empreendimento, ocorrem terras apresentando baixa susceptibilidade à
erosão nos solos sub-superficiais, induzida por movimentos de terra, conforme mostra a
Figura 6.1.7.2-1 que corresponde à região de interesse no referido mapa.
Os dados referentes à susceptibilidade a processos erosivos e escorregamentos apresentam
valores baixos para a AII, o que permite concluir que a suscetibilidade ao incremento na taxa
de sedimentos a serem carreados para os cursos d´água após intervenções em determinados
pontos da mesma é igualmente baixa.
Esta afirmação deriva da definição do processo de erosão, que se resume em meteorização de
partículas, transporte e deposição das mesmas. Ou seja, não havendo erosão, devido à baixa
suceptibilidade apresentada pelo material terroso, automaticamente não ocorre deposição à
jusante que possa configurar assoreamentos.
6.1.7.3 - Diagnóstico geodinâmico da Área de Influência Direta / Área Diretamente Afetada
Os fenômenos relacionados à dinâmica superficial dos solos e rochas, ou geodinâmica, estão
intimamente ligados às características físicas dos materiais e sua relação com os agentes
físicos externos, como gravidade, dinâmica das chuvas, sazonalidade climática, entre outros.
Essa relação ocorre de forma localizada através da deflagração de processos erosivos, como
escorregamentos e assoreamentos. Quando a atuação dos processos de erosão acontece em
direção a fundos de vales e porções menos elevadas do relevo com ou sem corpos d´água, a
erosão avança sobre maiores distancias.
Neste contexto a definição da AID e ADA para o aspecto geodinâmica, assim como os demais
aspectos físicos relacionados à geologia, foi estabelecida levando-se em consideração a
porção de jusante da micro-bacia do Córrego do Retiro no primeiro caso, e a vertente de baixa
declividade e de mergulho em direção ao Córrego do Retiro, para o segundo caso.
Com base nesta analise, foi considerada Área de Influência Direta – AID as porções de
terreno que podem ser atingidas por materiais desagregadas em eventuais fenômenos
deflagrados na ADA. E a Área Diretamente Afetada - ADA, foi definida como a porção do
terreno onde haverá intervenções para a implantação do empreendimento proposto.
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Figura 6.1.7.2-1 - Carta Geotécnica do Estado de São Paulo
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De acordo com as descrições e mapa da Figura 6.1.7.2-1, a área do empreendimento apresenta
baixa susceptibilidade à erosão. Contudo, com as informações da pedologia e declividades
locais, foi possível a execução de uma avaliação mais detalhada desses parâmetros, conforme
descrito a seguir.
A classificação das terras da área do empreendimento em relação à suscetibilidade à erosão
foi elaborada com base no conhecimento dos condicionantes naturais do meio físico: solo,
relevo e geologia.
A partir da análise dos tipos de solos e das classes de declive apresentadas anteriormente no
Quadro 6.1.5.2-1 - Parâmetro Geomorfologia e baseando-se no método da matriz de
correlação, na qual solos rasos e mais siltosos associados a médias e altas declividades (acima
de 12%) caracterizam terrenos mais suscetíveis à erosão, foi possível definir as classes de
suscetibilidade à erosão para a ADA, conforme mostra o Quadro 6.1.7.3-1, e elaborar a Carta
de Suscetibilidade à Erosão (Figura 6.1.7.3-1), a seguir.
Quadro 6.1.7.3-1: Classes de suscetibilidade à erosão
B - Baixa

M - Média

A - Alta

mA - Muito Alta

Classes de Declividade
Associação
de Solos

A
(0 a 6%)

B
(6 a
12%)

C
(12 a 20%)

D
(20 a
30%)

E
(30 a
50%)

F
(50 a
100%)

G
(>100%)

Classes de Suscetibilidade à Erosão
Latossolo
Vermelho/
Cambissolo
Cambissolo / Latossolo
Vermelho
Cambissolo / Gleissolos
Fonte: PA Brasil, 2007.

B

B

B

M

mA

mA

mA

B

M

M

A

mA

mA

mA

B

M

M

A

mA

mA

mA

Analisando a distribuição das classes de susceptibilidade a erosão na área do empreendimento
conclui-se que predominam terrenos de baixa e média suscetibilidade à erosão, que ocupam
55,84 ha e correspondem a 99,99% da área do empreendimento.
De acordo com o diagnóstico ambiental – parâmetro geomorfologia, apenas 0,01% da área do
empreendimento possui declividades superiores a 20%, aos quais estariam associados os
maiores graus de riscos de acidentes geoambientais relacionados a escorregamentos e
processos erosivos.
Os resultados obtidos através da matriz de correlação apontam, portanto, para um contexto
geodinâmico favorável. Este fato é potencializado pela presença de cobertura vegetal em
praticamente toda a extensão do terreno, representada localmente por cana-de-açúcar,
conforme ilustra a Foto 6.1.7.3-1.
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Figura 6.1.7.3-1 - Carta de Suscetibilidade à Erosão
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Foto 6.1.7.3-1: Vista parcial da gleba, mostrando
fragmentos de cobertura vegetal representada por canade-açúcar.

Neste contexto, é possível concluir que o perfil do solo local está em situação de equilíbrio
natural, tanto na AID como na ADA, o que resulta na ausência de processos erosivos ativos
na gleba e permite avaliar que, mantida essa condição, os riscos são reduzidos.
A ausência de processos erosivos justifica o fato de não terem sido observados pontos de
assoreamento no leito do Córrego do Retiro, uma vez que este fenômeno depende da
desagregação de partículas em uma porção de montante sendo carreadas ao corpo d´água.
Quanto aos solos de alteração de basalto, solos coluvionares, e os sedimentos aluviais,
apresentam comportamento diferenciado frente à ação aos processos erosivos.
Quanto ao substrato, os solos de alteração de basalto, por sua constituição predominantemente
argilosa, de maneira geral são consistentes e resistentes à ação dos processos erosivos
(erosões laminares e em sulcos), sendo os solos coluvionares argilo-silto-arenosos um pouco
mais suscetíveis aos processos erosivos. O grau de suscetibilidade à erosão destes solos está
intimamente associado à inclinação das encostas e ao tipo de uso do solo. Quanto mais
inclinadas às encostas, mais suscetíveis à ação dos os processos erosivos. Em declividades
acima de 30% além das erosões serem mais acentuadas, as encostas naturais são mais
suscetíveis as ocorrências de escorregamentos, notadamente, quando são submetidas à
interferência humana, com a implantação de cortes e aterros à meia encosta, o que não é o
caso da área do empreendimento em questão.
Os sedimentos aluviais, por sua vez, apresentam grau de suscetibilidade à erosão muito baixo,
determinado, principalmente, pela topografia plana do terreno (menores que 2%). Estes
sedimentos são bem mais vulneráveis à ação das águas fluviais, no período das enchentes.
Com relação aos processos de escorregamento, a condição de equilíbrio natural também se
aplica na área, não tendo sido observados durante a elaboração deste estudo.
A ocorrência de nenhum ponto apresentando tais fenômenos é confirmada nos dados obtidos
pela Solocon - Engenharia de Solos e Construções, que elaborou um estudo geológicogeotécnico para a área do empreendimento.
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Com base na análise do referido estudo e associado aos dados da literatura específica, fica
evidenciado que o material terroso existente no local possui ângulo de atrito interno entre 15°
e 25°, peso específico entre 1,76 e 1,88 g/cm³ e coesão superior a 2,0 t/m².
Essas características conferem ao material uma boa trabalhabilidade no que diz respeito às
obras de terra. Quanto à estabilidade natural dos taludes de corte a serem gerados deverá ser
respeitado um ângulo limite em relação à altura do mesmo, conforme estabelecido por Caputo
(1987) e é apresentada no Quadro 6.1.7.3-2, a seguir.
Quadro 6.1.7.3-2: Relação alturas e inclinações aplicáveis em cortes de talude, considerando as
características físicas dos materiais
Solo

Peso específico γ
em t/m3

Areia muito fina

1,8

Silte com areia
muito fina

1,9

Silte

2,0

Argila mole

1,9

Argila rija

Areia fina
Areia grossa
Saibro e
pedras

2,0

--------------------------------

Ângulo de
atrito interno ø

22,5

27,5

20,0

15,0

10,0

----------------------------------

Coesão c
em t/m2

Profundidade
H em m

Inclinação do
talude-cotg i

0- 3,0
3,0- 6,0
6,0- 9,0
9- 12
12,0- 15,0

1 : 1,5
1 : 1,75
1 : 1,9
1 : 2,2
1 : 2,5

1,0

0- 3
3,0- 6,0
6,0- 9,0
9,0- 12,0
12,0- 15,0

1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,8
1 : 2,0

1,5

0- 3
3,0- 6,0
6,0- 9,0
9,0- 12,0
12,0- 15,0

1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,8
1 : 2,15
1 : 2,5

2,5

0- 3,0
3,0- 6,0
6,0- 9,0
9,0- 12,0
12,0- 15,0

1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,8
1 : 2,4

3,5

0- 3,0
3,0- 6,0
6,0- 9,0
9,0- 12,0
12,0- 15,0

1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,8
1 : 2,6

1,0

----------------------------------

--------------------------------

1 : 2,0
1 : 1,7
1 : 1,5

Fonte: Caputo (1987)

A análise comparativa entre o Quadro 6.1.7.3-2 e as características físicas dos solos residuais
locais evidencia que são admissíveis, em termos de estabilidade dos taludes, cortes com altura
de 5 m e inclinação 1V:2H que serão executados no empreendimento.
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6.1.8 – Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade das Águas
O parâmetro ambiental, águas superficiais, foi diagnosticado para a caracterização da situação
ambiental da área objeto deste estudo, localizada no município de Guará, nordeste do estado
de São Paulo, antes da implantação do projeto.
Para o diagnóstico ambiental dos Recursos Hídricos Superficiais foram utilizadas informações
extraídas e adaptadas de Estudo Ambiental (TELLUS, 2008), realizado anteriormente à
elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental, adotando a Bacia hidrográfica, de acordo com
a Lei Estadual nº 7663 de 1991, como unidade físico-territorial de planejamento e
gerenciamento.
O termo "bacia hidrográfica" é definido como uma unidade fisiográfica, limitada por divisores
topográficos, que recolhe a precipitação, age como um reservatório de água e sedimentos,
defluindo-os em uma secção fluvial única, denominada exutório. Os divisores topográficos ou
divisores de água são as cristas das elevações do terreno.
A Lei Estadual nº 7663 de 1991 estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de
Recursos Hídricos, criando 22 unidades que compõem o Sistema de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SIGRH) apresentado na Figura 6.1.8-1, cuja área do empreendimento
proposto está inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 8,
denominada Sapucaí - Mirim/Grande, sub-bacia hidrográfica do Baixo Sapucaí e micro-bacia
do córrego do Retiro ou do Monte Santo.
A UGRHI 8 localiza-se na porção nordeste do estado de São Paulo e é composta por 22
municípios. As principais cidades situadas nesta bacia são Franca, Batatais, São Joaquim da
Barra, Ituverava e Guará.
De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a UGRHI 8 abriga aproximadamente
2% da população do estado, sendo que 94% dos habitantes vivem em área urbanas. Nesta
unidade são coletados 97% do total do esgoto produzido, com 64% do esgoto gerado
recebendo tratamento (Relatório de Qualidade das Águas Interiores do estado de São Paulo,
2006).
Esta UGRHI é definida principalmente pela bacia do Rio Sapucaí e seus tributários, além de
porções de áreas drenadas diretamente para o Rio Grande. Sua drenagem total é de 9.166 km2,
composta pelas Sub-bacias do Alto Sapucaí, Médio Sapucaí, Baixo Sapucaí, Ribeirão do
Jardim/Córrego do Lajeado, Rio do Carmo, afluentes do Rio Grande e Rio Canoas.
Nesta unidade estão implantados os reservatórios de Estreito (FURNAS), Jaguará (CEMIG),
Igarapava (CEMIG) e Volta Grande (CEMIG) no rio Grande. O primeiro reservatório é
utilizado para regularização de vazões e geração hidrelétrica e os demais apenas para geração
hidrelétrica. No rio do Carmo estão implantados: Buritis (CPFL); Esmeril, Dourados, São
Joaquim e Monjolinho no rio Sapucaí-Mirim.
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Figura 6.1.8-1: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) no estado de São
Paulo

Fonte: http://mapas.znc.com.br/sos_bacias_sp/index.php

A produção hídrica superficial característica da UGHRI 8, apresenta segundo Plano Estadual
de Recursos Hídricos - PERH, 2007:
 Precipitação média de longo período: 1.520mm;
 Escoamento total estimado para os cursos de água, em termo de vazão média de
longo período: 146 m3/s;
 Evapotranspiração média de longo período calculada pela diferença entre a
precipitação e a vazão:1018 mm/ano;
 Escoamento básico que aflui aos corpos d'água após perolar pelos aqüíferos
subterrâneos, estimado a partir da média das vazões mínimas anuais de 7 dias
consecutivos: 45 m3/s;
 Vazão mínima anual de 7 dias consecutivos e 10 anos de período de retorno,
estimada estatisticamente a partir de amostras de dados observados: 28 m3/s;
 Relação entre vazão e a precipitação (aponta a parte da chuva que é transformada
em escoamento): 33%
 Relação entre escoamento básico e total: 31%
O principal uso da água nessa bacia está voltado ao abastecimento público e industrial,
afastamento de efluentes doméstico e industrial e irrigação de hortaliças e plantas frutíferas. A
estimativa das demandas em 2004, realizada no âmbito do Plano Estadual Recursos Hídricos
(2004-2007), chegou aos resultados apresentados no Quadro 6.1.8-1.

180

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Quadro 6.1.8-1: Estimativa de Demanda Água
CATEGORIA DE USO

DEMANDA (m3/s)

Urbano

1,66

Industrial

4,71

Irrigação

19,2

TOTAL

25,57

Fonte: PERH (2004-2007)

Os principais problemas encontrados na UGRHI 8 referem-se a necessidade de intervenções,
em cerca de 27% dos municípios para adequação das disposições atuais de resíduos sólidos e
também, quando for o caso, a recuperação de antigos lixões e solução para os passivos
ambientais existentes.
Destaca-se ainda a vulnerabilidade das cabeceiras do rio Sapucaí e na sub-bacia do rio das
Canoas, à ocorrência de processos erosivos e conseqüentemente suscetibilidade a inundação
em trechos urbanos de alguns afluentes do rio Sapucaí.
A vazão mínima da UGRHI expressa pela relação entre as demandas globais e a produção
hídrica superficial dentro dos limites da UGHRI é da ordem de 0,90, indicando que o
suprimento das demandas podem estar próximo de um nível crítico. As demandas por
irrigação representavam em 2004, cerca de 75% da dinâmica total.
6.1.8.1 - Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta (AII)
A definição das áreas de influência para o parâmetro Águas Superficiais seguem o mesmo de
geologia, geomorfologia e solos, sendo assim a porção de terreno definida como Área de
Influência Indireta – AII, corresponde à porção de jusante da Bacia do SapucaíMirim/Grande.
A área de drenagem da sub-bacia do Baixo Sapucaí é de 1.834,55 km2 e abrange os
municípios de Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis, Nuporanga e São Joaquim da
Barra.
De acordo com o PERH (2004/2007), a análise da precipitação média mensal da sub-bacia do
Baixo Sapucaí foi realizada através de três postos pluviométricos localizados nos municípios
de Ipuá, Guará e São Joaquim da Barra.
Na Figura 6.1.8.1-1 demonstra-se que no período de abril a setembro ocorre baixa
precipitação pluviométrica na sub-bacia do Baixo Sapucaí, sendo a média máxima para este
período de aproximadamente 100mm, em contraposição ao período de outubro a novembro,
quando ocorrem grandes volumes de precipitação, com média máxima de aproximadamente
400mm.
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Figura 6.1.8.1-1: Precipitação Média Mensal para a Sub-Bacia do Baixo Sapucaí

Fonte: PERH (2004/2007)

Com relação à disponibilidade hídrica da Sub-Bacia do Baixo Sapucaí, de acordo com o
PERH (2004/2007), é apresentada na Figura 6.1.8.1-2 o fluviograma que possui vazões
mínimas, máximas e médias mensais para o período de 1980 a 1997 e a vazão mensal
referente ao ano de 1997.
Da análise deste fluviograma pode-se concluir que a média da vazão máxima no período de
1980 a 1997, atinge seu valor mais alto, cerca de 14m3/s, nos meses de janeiro e fevereiro. A
média da vazão, aproximadamente 4m3/s, ocorre nos meses de agosto e setembro.
Com relação à média da vazão mínima para este período, o valor mais alto corresponde a
aproximadamente 8m3/s e ocorre nos meses de março e abril, enquanto o valor mais baixo,
aproximadamente 3m3/s, ocorre nos meses de agosto a outubro.
Figura 6.1.8.1-2: Fluviograma com vazões mensais de 1980 a 1997

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (2004/2007)

182

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Anualmente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA/SP) através da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) realiza o diagnóstico da qualidade da água
em todas as UGRHI’s do estado, através do Relatório de Qualidade das Águas (RQA).
De acordo com o RQA editado em 2006, Índice de Qualidade das Águas (IQA) do rio Sapucaí
varia entre ruim e boa. A qualidade ruim foi influenciada, principalmente pela presença de
metais: alumínio, ferro, manganês, assim como coliforme termotolerante. Este IQA
comparado àqueles observados desde 2004, em termos ecotoxicológicos, pode-se concluir que
ocorreu um decréscimo na qualidade das águas do Rio Sapucaí.
6.1.8.2 – Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta (AID)
A Área de Influencia Direta – AID, foi definida como porção de jusante da micro-bacia do
Córrego do Retiro, desde sua foz (confluência com o Rio Sapucaí-Mirim) até a Estrada
Municipal Aparecida do Salto – Guará, incluindo a área da gleba onde está situada a Área de
Preservação Permanente – APP, da drenagem natural referenciada.
A área de drenagem da micro-bacia do córrego do Retiro ou do Monte Santo é de
aproximadamente 51,38 km2. O córrego do Retiro ou Monte Santo é afluente da margem
direita do rio Sapucaí-Mirim e estende-se por aproximadamente 13km (nascente mais
distante), caracterizando-se como córrego perene e padrão de drenagem dendrítica ou
arborescente.
O córrego do Retiro ou do Monte Santo percorre 1.100m curvilíneos entre a divisa no
extremo oeste da área da micro-bacia e a foz no Sapucaí-Mirim, escoando aproximadamente
720L/s de vazão média de longo período e ou 56m3/s de vazão de cheia (DAEE, 2006).
6.1.8.3 - Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada (ADA)
A porção de terreno definida como Área Diretamente Afetada – ADA pela implantação e
operação do empreendimento é representada pela gleba, isto é, a porção do terreno onde
haverá intervenções para a implantação do empreendimento proposto.
A gleba é delimitada à NO pelo córrego do Retiro (Foto 6.1.8.3-1), afluente do Rio Sapucaí e
pela Estrada Municipal de acesso ao empreendimento existente na sua porção SE e nas
extensões a NE e SO pela cultura de cana em torno da área onde o empreendimento será
implantado. No contexto de bacias hidrográficas, a área do empreendimento corresponde a
0,55 km2, aproximadamente 1% do total da área da micro-bacia do córrego do Retiro a qual
está inserida, que possui 51,38 km2 de extensão.
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Foto 6.1.8.3-1: Vista do córrego do Retiro definindo o limite da gleba

Fonte: TELLUS, 2008

Diferentemente dos diagnósticos apresentados anteriormente para a AII e AID, onde as
informações obtidas junto aos órgãos oficiais permitiram um diagnóstico da hidrologia
regional e do entorno imediato, o diagnóstico da hidrologia na ADA foi obtido a partir da
análise da vazão produzida pela área contribuinte antes da implantação do empreendimento.
O "Estudo de Regionalização de Variáveis Hidrológicas", desenvolvido pelo DAEE,
identificou 21 regiões hidrologicamente homogêneas no Estado de São Paulo, para as quais
foram estabelecidos diversos parâmetros hidrológicos regionais. O Município de Guará está
situado na "Região Homogênea P", com total anual médio de chuva da ordem de 1.500mm.
Na região, o DAEE opera o Posto Pluviográfico Guará, prefixo B4-035, na latitude 20º25',
longitude 47º49' e altitude 580m, com série histórica de precipitações intensas analisadas para
um período de 10 anos, entre 1943 e 2003. O empreendimento proposto tem uma área de 0,55
km², estando localizado na sua totalidade na micro-bacia do córrego do Retiro.
Na Seção A, que corresponde ao limite de jusante do empreendimento na micro-bacia, a área
de drenagem é de 50,22 km2. Deste total, 49,67 km2, estão situados a montante do
empreendimento e 0,55 km2 corresponde a área do empreendimento. Na Seção B, final da
micro-bacia, onde o córrego do Retiro deságua no rio Sapucaí, a área de drenagem é de 51,38
km2.
A empresa PA BRASIL em 2007, através de metodologia do “Manual de Cálculo de Vazões
Máximas, Médias e Mínimas nas Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo”, publicado
pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que define que para áreas superiores
a 2km² e inferiores a 200km2, as vazões máximas das bacias devem ser calculadas pelo
Método I-PAI-WU, caso da micro-bacia do córrego do Retiro chegou aos resultados
apresentados no Quadro 6.1.8.3-1.
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Considerando os dados físicos da área contribuinte e as condições atuais de ocupação da
micro-bacia do córrego do Retiro, condição de baixo grau de impermeabilidade, as vazões
máximas para períodos de recorrência de 10 e 20 anos, são as seguintes (Quadro 6.1.8.3-1).
Quadro 6.1.8.3-1: Vazões Máximas (TR = 10 e 20 anos)
Qmáx (m³/s)
SEÇÃO
TR = 10 anos

TR = 20 anos

Seção A

53,77

60,65

Seção B

54,75

61,76

Fonte: PA Brasil, 2007

Para o cálculo das vazões contribuintes para a ADA foi utilizado o Manual de Cálculo de
Vazões Máximas, Médias e Mínimas nas Bacias Hidrográficas do estado de São Paulo,
publicado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o qual utiliza o Método
Racional.
Para a obtenção da vazão máxima antes da implantação do empreendimento foram
consideradas as drenagens naturais, utilizando a carta do IGC para a determinação da área de
contribuição. O valor da intensidade da chuva crítico foi determinado a partir da equação
constante no Manual de Equações de Chuvas Intensas para o município mais próximo,
publicado pelo DAEE.
Considerando os aspectos físicos de relevo e cobertura vegetal da bacia contribuinte na
condição atual, foi adotado grau baixo para toda a área, ou seja, C = 0,20, correspondente a
áreas rurais. O valor de vazão máxima de cheia para uma área de contribuição de 0,55 km2 e
período de retorno de 10 e 20 anos, está apresentado no Quadro 6.1.8.3-2.
Quadro 6.1.8.3-2: Vazões Máximas na ADA (TR = 10 e 20 anos)

Qmáx
SEÇÃO
Empreendimento

(L/s)
TR = 10 anos
TR = 20 anos
931,24

1050,47

(m³/s)
TR = 10 anos
TR = 20 anos
0,93

1,05

Fonte: PA Brasil, 2007



Aplicações ao Empreendimento

Decorrente da remoção da cobertura vegetal e da construção do empreendimento, o
coeficiente de escoamento superficial (C) poderá sofrer alteração nas áreas contribuintes da
bacia. Entretanto, a pior condição de alteração do coeficiente C, para efeito de análise
ocorrerá no encerramento das atividades de disposição de resíduos por razão da
impermeabilização superior das células. A área de drenagem será a mesma, entretanto o
coeficiente (C) passará a ser considerado com o valor 0,30, resultando num Q10máx e Q20máx de
1,40 m3/s e 1,58 m3/s, respectivamente.
Portanto o incremento de vazão na AID, decorrente da impermeabilização do solo na área do
empreendimento será de 0,47m3/s (TR=10 anos) e 0,50m3/s (TR=20 anos), representando
menos 1% da vazão máxima de cheia nas condições atuais de ocupação. Para a área de
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implantação do empreendimento (ADA), verifica-se a possibilidade de aumento da ordem de
30% das vazões de cheia em face da implantação do empreendimento.
Estes resultados indicam níveis de avaliação diferentes. Na micro-bacia do córrego do Retiro,
dada à pequena significância no incremento na vazão de cheia causado pela
impermeabilização da área e que venha a apresentar problemas quanto ao efeito de alteamento
da lâmina d´água líquida nas áreas de jusante do corpo receptor, representa impacto de
pequena magnitude, restando apenas a preocupação com possibilidade de assoreamento do
rio, cuja avaliação é feita na ficha de avaliação do item 7.2.4.
6.1.8.4 – Qualidade das Águas Superficiais


Caracterização hidrográfica

A UGRHI 8 compreende 22 municípios e é responsável pela drenagem de 9.125 Km2. Os
principais constituintes são Rio Sapucaí, Ribeirão dos Bagres, Rios do Carmo e Grande, desde
o Reservatório Peixoto até o Reservatório Volta Grande.
A rede da CETESB de monitoramento da qualidade da água na UGRHI 8, é composta por 12
unidades, sendo que 4 representam a Rede Básica, 7 pertencem ao Monitoramento Regional e
1 Rede de Sedimento. A localização das redes de monitoramento pode ser verificada na
Figura 6.1.8.4-1.
Nos pontos de amostragem são coletadas informações sobre variáveis físico-químicas e
biológicas dos corpos receptores. A partir destas variáveis são calculados níveis toxicológicos,
além de Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público (IAP), Índice de
Qualidade de Água (IQA), Índice de Qualidade de Água para Proteção da Vida Aquática
(IVA), Índice de Estado Trófico (IET) e Índice de Comunidade Bentônica (ICB).
As principais variáveis, consideradas sanitárias, medidas pelas 12 redes da CETESB na
UGRHI 8 são: condutividade, turbidez, nitrato, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido
(OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO(5,20)), fósforo total (PT), coliformes
termotolerantes e clorofila.
Outras variáveis físico-químicas também são analisadas, tais como: pH, temperatura da água e
do ar, coloração, alumínio dissolvido e total, cádmio, chumbo, cloreto, cobre dissolvido e
total, cromo, fenóis, ferro dissolvido e total, manganês, mercúrio, níquel, nitrito, NKT,
potássio, sódio, zinco, sólido dissolvido e total, substâncias tensoativas e toxicidade.
A qualidade da água pode ser comprometida pela presença de fontes poluidoras como
efluentes domésticos (poluentes orgânicos biodegradáveis, nutrientes e bactérias), efluentes
industriais (poluentes orgânicos e inorgânicos, dependendo da atividade industrial) e carga
difusa urbana e agrícola (poluentes advindos da drenagem destas áreas: fertilizantes,
defensivos agrícolas, fezes de animais e material em suspensão). Sendo assim, a poluição das
águas está associada ao tipo de uso e ocupação do solo.
O uso do solo na UGRHI 8 – Sapucaí-Mirim e Grande é relacionado a atividades
agropecuárias, industriais e urbanas. De acordo com dados do Plano Estadual de Recursos
Hídricos 2004-2007, 94% dos habitantes vivem em áreas urbanas. As principais atividades
industriais da região são curtumes, indústrias alimentícias e sucro-alcooleira. Os curtumes
correspondem a 44% das atividades industriais. As fábricas de açúcar e álcool representam
17%, enquanto o beneficiamento de leite 15%.
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Figura 6.1.8.4-1: Mapa esquemático da UGRHI 8 contendo os principais corpos de água, municípios e a localização dos pontos de amostragem
da CETESB

Fonte: CETESB, 2007
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A área rural é bastante desenvolvida com produção expressiva de culturas temporárias (soja,
cana de açúcar, milho e café), cerca de 70% de área, além de significativa área ocupada por
pastagens, aproximadamente 25% de área. Especificamente, no município de Guará, as áreas
ocupadas por atividades agrícolas dividem-se em 87,3% de culturas temporárias, 12,55% de
pastagem e 0,15% de horticultura. O uso da água na UGRHI 8 está relacionado com o
abastecimento público e industrial, afastamento de efluentes domésticos e industriais e
irrigação de hortaliças e plantas frutíferas. Entretanto, a irrigação apresenta maior demanda
superando os outros setores.
Segundo o Relatório Zero de 2000, publicado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica SapucaíMirim/ Grande, na UGRHI 8 a captação de água para abastecimento público é atendida por
mananciais subterrâneos (34%) e superficiais (66%). O abastecimento de água do município
de Guará é exclusivamente subterrâneo.
Nesta unidade são coletados 97% do total do esgoto produzido, enquanto o índice de
tratamento é da ordem de 64% do esgoto gerado. Entretanto, em Guará são coletados 98% do
esgoto de origem doméstica e apenas 3% recebem tratamento, sendo o Ribeirão Verde o
corpo receptor. O índice de não atendimento pela rede coletora de esgotos é de apenas 4% da
população urbana de toda UGRHI, correspondendo a um total aproximado de 22.928
habitantes. Este resultado representa cerca de 2% do total de cargas orgânicas potenciais.
O Quadro 6.1.8.4-1 compara a carga poluidora de origem doméstica de alguns municípios da
UGRHI 8, segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo2006:
Quadro 6.1.8.4-1 Carga Orgânica Poluidora de Origem Doméstica
Carga Potencial (kg DBO/dia)

Carga Remanescente (kg
DBO/dia)

Franca

17314

4419

Batatais

2842

2842

São Joaquim da Barra

2392

2392

Guará

1063

1038

Nuporanga

296

59

34446

16873

Municípios

Total da UGRHI – 8

Fonte- CETESB – Relatório de qualidade das águas -2006

A carga poluidora potencial é a carga de esgoto doméstico gerado pelos habitantes. A carga
remanescente é a carga de esgoto que efetivamente foi lançada em algum corpo hídrico,
portanto é a diferença entre a carga potencial e a carga orgânica que foi tratada.
Nota-se pelo Quadro 6.1.8.4-1 que os municípios de Batatais e São Joaquim da Barra não
tratam esgoto. Franca e Nuporanga tratam grande parte do esgoto gerado. Guará trata apenas
25 kg DBO/dia de carga orgânica.
O Quadro 6.1.8.4-2 compara os valores de carga orgânica de origem industrial e doméstica.
Nota-se que a carga orgânica remanescente industrial é baixa, devido à eficiência de 99,2% do
tratamento de efluentes industriais.
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Quadro 6.1.8.4-2: Carga Orgânica Potencial e Remanescente
Carga orgânica (ton DBO5/ ano)
Fonte
Potencial

Remanescente

Industrial

122.379

919

Doméstica

29.715

10.994

Fonte- CETESB – Relatório de qualidade das águas -2006

Os valores de cargas orgânicas e inorgânicas potenciais ou remanescentes agrupadas por ramo
de atividade são apresentados no Quadro 6.1.8.4-3. Verifica-se neste quadro que a grande
maioria das cargas orgânicas potenciais é gerada pelas usinas de açúcar e álcool,
correspondendo a 97% do total. Porém, a eficiência dos sistemas de tratamento é bastante
elevada, especialmente nas indústrias de açúcar e álcool.
Desta forma, as maiores cargas orgânicas remanescentes passam a corresponder às industrias
de curtume (59%), seguidas por açúcar e álcool e beneficiamento de leite. Com relação a
cargas inorgânicas, apenas a indústria de curtimento de couro se destaca, com produção de 13
ton/ ano de cargas potenciais e eficiência de 58,2% no tratamento.
Quadro 6.1.8.4-3: Cargas Orgânicas e Inorgânicas (potenciais e remanescentes) por ramo de
atividade
Cargas Orgânicas (ton DBO/ano)
Atividade
Potencial Remanescente

Cargas Inorgânicas (ton/ano)

Eficiência
Eficiência
Potencial Remanescente
(%)
(%)

Abatedouro

76

9

88,2

-

-

-

Beneficiamento de leite

376

55

85,4

-

-

-

Cooperativa agrícola

100

18

82

-

-

-

2.406

542

77,5

13

5

58,2

Fábrica de açúcar e de
119.219
álcool

255

99,8

-

-

-

Fábrica de
químicos

98

23

77

-

-

-

Produtos
alimentares/
abatedouro e frigorífico

93

13

86,3

-

-

-

Saneamento

12

5

60,5

-

-

-

122.379

919

99,2

13

5

58,2

Curtume

TOTAL

produtos

Outras atividades antrópicas que podem interferir na qualidade das águas são a disposição de
resíduos sólidos e mineração. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007) indica a
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necessidade de intervenções para adequar a disposição dos resíduos, recuperação ambiental de
antigos lixões e solução de passivos ambientais.
A mineração também é considerada atividade que pode apresentar sérios riscos de
contaminação dos recursos hídricos. Recomendam-se realizações de auditoria ambiental nas
minerações ativas e paralisadas, formulação de diretrizes para recuperação de áreas
degradadas e monitoramento ambiental.


Qualidade da água nas áreas de influência

A área do empreendimento é limitada pelo córrego do Retiro e corresponde,
aproximadamente a 1% do total da área da micro-bacia. Por essa razão, na avaliação da
qualidade d’água do córrego do Retiro, a Área Diretamente Afetada e a Área de Influência
Direta foram consideradas equivalentes.


Área de Influência Indireta – Sub-bacia do Baixo Sapucaí

O Rio Sapucaí recebe afluentes, como por exemplo, o Ribeirão dos Bagres de Classe IV, e o
Ribeirão Estiva situado ao sul do empreendimento, ambos de Classe III. Entretanto, de
acordo com os Decretos Estaduais n° 8.468 e n° 10.755, o Rio Sapucaí é um rio enquadrado
na Classe II, ou seja, águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento
convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário
(natação, esqui-aquático e mergulho).
Ao longo do rio Sapucaí há 8 pontos de monitoramento de qualidade de água da CETESB. Os
pontos de amostragem mais próximos do município de Guará e conseqüentemente, na área de
influência indireta do futuro empreendimento, estão localizados no trecho do Rio Sapucaí
entre os municípios de São Joaquim da Barra e Guaíra. Este trecho apresenta uma rede de
monitoramento regional constituída pelos seguintes pontos: (SAPU 02400), um ponto de
monitoramento de sedimento (SAPU 02750) e um ponto da rede básica de monitoramento de
água (SAPU 02800).
Pelo fato do ponto de monitoramento de sedimento (SAPU 02750) complementar o
diagnóstico da coluna d’água e o ponto (SAPU 02400) identificar problemas específicos de
uma determinada região, há necessidade de se tomar como referência a montante do
município de Guará, mais um ponto da rede básica de monitoramento de água (SAPU 02300Nuporanga), o qual fornece um diagnóstico geral dos recursos hídricos.
De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 2006,
nos pontos SAPU 02300 e SAPU 02800, o Rio Sapucaí apresenta os índices descritos no
Quadro 6.1.8.4-4:
Quadro 6.1.8.4-4: Índices de qualidade de água
Redes/ Índices

IAP

IQA

IVA

IET

SAPU 02300

Regular

Boa

Regular

Mesotrófico

SAPU 02800

Regular

Boa

Regular

Mesotrófico

Onde:
IAP: Índice de qualidade de água para fins de abastecimento público;
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IQA: Índice de qualidade de água;
IVA: Índice de qualidade das águas para proteção de vida aquática;
IET: Índice de estado trófico.
Através do ponto de monitoramento de sedimento, SAPU 02750, foi avaliada a qualidade do
sedimento da bacia e quantificado o Índice de Comunidade Bentônica (ICB). De acordo com
o ICB, sua classificação é regular. Este resultado, segundo o Relatório da CETESB, pode estar
relacionado à má conservação da faixa de mata ciliar, invadida pelos canaviais e/ou ao uso de
insumos agrícolas e/ou a algum impacto químico decorrente.
Com relação à qualidade do sedimento, a caracterização granulométrica dos sedimentos
coletados no Rio Sapucaí mostrou uma composição indefinida, parte areno-siltosa e parte
silto-argilosa. Os resultados de resíduo volátil e de umidade indicam uma característica parte
mineral e parte orgânica e uma relativa capacidade de associação por metais e compostos
orgânicos.
Pela análise química do sedimento, foi detectado cromo em concentração superior ao limite
(48,0 μg/g). O sedimento coletado neste ponto não apresentou toxicidade para Hyalella
azteca, indicando qualidade Ótima na avaliação ecotoxicológica.
Para avaliação do grau de conformidade aos padrões de qualidade de água estabelecidos pela
Resolução CONAMA 357/2005 e Decreto Estadual n° 8.468, em 2006 a CETESB obteve
resultados apresentados no Quadro 6.1.8.4-5, a seguir:
Quadro 6.1.8.4-5: Grau de conformidade das variáveis medidas pela rede de monitoramento.
Parâmetros não conformes aos padrões legais

Pontos

Turbidez

Coliforme

Toxicidade

pH

P Total

Mn

Ni

Hg

Termo
SAPU

Fe

Al

Cu

dissolvido

dissolvido

dissolvido

1/6

4/6

1/6

3/6

3/6

1/6

0/6

2/10

1/1

1/2

1/1

NM

1/3

NM

NM

NM

NM

NM

0/3

NM

NM

NM

1/6

4/9

1/6

2/6

3/6

3/6

1/6

1/10

2/2

2/2

1/4

02300
SAPU
02400
SAPU
02800

Obs: nas frações apresentadas no quadro acima, o numerador representa o número de resultados que não atendem aos
padrões para rios de Classe II e o denominador representa o número de determinações efetuadas, por parâmetro. A
sigla NM significa que determinado padrão não é medido.

Com relação aos parâmetros não conformes aos padrões legais, a quantidade elevada de
manganês está associada a fenômenos de lixiviação, pois tal elemento é constituinte essencial
do solo. O mesmo pode-se dizer sobre o alumínio dissolvido e ferro dissolvido, pois o solo do
Estado de São Paulo é rico nesses elementos.
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Área de Influência Direta (AID): Micro-bacia do córrego do Retiro ou Monte Santo /
Área Diretamente Afetada

O córrego do Retiro é afluente da margem direita do rio Sapucaí-Mirim com extensão de
aproximadamente 13 km (nascente mais distante). Segundo os Decretos Estaduais n° 8.468 e
n° 10.755 o córrego pertence à Classe II de enquadramento.
Em outubro de 2007 o laboratório BIOAGRI de Piracicaba, empresa com certificação ISO
17.025 realizou a coleta de amostras em 3 pontos distintos: a montante e a jusante do córrego
da área prevista para o empreendimento e numa surgência d’água localizada próxima a
margem do córrego do Retiro, fora da área da gleba.
Com o objetivo de avaliar a evolução da qualidade das águas do córrego do Retiro,
comparam-se às amostras realizadas em outubro de 2007 pelo laboratório BIOAGRI Quadro
6.1.8.4-6 e as amostras mais recentes realizadas em abril de 2009 pelo laboratório ECO
SYSTEM de Campinas, também certificado pelo ISO 17.025 Quadro 6.1.8.4-7.
Os boletins de análises são apresentados no Anexo 8 - Análise de Qualidade de Água –
BIOAGRI AMBIENTAL e ECO SYSTEM juntamente com as cadeias de custódia (COC). A
avaliação do grau de conformidade aos padrões de qualidade de água estabelecidos pela
Resolução CONANA 357 de 2005 está apresentada no Quadro 6.1.8.4-6, a seguir:
Quadro 6.1.8.4-6: Resultados obtidos fora dos padrões de qualidade de água
Parâmetros não conformes aos padrões legais (Amostra 2007)
Locais

Resíduos Sólidos OD dissolvido

Al dissolvido

Fe dissolvido

Cu dissolvido

Mn

Objetáveis

Mg/L

Mg/L

Mg/L

Mg/L

Mg/L

Montante

presente

2,9

0,11

0,43

<0,0001

0,21

Jusante

presente

2,9

0,08

0,37

<0,017

0,29

Mina d'água

presente

3,7

0,11

0,16

<0,0001

0,02

CONAMA 357

ausente

>5

<0,1

<0,3

<0,009

<0,1

Da análise dos parâmetros do quadro acima têm-se:


Oxigênio Dissolvido – OD

O teor baixo de oxigênio dissolvido tanto nos pontos a montante quanto a jusante da área,
provavelmente se deve a ocorrência de algum lançamento concentrado ou difuso de matéria
orgânica carbonácea, a qual provoca a depleção do OD devido à oxidação da mesma. Isso se
deve, por exemplo, à forte atividade agrícola da bacia do córrego do Retiro, notadamente
cana-de-açúcar. As amostras foram coletadas em outubro de 2.007, período em que retornam
as chuvas e o respectivo escoamento superficial, carreando solo, adubo, matéria orgânica,
entre outros, ao corpo receptor.
A falta de mata ciliar tende a agravar a presença de matéria orgânica no corpo d’água. Na
surgência, o teor de matéria orgânica também tem origem na atividade agrícola, mas aí devido
à infiltração de água meteórica. Portanto, o empreendimento se situará numa área que já
sofreu efeitos antrópicos.
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Metais

Com relação ao alumínio dissolvido, ferro dissolvido e manganês, a quantidade expressa no
Quadro 6.1.8.4-6 origina-se na própria composição mineralógica dos grãos que compõem o
solo. A região da bacia situa-se dentro da formação Serra Geral, caracterizada por minérios
compostos por ferro e manganês. Os solos do Estado de São Paulo dessa formação
apresentam altas concentrações destes elementos.
O teor de alumínio deve-se a contribuição mais marginal, porém está praticamente no limite
imposto pela res. CONAMA 357. O processo de lixiviação dos solos provocado pelas chuvas
e respectivo escoamento superficial tende a aumentar a presença desses metais. O teor desses
metais no ponto da surgência reforça a composição mineralógica do solo.
Para os 3 pontos, o período de chuvas reforça a presença de metais, tendo em vista a
capacidade da água em dissolver elementos e substâncias, dado o seu caráter de molécula
polar.


Cobre

Foi detectada a não conformidade somente no ponto a jusante do empreendimento.
Geralmente, a origem de efluentes contendo cobre são de atividades industriais relacionadas à
galvanoplastia do alumínio, tintas indeléveis (cloreto), tinturas têxteis, impressões
fotográficas, curtimento e fabricação de pigmentos (sulfato), ou agrícolas, como a utilização
de inseticidas (nitrato). Diante deste contexto, é errôneo atribuir a presença do cobre à
utilização de agrotóxicos nas culturas, porque os três pontos amostrais apresentaram
quantidades variáveis.
No entanto, como já visto no capitulo de solos, o solo da região tem origem da rocha basáltica
da Formação Serra Geral. De modo geral estudos mostram que solos originados de basalto
apresentam valores de cobre superiores ao de outras rochas, fato este que pode explicar a
presença de cobre nas amostras.
De acordo com as variáveis de qualidade das águas, presentes no sitio da CETESB, é
necessária uma concentração de 20 mg/L de cobre ou um teor total de 100 mg/L por dia na
água para produzirem intoxicações humanas com lesões no fígado. Ainda segundo o sitio,
para peixes as doses elevadas de cobre são extremamente nocivas. Assim, trutas, carpas,
bagres, peixes vermelhos de aquários ornamentais e outros, morrem em dosagens de 0,5
mg/L. Valores estes muito acima dos encontrados no ponto a jusante de 0,017 mg/L.
Embora o cobre mereça devida atenção, na análise posterior (2009) já se observou o
enquadramento do parâmetro, como pode ser observado no Quadro 6.1.8.4-7.
Os serviços de amostragem mais recentes foram realizados entre os dias 07 e 08/04/09 pelo
laboratório ECOSYSTEM de Campinas, empresa com certificação ISO 17.025. A empresa
“CUTRIM & GUTIERREZ” elaborou o relatório técnico “Investigação confirmatória da
qualidade do solo e água subterrânea da área pretendida para instalação da CTR” base
deste estudo.
A amostragem da água superficial foi realizada através do lançamento do amostrador de PVC
da margem do córrego, de forma a coletar a amostra de água distante de sua margem, para
evitar eventuais interferências. Após cada amostragem o amostrador foi devidamente limpo
com Água Destilada, com enxágüe através de Água Deionizada para evitar contaminações. As

193

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Fotos 6.1.8.4-1 e 6.1.8.4-2 a seguir, ilustram a coleta de água no córrego do Retiro realizada
em abril de 2009 pelo laboratório ECO SYSTEM.

Foto 6.1.8.4-1 – Amostrador lançado no
meio do córrego

Foto 6.1.8.4-2 – Recolhimento do
Amostrador

A seguir o Quadro 6.1.8.4-7 apresenta os parâmetros das amostras realizadas em abril de 2009
pelo laboratório ECOSYSTEM. Em negrito estão os parâmetros encontrados não conforme a
legislação.
Quadro 6.1.8.4-7 – Parâmetros obtidos em abril de 2009
Parâmetros da amostra mais recente abril de 2009
Resíduos
Locais

Sólidos

OD

Al

Fe

dissolvido dissolvido dissolvido

Cu
dissolvido

Mn

Coliformes

Fenóis

Fósforo

mg/L

Termot.

Totais

Total

Objetáveis

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Montante

ausentes

6

0,10

0,45

0,003

0,18

1,4x10

3

0,0035

0,25

Jusante

ausentes

6

0,09

0,40

<0,005

0,20

1,4x10

3

0,003

0,2

CONAMA 357

ausentes

>5

<0,1

<0,3

<0,009

<0,1

1000

0,003

0,1

Na comparação do quadro acima (2009) com o Quadro 6.1.8.4-6 (2007), verifica-se algumas
modificações positivas como o OD, AL e Cu. Todos estes parâmetros, embora na análise de
2007 houvessem ultrapassado em pequeno valor o máximo permitido, de acordo com a nova
análise se mostraram dentro dos valores máximos permitidos pelo CONAMA 357 de 2005.
Quanto ao ferro (Fe) e o Manganês (Mn), a quantidade expressa origina-se na própria
composição mineralógica dos grãos que compõem o solo. As concentrações obtidas tanto a
montante quanto a jusante da futura CTR foram bastante semelhantes.


Coliformes Termotolerantes

Observa-se que na análise de 2009, ao contrário da análise de 2007, foi avaliado o parâmetro
coliformes termotolerantes. De acordo com as variáveis de qualidade das águas, no sitio da
CETESB, o uso das bactérias coliformes termotolerantes para indicar poluição sanitária
mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme "total" (análise 2007), porque as
bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação
da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicador da
possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão
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de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar
e cólera.
Contudo verificou-se, tanto na montante como na jusante valores acima do máximo
permitido, o que reforça a existência de pontos de lançamento de esgoto sanitário a montante
do curso d’água e a necessidade de monitoramento do mesmo.


Fósforo Total

Assim como o parâmetro coliformes totais, o fósforo aparece em águas naturais devido
principalmente às descargas de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados
empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte, além da própria
matéria fecal, que é rica em proteínas. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de
fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e
laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas
agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas
naturais.


Fenóis Totais

Outro parâmetro encontrado acima do permitido foi o Fenóis Totais, que embora encontrado
pouco acima do permitido cerca de 0,0005 mg/l e somente na montante do curso d’água,
deverá ter devida atenção nas próximas análises. Os fenóis são tóxicos ao homem, aos
organismos aquáticos e aos microrganismos que tomam parte dos sistemas de tratamento de
esgotos sanitários e de efluentes industriais.
Nas águas naturais, os padrões para os compostos fenólicos são bastante restritivos, tanto na
legislação federal quanto na do Estado de São Paulo. Nas águas tratadas, os fenóis reagem
com o cloro livre formando os clorofenóis que produzem sabor e odor na água.
Os fenóis e seus derivados aparecem nas águas naturais através das descargas de efluentes
industriais. Indústrias de processamento da borracha, de colas e adesivos, de resinas
impregnantes, de componentes elétricos (plásticos) e as siderúrgicas, entre outras, são
responsáveis pela presença de fenóis nas águas naturais.
No Estado de São Paulo, existem muitas indústrias contendo efluentes fenólicos ligados à
rede pública de coleta de esgotos. Para isso, devem sofrer tratamento na própria unidade
industrial de modo a reduzir o índice de fenóis para abaixo de 5,0 mg/L (Artigo 19-A do
Decreto Estadual n.º 8468/76). Portanto este parâmetro deverá ser monitorado afim de se
detectar possíveis lançamentos irregulares.


Conclusões

Considerando-se as duas campanhas de amostragens realizadas e os parâmetros acima
apresentados, conclui-se que o Córrego do Retiro apresenta atualmente resultados acima dos
padrões legais, conforme apresentado no texto acima. Recomenda-se, portanto, manter
campanhas de monitoramento na área durante o período de obras e após a implantação da
CTR, de modo a verificar a influência do empreendimento na qualidade das águas.
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6.1.9 - Recursos Hídricos Subterrâneos e Qualidade das Águas
As informações referentes à caracterização dos aqüíferos, expostas no presente relatório,
foram extraídas e adaptadas de Estudo Ambiental (TELLUS, 2008), realizado anteriormente à
elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental.
Os recursos hídricos subterrâneos constituem um aspecto diferenciado dos demais parâmetros
ambientais analisados, uma vez que se trata de uma ocorrência mineral em um "sistema
fechado" abastecido por meio de infiltração de águas pluviais na superfície.
As águas subterrâneas têm seu fluxo restrito às porosidades e fissuras das rochas, o que impõe
a quaisquer possíveis contaminantes, uma barreira natural a ser transposta, representada pelas
rochas localizados na zona não saturada acima do nível freático, que em linhas gerais,
apresentam uma taxa de infiltração e velocidade de migração da água muito baixas, da ordem
de centímetros por ano, podendo atingir em casos específicos a distancia de poucos metros
anuais.
Nesse contexto, foi definida como Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação do
empreendimento toda a porção do terreno, em que o aqüífero possa ser eventualmente exposto
pela escavação de abertura das células de deposição de resíduos ou a instalação de poços
tubulares profundos para monitoramento.
A Área de Influência Direta (AID) para o parâmetro ambiental recursos hídricos subterrâneos,
assim como de recursos hídricos superficiais, foi definida como a porção de jusante da microbacia do córrego do Retiro, desde sua foz (confluência com o Rio Sapucaí-Mirim) até a
Estrada Municipal Aparecida do Salto – Guará, incluindo a área da gleba onde está situada a
Área de Preservação Permanente – APP, da drenagem natural referenciada.
De acordo com a literatura específica, tanto a influência na dinâmica do fluxo da água
subterrânea quanto o possível transporte de contaminantes, além do perímetro do
empreendimento, restringe-se a algumas centenas de metros. Este fato é decorrência da baixa
velocidade da água subterrânea, já mencionada.
Por outro lado, como é possível a ocorrência de transporte de contaminantes por meio das
águas superficiais, por distâncias superiores às definidas para a AID, com posterior infiltração
do solo ao aqüífero subterrâneo, foi definida como Área de Influência Indireta (AII), toda a
porção de jusante da Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande, localizada a jusante do
empreendimento.
Em termos de apresentação do diagnóstico ambiental de recursos hídricos subterrâneos,
através da metodologia adotada neste trabalho, verificou-se tornar desnecessária ou
redundante a apresentação de um diagnóstico em separado da ADA, pois suas características
seriam pontuais, e nos limites do terreno, representando "pontos" dentro do contexto da AID.
6.1.9.1 – Caracterização dos Aqüíferos
Na porção da bacia hidrográfica do Baixo Sapucaí, em que está situado o empreendimento,
ocorrem dois sistemas aqüíferos: o Serra Geral (SG) e o Guarani (Gua).
A dinâmica, o armazenamento e a circulação das águas subterrâneas destes dois aqüíferos, são
distintas, comportando-se de acordo com os tipos litológicos que os suportam. As rochas
basálticas da Formação Serra Geral formam um aqüífero com porosidade fissural, podendo
apresentar contribuição da porosidade granular no manto de alteração, e o Sistema Aqüífero
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Guarani apresenta circulação da água subterrânea através de porosidade granular, podendo
apresentar contribuição secundária nas eventuais fraturas que cortam as rochas sedimentares.
Nesse contexto, a ocorrência de água subterrânea no Sistema Aqüífero Serra Geral está
restrita as áreas de descontinuidades rúpteis associadas aos esforços tectônicos sofridos e às
camadas do manto de intemperismo, imprimindo um comportamento bastante heterogêneo a
esta unidade.
Com base em dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/SIDAS e
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM/SIAGAS, foram analisadas as
descrições de poços tubulares profundos, perfurados mais próximos da área de interesse, cujo
nível estático informado encontra-se entre 18 e 59 m de profundidade.
Em termos de profundidade dos poços nota-se uma grande variação nos poços pesquisados,
sendo a profundidade média de 262,50 m com uma distribuição de valores entre 90 a 436 m.
Com relação à destinação das águas retiradas nos poços analisados, predomina o uso
doméstico (75%), seguido pela pecuária (17%) e pelo uso industrial (8%). A seguir serão
apresentados os diagnósticos em separado dos aqüíferos Serra Geral e Guarani utilizados para
a caracterização da AII.
 Aqüífero Serra Geral
Os basaltos e diabásios da Formação Serra Geral constituem um aqüífero de extensão
regional, porém com condições aqüíferas restritas, definidas em função de descontinuidades
(juntas, fraturas e falhas), e/ou pela presença de pacotes de arenitos inter-derrames.
Na Área de Influência Indireta - AII, os basaltos apresentam espessuras variáveis de 100 m a
600 m, sendo mais espessos no sentido oeste. As transmissividades extremamente baixas na
direção vertical, aliado à sua grande espessura, condicionam o basalto como a camada
confinante do Aqüífero Guarani subjacente. Sua área aflorante representa 24% de toda a
UGRHI 8.
Como o fluxo das águas subterrâneas ocorre essencialmente nas fraturas da rocha, as quais
são usualmente descontínuas, os parâmetros hidráulicos do aqüífero (transmissividade,
permeabilidade, porosidade) não possuem o mesmo significado que nos aqüíferos granulares,
não servindo, portanto, para previsões de disponibilidade hídrica. Devem ser visualizados
apenas como indicadores de características regionais.
Segundo DAEE (1974), na região administrativa 6 (Ribeirão Preto) variações de
transmissividades entre 1 e 95 m²/dia, resultando em média de 20 m²/dia. Na maioria dos
poços foram verificados coeficientes de armazenamento baixos, indicando confinamento das
águas nas fraturas. Foram observados valores de porosidade efetiva entre 1% e 5% e vazões
extremamente variáveis.
Os poços cadastrados na UGRHI que captam unicamente este aqüífero apresentam vazões
bastante variáveis, entre 1,2 e 118 m³/h, com média de 23,3 m³/h. As profundidades variam
entre 42,7 e 300,0 m e as vazões específicas de 0,043 a 3,887 m³/h/m e média de 0,645
m³/h/m.
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 Aqüífero Guarani
Sob a denominação de Aqüífero Guarani são incluídas as formações Botucatu e Pirambóia,
por apresentarem características de meio hidráulico pouco diferenciáveis. O Aqüífero Guarani
apresenta área de afloramento em apenas 15% da área total da UGRHI, tendo os basaltos da
Formação Serra Geral como unidade confinante em subsuperfície.
Apresenta características de unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por porosidade
granular, com substrato formado pelas camadas argilosas do Grupo Passa Dois e mergulhos
suaves no sentido oeste. O Aqüífero estende-se de forma contínua, com espessuras variando
desde zero, a leste, até cerca de 400 m, a oeste.
As recargas ocorrem principalmente nas áreas de afloramento das formações, induzindo ao
fluxo das águas essencialmente horizontal no meio confinado. As contribuições ou perdas por
meio dos basaltos são bastante restritas, resultando em altas pressões de confinamento,
capazes de gerar artesianismo em determinados locais.
Segundo DAEE (1984), em suas porções livre o Aqüífero apresenta permeabilidade entre 0,2
e 4,0 m/dia, coeficiente de transmissividade entre 40 m2/dia e 500 m2/dia, e porosidade total
em torno de 25%. As vazões resultantes nos poços variam de 10 a 200 m³/h.
Nas áreas em que o Aqüífero encontra-se confinado, as pressões exercidas resultam em
coeficientes de armazenamento extremamente baixos, de 10-3 a 10-5, e transmissividades
desde 150 até 400 m2/dia (DAEE, 1974).
Estas características hidráulicas, associada a grande extensão e espessura, evidenciam sua
extrema importância como reserva estratégica de água, inclusive em caráter continental,
conforme destaca ARAÚJO (1995), que o define como parte integrante do Aqüífero Gigante
do Mercosul. REBOUÇAS (1976 e 1994) calculou as reservas permanentes do Aqüífero
Guarani em aproximadamente 48.000 km³, com recarga total estimada em 166 km³/ano.
Foram identificados apenas dois poços do Aqüífero Guarani localizados em suas porções
livres, dos quais apenas um apresentou dados de produtividade. A vazão cadastrada
corresponde a 7 m³/h e a vazão específica a 2,333 m³/h/m. As profundidades dos poços são de
95 e 127 m com média de 111 m.
No aqüífero confinado as vazões são relativamente maiores, usualmente com captações tanto
no aqüífero Serra Geral, quanto no Guarani. As vazões situam-se entre 1,5 e 745 m³/h, com
média de 76 m³/h. As vazões específicas obtidas situam-se entre 0,011 e 9,050 m³/h/m, com
média de 2,222 m³/h/m. As profundidades dos poços são bastante variáveis, a depender das
espessuras dos basaltos sobrejacentes. Foram observados poços com profundidades desde 96
m até 688 m, resultando em média de 262 m.
6.1.9.2 - Qualidade natural das águas subterrâneas
Em termos de qualidade natural das águas, os principais trabalhos que abordam a
hidrogeoquímica dos aqüíferos do Estado de São Paulo, na área em que se insere a AII, foram
realizados por DAEE (1976), REBOUÇAS (1976) e DAEE (1984). A seguir, serão
apresentadas resumidamente as características de cada aqüífero, bem como os estudos
específicos existentes.
 Aqüífero Serra Geral
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Segundo DAEE (1974) as águas do Aqüífero Serra Geral na região da UGRHI 8 apresentam
temperaturas de 22° a 29°C, o pH de 4,8 a 7 e os sólidos totais dissolvidos de 44 a 280 mg/L,
com maiores valores no vale do rio Grande. REBOUÇAS (1976) relata a forte tendência
alcalina e mineralização total inferior a 300 mg/L, com altos teores de sílica e ferro.
Vários autores estudaram a presença de teores anômalos de flúor nas águas dos aqüíferos
Serra Geral e Guarani, entre eles PERRONI et alii (1985) identificaram teores elevados de
flúor associados às maiores concentrações de sódio e sulfato, em todo o domínio de
ocorrência do Aqüífero. A origem deste excesso de flúor estaria relacionada a manifestações
hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural.
O IPT (1986) em estudos dos teores anômalos nos aqüíferos Serra Geral e Guarani, indica a
origem do flúor associada à circulação de fluídos durante as diversas fases de magmatismo,
enriquecidas em flúor contido nos sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismo
alcalino. FRAGA (1992) associa os teores anômalos de flúor nas águas do Aqüífero Serra
Geral a contribuições do Aqüífero Guarani, resultando em águas bicarbonatadas sódicas e
teores de fluoreto entre 0,5 e 2,4 mg/L. As concentrações anômalas de flúor estariam
relacionadas às águas alcalinas do Aqüífero Guarani, sob condições de grande confinamento.
 Aqüífero Guarani
As análises realizadas por DAEE (1974) em poços do Aqüífero Guarani na UGRHI 8
revelaram temperaturas entre 22° e 25°C nas porções aflorantes da Formação Botucatu,
aumentando até 30°C nas zonas confinadas, em função do gradiente geotérmico. O pH ácido
(4,3) passando a fracamente básico (8) nas zonas confinadas e as concentrações sólidos totais
dissolvidos variam de 22 a 150 mg/L. Segundo REBOUÇAS (1976) a mineralização total das
águas do Aqüífero Guarani no Estado de São Paulo é na maioria dos casos inferior a 200
mg/L.
Em estudo do comportamento geotérmico e geoquímico das águas do Guaraní no Estado,
TEISSEDRE & BARNER (1981) apresentam valores de temperatura entre 24,2° e 63°C para
as águas captadas a diferentes profundidades, revelando um gradiente geotérmico de
1°C/35m. Os valores de resíduo seco não ultrapassam 500mg/L, sendo classificadas como
bicarbonatadas sódicas nas áreas confinadas.
Com análises em 61 amostras, SILVA (1983) realizou estudo hidroquímico e isotópico das
águas do Aqüífero Guarani no estado de São Paulo, obtendo resultados que indicam a
existência de três fácies transicionais de evolução hidroquímica associadas às condições de
ocorrência das águas: porção leste não confinada, área de capeamento basáltico pouco espesso
e bastante fraturado, e zona francamente confinada.
As águas passam de bicarbonatadas magnesianas e cácico-magnesianas, ácidas e com resíduo
seco inferior a 100 mg/L, para bicarbonatadas cálcicas, com resíduo seco às vezes superior a
200 mg/L e pH mais elevado, tornando-se finalmente bicarbonatadas sódicas a clorosulfatadas sódicas, com pH alcalino e resíduo seco atingindo até 650 mg/L.
Verificou-se, portanto, de leste para oeste, o aumento gradativo nas temperaturas, pH e teor de
sais. Teores anômalos de fluoreto (>1,0 mg/L) foram identificados nas porções francamente
confinadas do Aqüífero, sendo associados à capacidade da água em dissolver minerais.
Em estudos regionais posteriores (KIMMELMANN et al. 1986, DAEE 1984, DAEE 1988 e
CAMPOS 1993) indicaram a mesma tendência de evolução hidrogeoquímica das águas do
Guarani, a partir de sua área de afloramento à leste do estado de São Paulo.
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Teores anômalos de fluoreto nas águas do Aqüífero Guarani foram identificados e estudados
em todo o estado por diversos autores, sendo sua origem assunto controverso ainda hoje.
PERRONI et al. (1985) identificaram valores entre 1 e 13,3 mg/L, com enriquecimento no
sentido do interior da Bacia do Paraná. A origem do flúor foi associada a manifestações
hidrotermais de eventos magmáticos alcalinos, com condicionante estrutural.
Por outro lado, IPT (1986) indica a origem associada à fluidos enriquecidos em flúor advindo
dos sedimentos paleozóicos ou derivados de magmatismos alcalinos, que circularam durante
as diversas fases de magmatismo na Bacia do Paraná.
Enquanto isso, Fraga (1992) e Rebouças (1994) associam concentrações anômalas de fluoreto
(3,6 a 12 mg/L) nas águas do Guarani e Serra Geral no estado de São Paulo às águas alcalinas
do Sistema Aqüífero Guarani, sob condições de grande confinamento. A origem do flúor é
atribuída à atuação de processos geoquímicos de amplitude regional, sob forte influência
morfoclimática, remobilizando compostos de precipitados químicos portadores de flúor da
Formação Pirambóia e/ou sedimentos paleozóicos.
 Área de Influência Direta (AID)
A Área de Influência Direta - AID é caracterizada pela ocorrência de rochas basálticas da
Formação Serra Geral, bem como de seu material de alteração, associadas em porções
marginais aos corpos d’água a depósitos aluvionares recentes. Esse contexto geológico
encerra o aqüífero Serra Geral, cujo fluxo das águas está associado às descontinuidades
existentes nas rochas basálticas presentes.
 Vulnerabilidade Natural dos Aqüíferos na AID
Segundo Foster & Hirata (1988), o risco de contaminação da água subterrânea pode ser
avaliado através da associação entre a vulnerabilidade natural do aqüífero e a carga
contaminante potencial existente.
O conceito de vulnerabilidade natural significa o grau de suscetibilidade de um aqüífero de
ser afetado por uma carga poluidora. Para a determinação da vulnerabilidade natural do
aqüífero, a metodologia desenvolvida por Foster & Hirata (1988) considera a interação de três
fatores intrínsecos do aqüífero, a saber:
• A forma de ocorrência da água subterrânea;
• O arcabouço litológico que sustenta o aqüífero na zona não saturada, e;
• A profundidade do nível da água.
A interação destes fatores, implicitamente, expressa a acessibilidade da zona saturada à
penetração de poluentes e a capacidade do aqüífero em atenuar a contaminação imposta.
Assim, segundo esta metodologia, os fatores acima citados são valorados e multiplicados. O
valor resultante indica o grau de vulnerabilidade do aqüífero.
As águas em ocorrência no local pertencem ao Sistema Aqüífero Cristalino, que se comporta
como um aqüífero livre, conforme Yoshinaga et al. (1991). Este aqüífero flui entre rochas
basálticas e/ou diabásicas da Formação Serra Geral, que apresentam grau médio/elevado de
alteração nas porções aflorantes.
Quanto à profundidade, locais próximos às drenagens apresentam o nível estático do lençol
freático bastante raso – 0,68m, conforme demonstrado anteriormente no Mapa
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Potenciométrico local, podendo atingir 12 metros nas áreas mais afastadas. Esta informação
foi obtida através dos dados de sondagens e poços de monitoramento fornecidos pelo
empreendedor.
Nesse contexto, conclui-se que a vulnerabilidade é, de uma forma generalizada de moderada a
baixa, apresentando maior susceptibilidade nas porções onde o lençol freático encontra-se a
profundidades inferiores a 5 metros.
Os índices de vulnerabilidade foram calculados de acordo com o método de Foster & Hirata
(1988), atribuindo-se:
• valor numérico de 0,7 ao tipo do aqüífero em ocorrência (aqüífero livre);
• entre 0,4 e 0,7 para o caráter das rochas que suportam o aqüífero, sendo 0,4
correspondente a maiores graus de alteração;
• 0,7 para rocha sã e, valores de 0,65, 0,7;
• 0,8 para a profundidade do aqüífero, onde 0,65 corresponde a profundidades maiores
que 20 metros, 0,7 a profundidades entre 10 e 20 metros, 0,8 para aquelas entre 5 e 10
metros;
• 0,9 para os níveis mais rasos, abaixo de 5m.
Os valores de vulnerabilidade obtidos permitem observar duas classes na área:
• uma com valores de 0,182 a 0,224, correspondentes a locais de maior grau de alteração
da rocha, ou seja, solos mais evoluídos, associados respectivamente a profundidades do
aqüífero maiores que 10 metros e abaixo de 5 metros ;
• outra de valores de 0,348 a 0,392 referentes a locais com rocha sã associada a
profundidade maiores que 10 metros e entre 5 e 10 metros, respectivamente.
O Quadro 6.1.9.2-1, a seguir, apresenta de forma sintetizada a situação acima apresentada.
Quadro 6.1.9.2-1: Estimativa do índice de vulnerabilidade dos aqüíferos na área de interesse,
considerando a metodologia proposta por Foster & Hirata (1988).

AQÜÍFERO

Serra Geral

SUBSTRATO

PROFUNDIDADE

LITOLÓGICO DA ZONA

DO NÍVEL

NÃO SATURADA

D’ÁGUA (M)

Livre

Basalto Alterado

5 a 10

baixa a Moderada

(0,7)

(0,40 a 0,70)

(0,8)

(0,224 a 0,392)

Livre

Basalto/ Diabásio

10 a 50

Baixa a Moderada

(0,7)

(0,40 a 0,70)

(0,65 a 0,7)

(0,182 a 0,348)

TIPO DE
AQÜÍFERO

ÍNDICE DE
VULNERABILIDADE

Serra Geral
Fonte: P.A. Brasil, 2007.

 Poços de Monitoramento
A caracterização do aqüífero presente na área foi realizada com base nos levantamentos de
campo e em dados obtidos pela empresa SOLOCON – Engenharia de Solos e Construções
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nos meses de abril e maio de 2007, intitulado “Estudo Geológico-Geotécnico e Delineamento
da Hidrogeologia Superficial da Área onde se Pretende Implantar Disposição de Resíduos” e
“Investigação Confirmatória da Qualidade do Solo e Água Subterrânea da Área Pretendida
para Instalação da CTR” de 2009 da empresa CUTRIM & GUTIERREZ – Assessoria em
Geologia.
Os poços de monitoramento foram instalados em pontos estratégicos, sendo 02 a montante da
área da Brasil Ambiental, com 01 poço de montante exatamente a jusante do Aterro da
Ambitec Ltda, 03 poços no entorno da área e 02 poços a jusante da mesma. Os poços têm
profundidade variando entre 3,5 (PM-01) e 14 metros (PM-03). A localização dos poços de
monitoramento pode ser observada na Figura 6.1.6.3-1, Localização das Sondagens e Poços
de Monitoramento, apresentada anteriormente no capítulo de solos.
Ressalta-se que todos os poços de monitoramento foram instalados de acordo com a
metodologia apresentada na Norma NBR 13.895/1997, sendo revestidos por tubulação
geomecânica nervurada (Foto 6.1.9.2-1) de duas polegadas (2”) e o espaço anelar entre as
paredes dos poços e os tubos de revestimento preenchido por pré-filtro, composto de areia
lavada e selecionada, com granulometria entre 1,0 e 2,0 milímetros (Foto 6.1.9.2-2), de modo
a evitar a entrada de fragmentos sólidos para o interior dos poços.
Posteriormente foi colocada camada de bentonita com aproximadamente 0,20 m de espessura.
O espaço anelar restante (da camada de bentonita até a superfície do terreno) quando
existente, foi preenchido por solo local proveniente das sondagens.

Foto 6.1.9.2-1 - Tubos geomecânicos
nervurados de duas polegadas utilizados na
instalação dos poços

Foto 6.1.9.3-2 - Detalhe do preenchimento
do espaço anelar do poço com pré-filtro

Salienta-se que devido à presença de cultivo de cana de açúcar e pelo trânsito eventual de
maquinários agrícolas próximos aos poços de monitoramento, foi instalado 0,80 m de tubo
geomecânico acima da superfície do terreno, e realizadas caixas utilizando-se blocos de
concreto (aproximadamente 0,80 m de altura por 0,80 m de largura) em volta dos poços
instalados (Foto 6.1.9.2-3), para facilitar a localização e evitar sua destruição.
Observa-se nas fotos que as caixas de blocos de concreto foram preenchidas com solo local e
na porção superior foi instalado o acabamento com selo sanitário composto por bentonita,
cimento e câmara de calçada de 8” (oito polegadas) de diâmetro, suportada por base de PVC
com diâmetro de 10” (dez polegadas) e o preenchimento do espaço entre a câmara de calçada

202

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

e o PVC com concreto. A proteção da boca dos poços foi efetuada através de cap expansivo
(gripper) de 2” (duas polegadas) (Foto 6.1.9.2-4).

Foto 6.1.9.2-3 - Detalhe da construção da
proteção dos poços utilizando-se blocos de
concreto e preechimento da caixa de blocos
com solo

Foto 6.1.9.2-4 - Acabamento com câmara de
calçada de oito polegadas e proteção da boca
do poço com cap expansivo (gripper)

Os perfis litológico-construtivos dos poços de monitoramento estão apresentados no Anexo II
do relatório da Cutrim & Gutierrez.
 Ensaios de Condutividade Hidráulica
A determinação dos valores de condutividade hidráulica é necessária para estimar a
velocidade de fluxo da água subterrânea, para o cálculo das taxas de transporte dos
contaminantes, na análise de risco das áreas impactadas e na definição dos métodos de
remediação.
Foram realizados, dois ensaios in situ para a obtenção do coeficiente de condutividade
hidráulica (K). Estes ensaios, denominados slug test, foram realizados nos poços de
monitoramento PM-04 e PM-07.
O teste desenvolvido por Hvorslev, baseia-se no tempo de recuperação do nível freático de
um determinado poço, após uma variação instantânea induzida. O procedimento de campo
consiste na imersão de um corpo rígido (slug) no interior do poço, que provoca um aumento
súbito em sua carga hidráulica. Os valores de nível freático, medidos em espaços regulares de
tempo são anotados e plotados posteriormente em gráfico.
Para a determinação da condutividade hidráulica assumiu-se que o aqüífero é homogêneo e
isotrópico. Os valores de condutividade hidráulica obtidos para os poços de monitoramento
PM-04 e PM-07, respectivamente foram de 2,42x10-5 cm/s e 4,17x10-5 cm/s.
A direção do fluxo da água subterrânea local foi estimada com base no cálculo da carga
hidráulica, obtida através da medida pontual da cota topográfica e do nível d’água dos poços
de monitoramento da área. O valor da carga hidráulica é instantâneo e obtido através da
subtração da cota topográfica pelo nível d’água estabilizado. Desta forma, este valor é
diretamente relacionado às condições climáticas e hidrogeológicas em que foram medidos.
Conforme monitoramento realizado em 07 de abril de 2009, a profundidade do nível freático
na área oscilou entre 1,60 m e 10,2 m. O Quadro 6.1.9.2-2 a seguir apresenta os dados
coletados nos poços de monitoramento e utilizados na confecção do mapa potenciométrico.
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Quadro 6.1.9.2-2 – Parâmetros utilizados na confecção do mapa potenciométrico
Poço
PM – 01
PM – 03
PM – 04
PM – 05
PM - 06

Cota
533,0
576,0
533,9
548,0
579,8

Nível d’água
1,6
10,2
3,5
5,5
7

Carga Hidráulica
531,4
565,8
530,4
542,5
572,8

Fonte: CUTRIM & GUTIERREZ, 2009

Com base nos valores das cargas hidráulicas, foram traçadas curvas denominadas “curvas
eqüipotenciais”, sendo que é inferido para cada curva o mesmo valor ao longo de seu traçado.
A área tem como nível de base o córrego do Retiro, que recebe a água subterrânea
proveniente do aqüífero freático. Desta forma, conforme apresentado no Mapa
Potenciométrico Figura 6.1.9.2-1, a direção do fluxo da água subterrânea é perpendicular às
linhas equipotenciais, com sentido do maior para o menor potencial, assim, é possível
observar que o fluxo d’água subterrânea tem direção norte-sul com sentido para norte, em
direção ao córrego.
 Amostragem de Água Subterrânea
Os serviços de amostragem foram realizados entre os dias 07 e 08/04/09, compreendendo a
coleta de água subterrânea dos 05 poços de monitoramento existentes, visto que, no momento
da amostragem, os poços de monitoramento PM´s 02 e 06 encontravam-se secos, para análise
de Metais Listagem de Valores Orientadores para Água Subterrânea da CETESB. As
amostras foram coletadas utilizando a metodologia de baixa vazão (micro purga).
O método da micro purga baseia-se na amostragem por meio da adoção de uma baixa
velocidade na vazão da água, evitando o turbilhonamento da água subterrânea e
conseqüentemente evitando alterações dos parâmetros físico-químicos da água subterrânea.
As Fotos 6.1.9.2-5, 6.1.9.2-6, 6.1.9.2-7 e 6.1.9.2-8 a seguir mostram como foi executada a
amostragem através de micro purga.

Foto 6.1.9.2-5 – Medição do nível d’água do
poço

Foto 6.1.9.2-6 – Sistema de amostragem em
operação
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Figura 6.1.9.2-1: Mapa Potenciométrico
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Foto 6.1.9.2-7 – Aferição das medições de
campo para selecionar momento da
amostragem

Foto 6.1.9.2-8 – Coleta da amostra de água
para análise de VOC

 Resultados Analíticos das Amostragens
Observa-se no Quadro 6.1.9.2-2, os resultados analíticos obtidos para o parâmetro Metais, nas
amostras de água subterrânea coletadas nos poços de monitoramento instalados no entorno da
área proposta pela BRASIL AMBIENTAL, para instalação da Central de Tratamento de
Resíduos de acordo com a Listagem de Valores Orientadores da CETESB.
Ressalta-se que todas as amostras de água subterrânea coletadas apresentaram concentrações
de compostos orgânicos, sejam eles VOC ou SVOC abaixo dos limites de quantificação (LQ)
do método analítico do laboratório. Os boletins analíticos completos de todas a amostras
encontram-se no anexo 8.
No Quadro 6.1.9.2-3 foram identificadas concentrações de metais acima dos limites de
detecção, principalmente Alumínio, Ferro e Manganês. Entretanto, em nenhuma amostra as
concentrações ultrapassaram os limites máximos estabelecidos.
Quadro 6.1.9.2-3 - Concentração de Metais detectados nas amostras de água subterrânea
Metal
Alumínio
Antimônio
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cobalto
Cobre
Cromo Total
Ferro
Manganês
Mercúrio
Molibdênio

Valor de referência
CETESB (2005)
200
5
10
700
500
5
10
5
2000
50
300
400
1
70

Amostras (µg /L)
PM 01
100
3
1,5
200
100
3
5
3
150
5
150
50
nd
15

PM 03
120
3
1,5
170
190
3
6
3
130
6
170
80
nd
15

PM 04
120
3
1,5
200
180
3
3
3
120
9
150
40
0,3
20

PM 05
90
3
1,5
250
160
3
2
3
150
6
220
100
nd
15

PM 07
100
3
1,5
190
110
3
3
3
130
9
150
100
0,3
15
(continua)
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(continuação)

Metal
Níquel
Nitrato*
Prata
Selênio
Vanádio
Zinco

Valor de referência
CETESB (2005)
20
10000
50
10
5000

Amostras (µg /L)
PM 01
9
150
40
9
nd
150

PM 03
9
70
0,05
9
nd
200

PM 04
16
200
14
9
nd
250

PM 05
9
180
15
9
nd
300

PM 07
9
120
11
9
nd
320

*Portaria 518 do Ministério da Saúde; CETESB (2005) – Valor de intervenção para água subterrânea adotado pela
CETESB (2005); EPA (2008) – Valores de investigação regionais para contaminantes químicos dos sites do Superfund,
Regiões 3, 6 e 9 (U.S. Environmental Protection Agency - USEPA), água subterrânea; (-) – Valor não existente; (n.d) –
Não detectado; e (vermelho) – Concentrações acima dos valores de referência.

Fonte: CUTRIM & GUTIERREZ

 Conclusões
Com base nas informações apresentadas anteriormente, pode-se concluir que a área
pretendida para a futura Central de Tratamento de Resíduos não se encontra impactada,
mesmo com a operacionalização de um Aterro Classe II posicionado a montante da área.
Desta forma é possível afirmar:
 O nível d’água subterrânea está posicionado entre 10,2 metros, a montante da área e
1,6 metros, já próximo ao nível de base da área, o Córrego do Retiro;
 O aqüífero existente é do tipo livre, com porosidade secundária, proveniente da
alteração da rocha (basalto) que compõe a área;
 A água subterrânea existente na área se encontra livre de compostos prejudiciais a
saúde humana;
É recomendado ainda a reinstalação dos poços de monitoramento PM 02 e PM 06, secos na
atual campanha de monitoramento, aprofundando-os em pelo menos 03 metros e manter
campanha de monitoramento, como previsto no item 8 deste estudo.
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6.2 – Meio Biótico
6.2.1 – Cobertura Vegetal
6.2.1.1 - Introdução
Em termos fisiográficos, o município de Guará encontra-se a uma altitude média de 569,24
metros, com topografia suavemente ondulada, inserindo-se nos domínios da Floresta
Latifoliada Tropical (Mata Atlântica).
A área situa-se em região de colinas amplas, com grandes interflúvios com áreas superiores a
4 km2, topos extensos e planos e vertentes com perfis retilíneos a convexos, sendo observada
variação altimétrica muito pequena, inferior a 100 m, e declividades baixas, inferiores a 10%.
Devido aos solos férteis e às baixas declividades encontradas na área, o entorno é ocupado
basicamente pela monocultura de cana-de-açúcar, padrão que é observado em toda região de
Ribeirão Preto. O cultivo da cana é, em geral, praticado por grandes proprietários, com
acompanhamento técnico e utilização de maquinário.
Em terreno lindeiro, a S/SE da área de estudo, encontra-se um aterro sanitário em operação da
Ambitec Ltda. Ressalta-se que foram evidenciados alguns fragmentos florestais distribuídos
de forma dispersa na região, não se observando a existência de residências e chácaras de lazer
no entorno imediato da área.
A vegetação é originalmente composta por Floresta Estacional Semidecidual e manchas de
Cerrado lato sensu, ambos, atualmente, fragmentados pela ação antrópica.
6.2.1.2 – Materiais e Métodos
As informações referentes à vegetação, expostas no presente relatório, foram extraídas de
Estudo Ambiental (TELLUS, 2008), realizado anteriormente à elaboração deste Estudo de
Impacto Ambiental. Sendo assim, a seguir são apresentados os materiais e métodos utilizados
para o diagnóstico de vegetação.
Com base em levantamentos planialtimétricos; avaliação de aerofotos; levantamentos de
campo e na homogeneidade de áreas, as áreas de influência do empreendimento proposto
foram caracterizadas em termos de tipologias de cobertura vegetal, buscando a identificação
dos estágios de regeneração e potencialidade de impactos positivos e negativos para os
componentes do meio biótico. Tais tipologias de cobertura vegetal serão descritas
oportunamente no diagnóstico ambiental.
A elaboração do diagnóstico ambiental constitui a base dos estudos de avaliação ambiental,
tendo por objetivo o levantamento e identificação das características das áreas de influência
do empreendimento, que já sofreu e vem sofrendo interferências antrópicas de relativa
intensidade, ligadas a vários tipos de atividades.
A identificação das tipologias de cobertura vegetal foi estruturada com base na presença de
elementos fitofisionômicos específicos (bioindicadores), bem como no grau de alteração
observado nas mesmas, sobretudo no que se refere aos parâmetros florísticos básicos, como
composição de espécies, fisionomia, DAP (diâmetro na altura do peito), altura total,
densidade de indivíduos e regularidade de espaçamento.
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Foram também estudadas as características gerais dos condicionantes físicos, tais como solos
e a configuração dos sistemas de drenagem natural, bem como as vegetações associadas aos
mesmos, identificando os estágios de regeneração natural presentes nas Áreas de Preservação
Permanente (APP). Assim, as atividades desenvolvidas na elaboração do diagnóstico
ambiental foram:
 Análise de material cartográfico para definição das áreas de influência; baseada em
levantamento planialtimétrico em escalas 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 e 1:50.000;
 Interpretação de aerofotos na escala 1:25.000, com vôo de 2005;
 Levantamentos de campo para validação dos dados obtidos e reconhecimento de
tipologias de cobertura vegetal, no nível de identificação dos estágios sucessionais em
desenvolvimento;
 Observação e identificação de espécies botânicas indicadoras da qualidade ambiental e
possíveis associações com povoamentos faunísticos;
 Espacialização e mapeamento das tipologias de cobertura vegetal;
 Identificação, caracterização e mapeamento das Áreas de Preservação Permanente
(APP), considerando a cobertura vegetal no nível de regeneração natural;
6.2.1.3 - Áreas de Influência
De acordo com a Resolução CONAMA no 01/86, as áreas de influência de um
empreendimento correspondem à área geográfica a ser, direta ou indiretamente, afetada pelos
impactos gerados nos processos de planejamento, implantação e operação do mesmo.
O diagnóstico ambiental dessas áreas de influência deve fornecer parâmetros para direcionar o
planejamento e detalhamento dos estudos voltados principalmente para a gleba em análise.
Assim, a caracterização ambiental das áreas de estudo baseia-se principalmente na
disponibilidade de dados secundários, cuja análise direcionará o desenvolvimento de
inspeções de campo complementares, voltadas para os aspectos relevantes previamente
diagnosticados.
A maioria dos fenômenos naturais e impactos ambientais considerados não ocorrem de
maneira uniforme, a partir de um ponto qualquer, mas apresentam variações espaciais e
temporais, gradientes e gradações, descontinuidades, padrões etc. em função da configuração
da paisagem, da geomorfologia, da variabilidade temporal dos fatores meteorológicos, das
interações entre o meio físico e biótico, da interconectividade dos ecossistemas etc.
Para o desenvolvimento do presente estudo optou-se pela definição de três níveis de áreas de
influência do empreendimento, subsidiados pelo entendimento do alcance dos impactos
potenciais sobre os condicionantes do meio biótico, sendo:
 Área Diretamente Afetada (ADA) - área da Brasil Ambiental, que irá sofrer
intervenção direta do empreendimento, por meio da implantação da CTR da Brasil
Ambiental e acessos viários.
 Área de Influência Direta (AID) - área mais ampla do que a ADA, contemplando o
espaço geográfico inserido entre o Córrego do Retiro, a Norte da ADA, Ribeirão da
Estiva, a Sul, o Rio Sapucaí, a Oeste e a Estrada Municipal Aparecida - Guará, a Leste
da ADA, incluindo os fragmentos remanescentes inseridos nesta porção.
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 Área de Influência Indireta (AII) - área mais ampla do que a AID, correspondendo a
esta porção da bacia hidrográfica do rio Sapucaí, junto à área de estudo, sendo esta
porção inserida na UGRHI 8.
6.2.1.4 - Áreas de Influência Indireta (AII) e Direta (AID)
O município de Guará situa-se na Província Geomorfológica dos Patamares Estruturais de
Ribeirão Preto. Segundo Ross & Moroz (1997), as formas de relevo desta unidade são
predominantemente denudacionais, marcadamente formadas por colinas amplas e baixas com
topos tabulares. Os vales possuem entalhamento médio com valores inferiores a 20 metros, as
dimensões dos interflúvios variam de 750 até 3.750 metros, sendo os principais cursos d'água
formados pelos rios Pardo, Sapucaí e Mogi-Guaçu e seus tributários. As altitudes encontramse entre 500 e 700 metros e as declividades médias variam em torno de 2% a 10%.
Já pela divisão adotada pela CETESB (2001) a sede do município de Guará localiza-se a
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI 8) - Sapucaí/Grande, sendo os
principais cursos os rios Sapucaí, São Pedro, Salgado, Canoas e Sete Lagoas. O uso do solo
abrange extensas áreas de monocultura da cana de açúcar, além de pastagens, reflorestamento,
uso urbano e industrial. Em termos de remanescentes naturais, estes são representados por
fragmentos de cerrados e matas estacionais associadas ao sistema de drenagem natural.
Esta região foi primitivamente recoberta pelo Complexo da Floresta Atlântica (Rizzini, 1963)
ou Floresta Ombrófila Densa, segundo terminologia mais recente (Brasil, 1983; IBGE, 1992).
No entanto, os levantamentos de campo realizados na região indicaram a presença de espécies
da Floresta Estacional Semidecidual (tais como angico e jacarandás), formação também
integrante do Complexo da Floresta Atlântica, e espécies do Cerrado, como barbatimão,
angico do cerrado, jatobá do cerrado, além de formações ecotonais entre estas duas
formações.
Assim, em termos fitogeográficos, a área de estudo insere-se nas áreas de tensão ecológica
(SN) entre o Cerrado (S) e a Floresta Estacional Semidecidual (F), de acordo com o sistema
de classificação adotado no Mapa de Vegetação do Brasil (FIBGE, 2004), conforme Figura
6.2.1.4-1.
Verificam-se também na região outras sub-fisionomias do Cerrado, como a Savana
Gramíneo-Lennhosa (Sg) e a Savana Arborizada (Sa), porém prevalecem as atividades
agrárias e remanescentes de vegetação secundária.
Ressalta-se que as formações florestais e ecossistemas associados inseridos no Domínio da
Mata Atlântica e do Cerrado encontram-se protegidos por legislação específica, a partir da
criação do Decreto Federal n°750/93, que trata do corte, exploração e supressão de vegetação
primária ou nos estágios médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica e
regulamentações, a saber: Resoluções CONAMA n° 10/93, n°01/94, n°03/96, n°09/96 e
Resoluções Conjuntas SMA-Ibama/SP n°01/94, n°02/94, n°05/96, n°50/97. No caso do
Cerrado, aplica-se a Resolução SMA no 55/95.
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Figura 6.2.1.4-1: Inserção Fitogeográfica da área de estudo

Fonte: Recorte do Mapa da Vegetação do Brasil (FIBGE, 2004)

Nas raras manchas de cerrados, em termos regionais, as espécies mais freqüentes são
amendoim-do-campo (Platypodium elegans), angico-do-cerrado (Anadenathera falcata),
araticum (Annona cacans), barbatimão (Dimorphandra mollis e Stryphnodendron
adstringens), benjoeiro (Styrax ferrugineus), cambará (Gochnatia polymorpha), carne-de-vaca
(Roupala montana), copaíba (Copaifera langsdorfiii), embira (Lonchocarpus sp.), imbiruçú
(Pseudobombax longiflorum), ipê-amarelo (Tabebuia ochracea), jacarandá (Dalbergia
miscolobium), marmeleiro-do-campo (Austroplenckia populnea), paineira-do-campo
(Eryotheca sp.), pau-terra (Qualea grandiflora).
Nas áreas mais alteradas destas formações foram verificadas açoita-cavalo (Luehea
grandiflora), araticum (Annona dioica), brinco-de-ouro (Ouratea spectabilis), mandioqueira
(Didymopanax vinosum), muricis (Byrsonima sp.) e pau-santo (Kyielmeyera sp.).
Nos fragmentos estacionais associados principalmente aos cursos d'água, como o ribeirão da
Estiva, o rio Sapucaí e o córrego do Retiro (florestas ciliares) foram identificadas espécies
higrófitas, típicas de estágios sucessionais iniciais, tais como: almecega (Protium
heptaphyllum), bugreiro (Lithaea molleoides), capororoca (Rapanea umbellata), copaíba
(Copaifera langsdorfii), embaúba (Cecropia pachystachya), guaçatonga (Casearia sylvestris),
pau-pombo (Tapirira guianensis), tabocuva (Pera glabrata).
Nos trechos com pequenas várzeas vegetam gramíneas, ciperáceas e taboa (Typha
angustifolia). Nas áreas mais encharcadas, sobre pequenas planícies, desenvolvem-se
formações paludosas, compostas por espécies higrófitas como: pinha-do-brejo (Talauma
obovata) e suína (Erythrina speciosa).
Os remanescentes naturais de contato (mosaico vegetacional) apresentaram caráter secundário
e se encontram em diferentes estágios sucessionais, em função de sua idade e nível de
intervenção antrópica, já que se inserem em uma matriz regional agropastoril, caracterizada
por extensas áreas da monocultura da cana de açúcar e pastagens comercias.
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As formações secundárias, em estágio médio ou avançado, como os fragmentos
remanescentes a E da ADA e NE da AID, apresentam maior diversidade de espécies, porte
mais desenvolvido e estratificação definida (herbáceo/ arbustivo, intermediário e arbóreo). O
estrato arbóreo possui altura média de 6 a 8 m e ampla faixa de distribuição diamétrica. Nos
trechos mais preservados os exemplares arbóreos possuem altura de até 10 a 12m e 40 cm de
DAP.
As espécies arbóreas mais freqüentes: açoita-cavalo (Luehea divaricata), angico-branco
(Anadenanthera peregrina), araticum-do-mato (Rollinia silvatica), canjerana (Cabralea
canjerana), caquera (Senna multijuga), cedro (Cedrela fissilis), dedaleira (Lafoensia pacari),
embaúba-vermelha (Cecropia glazioui), gabiroba (Campomanesia guavirova), ipê-amarelo
(Tabebuia chrysotricha), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jerivá (Syagrus
romanzoffianum), pau-de-tucano (Vochysia tucanorum), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha),
pessegueiro-bravo (Prunus sellowii), tapiá (Alchornea sidaefolia), tapixingui (Cróton
floribundus), mirtáceas (Eugenia cf. racemulosa).
No sub-bosque vegetam: cambuí (Myrcia fallax), capororoca (Rapanea umbellata), rubiáceas
(Psychotria sessilis) e Cordiline dracaenoides (uvarana). Nas formações homogêneas,
identificadas a SW da AID e E da AII, de porte baixo (3 a 4 m), com estreita faixa de
distribuição diamétrica e diversidade reduzida, ocorrem: aroeirinha (Schinus terebinthifolius),
bugreiro (Lithraea molleoides), cambará (Gochnatia polymorpha), cambuís (Myrcia fallax, M.
tomentosa).crindúva (Trema micrantha), jacarandá-bico-de-pato (Machaerium nyctitans),
leiteiro (Sapium glandulatum), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), vassourão (Piptocarpha
sp.).
Nas formações ciliares do ribeirão da Estiva, mais preservadas, situadas a S da AID, os
exemplares arbóreos atingem de 8 a 10 m de altura e cerca de 30 cm de DAP, sendo as
espécies arbóreas comuns: açoita-cavalo (Luehea divaricata), angico-branco (Anadenanthera
peregrina), aroeirinha (Schinus terebinthifolius), branquilho (Sebastiania commersoniana),
cafezinho (Maytenus evonymoides), camboatá (Cupania vernalis), canela-branca (Ocotea
puberula), capororoca-mirim (Rapanea ferruginea), caquera (Senna multijuga), caroba
(Jacaranda puberula), crindiúva (Trema micrantha), cuvantã (Matayba elaegnoides), figueira
(Ficus enormis), folha-de-serra (Sorocea bonplandii), fumo-bravo (Solanum
granulosoleprosum), guaçatonga (Casearia sylvestris), ingás (Inga marginata e I. sessilis),
leiteiro(Sapium gladulatum), mamica-de-porca (Zanthoxilum rhoifolium), pau-de-espeto
(Casearia gossypiospema), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tapiá-mirim (Alchornea
triplinervia), tapixingui (Croton floribundus), tarumã (Vitex sp.) e mirtáceas (Eugenia
racemulosa, Myrciaria floribunda).
Já as formações ciliares do córrego do Retiro e do rio Sapucaí encontram-se bastante alteradas
em termos de composição florística original e estrutura da comunidade.
Finalmente, ocorrem comunidades paludosas, de porte mais baixo (3 a 5m) situadas sobre
terrenos encharcados, onde predominam espécies tipicamente higrófitas, tais como: aroeirinha
(Schinus terebinthifolius), branquilho (Sebastiania commersoniana), corticeira (Erythrina
cristagalli), marinheiro (Guarea macrophylla) e mirtáceas (Myrcia laruoteana), sendo bastante
conspícua a presença de embaúla (Cecropia sp.) e goiaba (Psidium guajava), como verificado
ao longo do córrego do Retiro.
Nos brejos e várzeas vegetam espécies higrófitas, de porte herbáceo/arbustivo, predominando
gramíneas, ciperáceas e taboas (Typha angustifolia), lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) e
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maricá (Mimosa bimucronata). Tais formações ocorrem ao longo do córrego do Monte Santo
(N da AID) e a E da AID.
De forma geral, tais formações apresentam-se bastante reduzidas em suas extensões e graus
de conectividade, assim como descaracterizadas em termos da composição e estrutura
florística original, devido ao processo histórico de ocupação antrópica, conduzido atualmente
pela expansão da cultura da cana de açúcar, que realmente domina as unidades de paisagem
da AII. A NE da AID ocorre talhão de eucaliptos.
O Mapa da Cobertura Vegetal (Figura 6.2.1.4-2), a seguir, espacializa tais tipologias nas áreas
de influência.
6.2.1.5 - Área Diretamente Afetada (ADA)
O trabalho desenvolvido na Área Diretamente Afetada (ADA) teve como objetivos principais:
a avaliação de potenciais impactos sobre a flora local, a identificação de espécies
possivelmente ameaçadas de extinção, bem como espécies "nobres", a obtenção de dados para
programas de revegetação e recomposição de áreas degradadas.
O histórico de ocupação nesta área está ligado à cultura da cana de açúcar, que representa a
principal forma de uso e ocupação do solo, incorrendo na total erradicação dos fragmentos
naturais, de acordo com o observado no Mapa da Cobertura Vegetal.
Assim, a ADA apresenta fitofisionomias exclusivamente antrópicas, oriundas da degradação
das formações florestais originais pela ocupação antrópica no local, permanecendo apenas
uma tipologia: a cultura de cana de açúcar.
A Figura 6.2.1.5-1 representa a ADA em detalhe, onde se verifica a ausência de cobertura
vegetal arbórea e o predomínio das atividades antrópicas, até mesmo em seu entorno
imediato. Único destaque recai sobre as formações ciliares do córrego do Monte Santo, em
estágios iniciais, pressionadas pela expansão da cana de açúcar a NW da ADA.
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Figura 6.2.1.4-2: Mapa de Cobertura Vegetal na AID
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Figura 6.2.1.5-1: Mapa da Cobertura Vegetal na Área Diretamente Afetada

215

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

6.2.2- Caracterização de Fauna
6.2.2.1 - Introdução
Foi realizada a caracterização da comunidade faunística para subsidiar o processo de
licenciamento e elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) a partir de levantamentos na área de estudo.
Para tanto, foram considerados os mamíferos, as aves, os répteis e os anfíbios como grupos
bioindicadores de qualidade ambiental. A avifauna foi utilizada como o principal grupo
indicador, pois é possível obter dados bastante significativos em períodos curtos de
amostragem em campo.
As aves são animais diurnos, representadas por um grande número de espécies. A grande
maioria das espécies pode ser identificada apenas por observação direta em campo ou pela sua
vocalização, prescindindo a coleta de indivíduos para identificação. De todos os grupos de
vertebrados é o melhor conhecido em termos de comportamento, biologia e distribuição
geográfica, o que torna produtiva a discussão dos dados obtidos em trabalhos de campo
expeditos. Além disso, dada a grande capacidade de deslocamento das aves, as espécies com
maior exigência ambiental respondem com grande rapidez à alterações no ambiente,
constituindo, portanto, um grupo indicador muito adequado.
Diante das informações obtidas com o levantamento expedito da fauna local, bem como a
partir de dados secundários disponíveis sobre a área, constatou-se a configuração de uma base
de análise bastante abrangente para a avaliação das interferências do empreendimento sobre a
fauna.
6.2.2.2 - Materiais e Métodos
O levantamento da fauna foi realizado de 13 a 15 de janeiro de 2009 por dois biólogos,
totalizando três dias de amostragem. A coleta de dados ocorreu entre as 6:00 e 22:00. A
amostragem se concentrou prioritariamente na área a ser diretamente afetada pelo
empreendimento, na área de influência direta, nas margens dos rios e córregos, e nas estradas
de acesso. Os locais com os principais registros estão destacados na Figura 6.2.2.2-1.
Para a caracterização da fauna, foram também considerados dados secundários obtidos na
área, em levantamento realizado anteriormente (TELLUS, 2008).
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Figura 6.2.2.2-1 : Localização das armadilhas fotográficas e principais pontos de registro da
fauna.

•

Mastofauna

Foram considerados apenas os grupos de mamíferos que não necessitam de captura e/ou
coleta de material biológico, isto é, os mamíferos de médio e grande porte e os primatas. Para
tanto, foram utilizadas metodologias complementares de investigação, descritas nos itens a
seguir:
1. Censo diurno: foi empregado entre 5:30 e 19:00h na busca ativa por vestígios (pegadas
ao longo das estradas e substratos às margens dos cursos d’água), observações diretas
(avistamentos) e localização de fezes e tocas (ou abrigos). A unidade amostral
utilizada foi hora de observação, tanto direta quanto indireta.
2. Censo noturno: foram realizados dois censos noturnos entre o crepúsculo e 22:00h, nas
estradas de da ADA e entorno, com auxilio de automóvel a uma velocidade de
20km/h. Foram percorridos 58 quilômetros. Para cada animal avistado foram anotadas
informações sobre espécie, número de indivíduos; localização geográfica; dia e hora
do registro. A unidade amostral utilizada foi quilômetro percorrido.
3. Entrevista: empregou-se a metodologia de entrevistas padronizadas e semiestruturadas com moradores locais e/ou funcionários da região do empreendimento.
As entrevistas transcorreram de maneira informal, sendo anotadas as espécies citadas
espontaneamente pelo entrevistado e possíveis locais de ocorrência. No caso de dúvida
sobre a conformidade entre o nome de um animal citado e a espécie correspondente,
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os mesmos foram solicitados a descreverem o animal, incluindo suas características
que o diferem de outros mamíferos semelhantes.
4. Armadilha fotográfica (Camera trap): foram utilizadas duas armadilhas fotográficas
com sensor de movimento e infravermelho, com impressão de dia e hora em que cada
foto foi tirada, permitindo monitorar os horários de atividades das espécies em estudo.
O tempo entre cada foto foi regulado para 30 segundos de intervalo. Foram utilizados
filmes ASA400 de 36 poses e pilhas pequenas (AA) alcalinas.
As duas câmeras foram instaladas em pontos de amostragem fixos (Foto 6.2.2.2-1) a
uma altura de, aproximadamente, 30 cm do solo. Foram utilizadas cevas atrativas tanto
para espécies carnívoras como para frugívoras (banana e sardinha).

Foto 6.2.2.2-1: Modelo de armadilha fotográfica utilizada.



Avifauna

O levantamento da avifauna foi realizado por meio de transectos, que consistiu em
caminhadas lentas pela área de estudo, nas trilhas e estradas existentes, ao longo das margens
dos rios e córregos e entorno. Foram utilizados também pontos de escuta (modificado de
VIELLIARD & SILVA 1990) através da alocação de pontos distantes pelo menos 200 metros
entre si, com período de permanência de 10 minutos em cada ponto.
As espécies foram identificadas por meio de observações visuais com auxílio de binóculo
(Nikon Monarch 10x42) e/ou pela identificação das vocalizações. Sempre que possível, as
aves tiveram suas vocalizações gravadas em fitas K-7 utilizando-se o gravador Sony TCM5000EV com microfone direcional Sennheiser ME-66/K6.
Evidências indiretas, como a localização de ninhos e penas, também foram consideradas.
Estes dados foram utilizados em conjunto e confirmados por consulta a material bibliográfico
e fonográfico (e.g. RIDGELY & TUDOR 1989 e 1994; VIELLIARD 1995; SICK 1997; DE
LA PEÑA & RUMBOLL 1998; SOUZA 2002; DEVELEY & ENDRIGO 2004; BUZZETTI
& SILVA 2005).
A ordem sistemática e nomes científicos seguem o adotado pelo Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos: Listas das aves do Brasil. Versão 16/08/2007 (CBRO 2007).
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Herpetofauna

O inventário da herpetofauna na área do empreendimento, foi realizado através de quatro
metodologias de amostragem:
1. Procura visual: (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982; SCOTT et al., 1989;
MARTINS & OLIVEIRA, 1998) consiste em caminhadas lentas através de trilhas e
áreas próximas, sendo a procura feita em todos os microhabitats vizualmente
acessíveis, incluido buracos, bromélias, sob pedras e troncos. As procuras foram
realizadas no período diurno e noturno, com o uso de lanternas e gancho, e as espécies
encontradas foram registradas através de fotos com uso de câmera digital Nikon 7.1
megapixels.
2. Procura auditiva (CORN, 1994; GERHARDT, 1994; HEYER et al., 1994), teve início
no período crepuscular, onde com auxílio de lanternas e mini gravador digital,
procurou-se nas margens do rio, em acúmulos de água e vegetações circundantes,
registrar as espécies de anfíbios anuros através de suas vocalizações
3. Encontros ocasionais (DUELLMAN, 1978; DIXON & SOINI, 1986; HEYER et al.,
1994; MARTINS, 1994), consiste de encontros realizados em outras atividades, como
encontro de espécies vivas ou mortas em estradas durante os trajetos entre os pontos
amostrais ou durante tarefas como reconhecimento da área ou qualquer outra atividade
que não a procura visual.
4. Procura com automóvel (SAWAYA, 2003) foi realizada no período noturno a uma
velocidade de aproximadamente 20 km/h, por meio das estradas do entorno,
totalizando 58 quilômetros percorridos.
5. Entrevistas com funcionarios e/ou moradores da região a fim de se identificar espécies
igualmente citadas e com distribuição geografica condisente.
A caracterização da herpetofauna que ocorre na região foi feita através de consulta a material
bibliográfico e informações digitais como o SinBiota – Sistema de Informação do Programa
Biota/Fapesp – SP.


Definições e abreviações adotadas

Quanto ao status ou categoria de conservação das espécies encontradas, foram consideradas
as seguintes listas:
 Lista das espécies da fauna ameaçadas no Estado de São Paulo (SMA 2008);
 Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (MMA 2003);
 Lista vermelha das espécies ameaçadas (IUCN 2008).
As categorias de conservação de acordo com os critérios estabelecidos por estas listas são
definidas como:
 Criticamente em perigo (CR), espécies que apresentam um risco extremamente alto de
extinção na natureza em futuro próximo, devido a alterações ambientais ou de
significativa redução populacional;
 Em perigo (EN), espécies que, de acordo com os critérios específicos adotados,
apresentam um risco muito alto de extinção em seu ambiente natural;

219

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

 Vulnerável (VU), espécies que apresentam alto risco de extinção na natureza;
 Quase ameaçada (NT), espécies que não estão ameaçadas no presente, mas é provável
que estejam em um futuro próximo.
Especificamente para as aves, a prioridade de conservação (PC) das espécies, foi analisada
seguindo STOTZ et al. (1996), sendo as categorias descritas abaixo:
 Urgente (U) - espécies em perigo, que necessitam de conservação para sobreviverem;
 Alta (A) - espécies ameaçadas, geralmente devido à restrição da área ou hábitat, e já
mostram sinais de declínio populacional;
 Média (M) - espécies não ameaçadas em curto prazo, porém são vulneráveis se a
destruição de hábitats continuar;
 Baixa (B) - espécies generalistas com ampla distribuição, hábitats não ameaçados;
 Desconhecida (d).
As aves também foram classificadas, segundo STOTZ et al. (1996) nas seguintes categorias
de abundância:
 Comum (C), espécies que possuem ampla distribuição e alta densidade populacional
no ambiente;
 Rara (R), espécies que possuem, naturalmente, baixa densidade no ambiente.
As espécies endêmicas (END), tanto de aves quanto de mamíferos, também foram destacadas.
Estas espécies possuem distribuição restrita a determinada região, vivendo em um hábitat
específico, devido a fatores ambientais e históricos, sendo consideradas, portanto, importantes
como indicadores de qualidade ambiental (CRACRAFT 1985; STOTZ et al. 1996; SICK
1997; BIRDLIFE 2000).
Pelo fato das espécies de aves apresentarem distintos graus de sensibilidade à perturbações
antrópicas (SEN), ou seja, algumas espécies são consideravelmente mais vulneráveis ao
distúrbio humano que outras (Stotz et al. 1996), utilizou-se as seguintes variáveis qualitativas
referentes a sensibilidade à perturbações antrópicas para a avaliação da avifauna registrada:
 Alta (A);
 Média (M);
 Baixa (B);
 Desconhecida (d).
5.2.2.3 - Resultados


Fauna regional (AII)

A região nordeste do Estado de São Paulo é composta por Floresta Estacional Semidecidual e
manchas de Cerrado (Ab´SÁBER, 2003), podendo ser considerada uma zona transição entre
estes Biomas. A vegetação original desta região foi intensamente devastada em função do
solo propício à agricultura, restando pequenos fragmentos espalhados em sua área de
ocorrência natural (SÃO PAULO, 2000). São representados em poucas unidades de
conservação, das quais se destacam a Estação Ecológica de Jataí, a Estação Experimental de
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Luiz Antônio e o Parque Estadual de Vassununga (PRADA 2004). Estas unidades mantêm
fisionomias tanto de Cerrado como de Floresta Semidecídua e ainda abrigam diversas
espécies de mamíferos ameaçados.
Com relação à mastofauna, PRADA (2004) e CHIARELLO (2000) mencionam a ocorrência
de cerda de 20 espécies na região, das quais 14 se encontram em alguma categoria de ameaça
segundo as listas consultadas (Quadro 6.2.2.3-1). Dentre estas, destacam-se os “vulneráveis”
nos Estado de São Paulo (SMA 2008) tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, a
jaguatirica Leopardus pardalis, o gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus, a onça-parda
Puma concolor e o lobo-guará Chrysocyon, entre outas.
Em relação à avifauna, PRADA (2004) e CHIARELLO (2000) listam 73 espécies para a
região. Em um monitoramento realizado no município de Divinolândia, 193 espécies de aves
foram registradas (BEYER & LEVY, 2005), incluindo espécies ameaçadas de extinção no
Estado de São Paulo, como o sabiá-do-banhado Embernagra platensis o urubu-rei
Sarcoramphus papa, o gavião-caracoleiro Chondrohierax uncinatus, o pica-pau-rei
Campephilus robustus, o tesourinha-da-mata Phibalura flavirostris e o soldadinho Antilophia
galeata.
Segundo VASCONSELOS & ROSSA-FRERES (2005) em um levantamento de anfíbios na
região noroeste do Estado de São Paulo, foram registradas 27 espécies de anfíbos,
pertencentes a 5 familias (Bufonidae, Hylidae, Leiuperidae, Leptodactilydae e Microhylidae).
Nenhuma das espécies levantadas para a região constam nas listas de espécies ameaçadas
(SMA-SP 2008; MMA 2003; IUCN 2008).
Referente aos répteis do nordeste do Estado de São Paulo, o trabalho de FREITAS et. al.
(2002) cita 20 espécies, sendo 4 espécies de lagartos, uma de anfisbenídeo, uma de quelônio e
14 de serpentes. Nenhuma consta nas listas das espécies ameaçadas (SMA-SP 2008; MMA
2003; IUCN 2008), porém segundo MARQUES et. al. (2001) as serpentes: falsa-coral
Atractus zebrinus, Elapomorphus quinquilineatus, cobra-do-capim Liophis poecilogyrus,
cobra-verde Liophis typhlus e parelheira Philodryas patagoniensis, são consideradas raras.
Algumas inferências a cerca da fauna regional podem ser feitas tendo por base as informações
bibliográficas acrescidas do que se conhece quanto à situação atual e quanto aos processos
observados em outras regiões do estado.
A fauna atual da região ainda deve apresentar espécies florestais e savânicas com maiores
exigências quanto à qualidade ambiental, mas sua ocorrência estará restrita principalmente
aos remanescentes mais extensos de mata atlântica e de cerrados. No restante da área, onde as
vegetações originais estão descaracterizadas ou foram substituídas por paisagens fortemente
antropizadas, persistirão somente as espécies mais flexíveis quanto ao hábitat. Como acontece
em boa parte do Estado de São Paulo, devem predominar nessas paisagens três grupos de
espécies: a) animais de ambiente aberto, generalistas e oportunistas que colonizam ambientes
de origem antrópica e são capazes de expandir suas populações; b) animais de borda de mata
e de matas secundárias, capazes de explorar os recursos oferecidos pelos estágios iniciais e
médios de regenerações florestais; c) animais paludícolas e aquáticos também generalistas e
pouco exigentes quanto ao hábitat.


Fauna registrada ADA e AID

 Mastofauna
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Foram registradas, na ADA e AID a partir de dados primários 14 espécies de mamíferos.
Somando-se dados secundários coletados anteriormente na área e entorno, o número total
passa a ser 16, sendo que em alguns casos foi considerada a identificação apenas do gênero.
Estas espécies representam oito Ordens da Classe Mammalia: Ordem Rodentia (N=4),
Carnivora (N=3), Xenarthra, Primates, Lagomorpha e Artiodactyla (N=2), Didelphimorphia e
Perissodactyla (N=1), conforme apresentado no Quadro 6.2.2.3-1.
A curva do coletor foi elaborada de acordo com os novos registros de espécies identificadas
em campo a cada hora de amostragem pelo método de censo (dados primários). Foi aplicada a
linha de tendência polinomial aos dados coletados, o que indicou tendência à estabilização,
sendo que a partir da 14ª hora nenhuma nova espécie foi adicionada. Podemos inferir que é
esperado que outras espécies possam ser encontradas na área com o aumento do esforço
amostral, inclusive algumas espécies raras e de difícil detecção em campo. Contudo, para o
propósito do presente documento, pode-se considerar que a amostragem foi satisfatória e
permite caracterizar adequadamente a fauna da área estudada. (Figura 6.2.2.3-1).
Figura 6.2.2.3-1: Curva do coletor para os mamíferos registrados em campo.
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A seguir foram descritas as espécies registradas durante a amostragem:
 tatu-galinha Dasypus novemcinctus, espécie não ameaçada, registrada na AID por meio de
rastros. É uma espécie cinegética;
 sagui-do-cerrado Callithrix cf penicillata, primata que vive em fragmentos de Mata
Semidecídua e matas ciliares. Não é ameaçado de extinção. Seu registro se deu por meio
de vocalização de um pequeno bando em fragmento na AID. Registro precisa de
confirmação quanto à espécie;
 Bugio ou guariba Alouatta clamitans é um primata “quase ameaçado” no Estado de São
Paulo (SMA-SP 2008). Foram visualizados e ouvidos dois indivíduos na mata ciliar junto
ao córrego do Monte Santo na AID(Quadro 6.2.2.3-1);
 onça-parda Puma concolor, é uma espécie considerada “vulnerável” na lista estadual
(SMA-SP 2008), brasileira (MMA 2003) e “quase ameaçada” globalmente (IUCN 2008).
Foram encontrados rastros na AID (Foto 6.2.2.3-1). Trata-se de uma espécie solitária e
territorialista. É ativa tanto durante o dia quanto a noite, mas apresenta tendência ao
horário do crepúsculo. É uma espécie rara, embora ocupe diversos tipos de ambientes e
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esteja largamente distribuída no continente americano. É ameaçada sobretudo pela caça,
alteração de seu habitat e redução na disponibilidade de presas;
 cachorro-do-mato Cerdocyon thous, espécie registrada por meio de rastros na ADA e AID
(Foto 6.2.2.3-2). É comum e é tolerante à ambientes antropizados;
 lobo-guará Chrysocyon brachyurus, é considerado “vulnerável” à extinção no Estado de
São Paulo (SMA-SP, 2008) e no Brasil (MMA 2003). É citado como “quase ameaçado”
pela IUCN (2008). É um animal característico de ambientes abertos, e tem sua distribuição
ampliada devido a substituição de áreas de mata atlântica por pastos, mono e silviculturas.
É uma espécie onívora, generalista e oportunista (REIS et al., 2006). Foi registrada na AID
por meio de rastros;
 veado Mazama sp., cujos rastros foram encontrados na AID (Foto 6.2.2.3-3). Pode se tratar
de M. americana, que foi registrada no levantamento anterior e é uma espécie considerada
“vulnerável” no Estado de São Paulo;
 capivara Hydrochoeris hydrochaeris, registrada por meio de rastros e fezes (Foto 6.2.2.3-4)
na ADA e AID. É uma espécie comum e não ameaçada que vive em ambientes próximos a
corpos d’água. É um animal cinegético;
 gambá Didelphis sp, citado em entrevista como de comum ocorrência na ADA e AID;
 tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, considerado “vulnerável” no Estado de São
Paulo (SMA-SP 2008) e no Brasil (MMA 2003). Foi citado em entrevista como de
ocorrência no entorno. É uma espécie solitária, rara, que se alimenta basicamente de
formigas e cupins. É ativa durante o dia e a noite, e vive tanto em cerrado quanto em
florestas úmidas. É considerada ameaçada pela redução e incêndios em seu habitat, à caça
e atropelamento rodoviário;
 tapiti Sylvilagus brasiliensis, citado em entrevista como de comum ocorrência na ADA e
AID. Espécie não ameaçada segundo as listas consultadas;
 lebre européia Lepus europaeus, espécie exótica citada em entrevista como de comum
ocorrência na ADA e AID;
 preá Cavia aperea espécie comum, citada em entrevistas como de ocorrência na ADA e
AID. Não é ameaçada;
 paca Cuniculus paca, citada em entrevista para a AID. É “quase ameaçada” no Estado de
São Paulo (SMA-SP 2008);
 cotia Dasyprocta aguti, assim como a paca, foi citada em entrevista para a AID. É “quase
ameaçada” no Estado de São Paulo (SMA-SP 2008);.
Adicionalmente, no levantamento anterior (TELLUS, 2008), foi apontado um provável
registro por meio de rastro da anta Tapirus terrestris. Cabe mencionar que, embora possível, é
pouco provável, devido às exigências ecológicas desta espécie. Trata-se de um animal
considerado “vulnerável” no Estado de São Paulo (SMA-SP 2008). Faz-se necessário a
confirmação da presença desta espécie.
De maneira geral, os mamíferos terrestres encontrados neste estudo são capazes, em maior ou
menor grau, de sobreviver em locais alterados, e encontram no entorno e região grande
quantidade de hábitats semelhantes. A persistência destas espécies deve-se principalmente à
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sua plasticidade comportamental e certa tolerância a ambientes antropizados. Não são
mamíferos com altas exigências ecológicas.
Contudo, mamíferos estritamente florestais, como os primatas bugio e sagui, dependem da
disponibilidade deste tipo de vegetação. Seus territórios são relativamente pequenos e toleram
bordas e fragmentos alterados. Contudo, a grande ameaça as suas populações é a
fragmentação, que isola e reduz a variabilidade genética. Desta forma, medidas que
mantenham a conectividade dos fragmentos florestais e matas ciliares é fundamental para sua
persistência em longo prazo na AID e região.

Foto 6.2.2.3-1 : Rastro de onça-parda Puma concolor
na AID

Foto 6.2.2.3-2: Rastro de cachorro-do-mato
Cerdocyon thous na ADA
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Quadro 6.2.2.3-1: Lista das espécies de mamíferos, local e tipo de registro obtido.
Ordem
Didelphimorphia
Xenarthra
Primates
Lagomorpha

Família
Didelphidae

Local

gambá

Tipo de registro

AID

entrevista

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-galinha

AID

rastro

Cebidae

Callithrix cf penicillata (Geoffroy, 1812)

sagui-do-cerrado

AID

vocalização

Atelidae

Alouatta clamitans (Humboldt, 1812)

guariba

AID

visual/vocalização

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

tapiti

ADA/AID

entrevista

Lepus europaeus (Pallas, 1778)

lebre européia

ADA/AID

entrevista

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

onça-parda

AID

rastro

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1758)

cachorro-do-mato

ADA/AID

rastro

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

lobo-guará

AID

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

anta

Mazama americana (Erxleben, 1777)

Leporidae

Canidae
Tapiridae

Artiodactyla

Cervidae

Caviidae

SMA

MMA IUCN

entrevista

tamanduá-bandeira

Perissodactyla

Rodentia

Didelphis SP

Nome popular

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)

Felidae
Carnivora

Espécie

VU

VU

NT

VU

VU

NT

entrevista

VU

VU

NT

AID

*

VU

VU

veado-mateiro

AID

**

VU

DD

Mazama SP

veado

AID

rastro

Cavia aperea (Erxleben, 1777)

preá

ADA/AID

entrevista

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

paca

AID

entrevista

NT

Dasyprocta aguti (Linnaeus, 1766)

cotia

AID

entrevista

NT

ADA/AID

rastro/fezes

Hydrochoeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara

Legenda
Local: ADA – área diretamente afetada; AID – área de influência direta
* registro precisa de confirmação, fonte de dados secundários; ** fonte de dados secundários
Listas de fauna ameaçadas: SMA-SP 2008; MMA 2003; IUCN 2008 categorias: VU – vulnerável; NT – quase ameaçada
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Foto 6.2.2.3-3: Rastro de veado Mazama SP

Foto 6.2.2.3-4: Fezes de capivara Hydrochoeris
hydrochaeris, encontrada na ADA e na AID

 Avifauna
Na área diretamente afetada e de influência direta do empreendimento foram levantadas 89
espécies de aves, por meio de registro direto (visual e/ou auditivo). Considerando os registros
secundários obtidos anteriormente na área e entorno, chega-se a um total de 110 espécies, que
serão utilizadas nas analises (Quadro 6.2.2.3-3).
A avifauna registrada está distribuida em 16 Ordens e 40 famílias, das quais 24 famílias são
de não-Passeriformes (51% das espécies), sendo as mais representadas Ardeidae e
Columbidae (5 espécies cada). Entre as 16 famílias de Passeriformes, que abrangeram 49%
das espécies, as que tiveram maior número de espécies foram Tyrannidae (16) e Emberizidae
(8 espécies).
A curva do coletor foi elaborada utilizando-se somente os dados primários, de acordo com os
novos registros de espécies identificadas em campo a cada hora de amostragem (Figura
6.2.2.3-2). A linha de tendência polinomial aplicada indica um crescimento quase contínuo no
número de espécies até a 15ª hora. A partir deste ponto existe uma tendência à estabilização,
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sendo que poucas espécies foram adicionadas a lista. Porém, podemos inferir que é esperado
que outras aves, inclusive algumas espécies raras e de difícil detecção em campo, possam ser
encontradas na área com o aumento do esforço amostral, como ficou evidente com a
utilização dos dados secundários, o que elevou o número de espécies para 111. Para o
propósito do presente documento, pode-se considerar que a amostragem foi satisfatória e
permite caracterizar a avifauna da área estudada.
Figura 6.2.2.3-2: Curva do coletor para as aves registradas em campo.
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Espécies endêmicas, ameaçadas e prioridade de conservação

Do total de 110 espécies listadas cinco são endêmicas, sendo três da Mata Atlântica e duas do
Cerrado (Quadro 6.2.2.3-2). No primeiro caso temos a saracura-do-mato Aramides saracura,
o juruva-verde Baryphthengus ruficapillus e o teque-teque Todirostrum poliocephalum. Já o
chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris e a gralha-do-campo Cyanocorax
cristatellus são endêmicas do Cerrado. A ocorrência destas espécies reflete o fato da região
ser uma zona de transição entre estes dois Biomas.
O juruva-verde Baryphthengus ruficapillus, o chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus
longirostris e a gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus foram registrados em um fragmento
de mata na AID, enquanto que dados secundários apontaram a presença de saracura-do-mato
Aramides saracura e o teque-teque Todirostrum poliocephalum, também em mata.
Destaca-se o chorozinho-de-bico-comprido Herpsilochmus longirostris, espécie endêmica e
considerada “em perigo” de extinção no Estado de São Paulo (SMA-SP 2008), mas não é
citada nas outras listas consultadas (MMA 2003; IUCN 2008). É a única ave certamente
ameaçada.
Contudo outras três espécies são “quase ameaçadas” no estado (SMA-SP 2008). São elas:
ferreirinho-de-cara-parda Poecilotriccus latirostris, canário-rasteiro Sicalis citrina e graúna
Gnorimopsar chopi. Todas foram registradas na AID, sendo o ferreirinho-de-cara-parda típico
de áreas florestais, enquanto o canário-rasteiro e o graúna vivem em ambientes abertos. São
consideradas comuns e não constam como ameaçadas nas demais listas.
Destaca-se a ausência de registro no local de aves consideradas de prioridade de conservação
“alta” ou “urgente” (STOTZ et al. 1996). Estas espécies geralmente são raras, de distribuição
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restrita, sujeitas a caça e captura ou então que habitam formações vegetais extremamente bem
conservadas e de grande extensão.
A maior parte da avifauna registrada (95%) é de baixa prioridade de conservação. Apenas
cinco espécies são de média prioridade: tesoura-do-brejo Gubernetes yetapa e chopim-dobrejo Pseudoleistes guirahuro, além dos já citados chorozinho-de-bico-comprido, gralha-docampo e canário-rasteiro.
Quadro 6.2.2.3-2: Aves endêmicas, ameaçadas de extinção e de média prioridade de
conservação.
Espécie

Nome em Português

END SMA PC

Aramides saracura (Spix, 1825)

saracura-do-mato *

e

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)

juruva-verde

e

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868

chorozinho-de-bico-comprido

e

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868)

ferreirinho-de-cara-parda

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)

teque-teque *

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)

tesoura-do-brejo

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)

gralha-do-campo

Sicalis citrina Pelzeln, 1870

canário-rasteiro

NT

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

graúna

NT

EN

M

NT
e
M
e

M
M

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)
chopim-do-brejo
M
Legenda
END: endêmica
* fonte de dados secundários
Lista de fauna ameaçadas no Estado de São Paulo (SMA-SP 2008) categorias: EN – em perigo; NT –
quase ameaçada
PC: prioridade de conservação média, segundo STOTZ et al. (1996)



Abundância das espécies

As espécies foram classificadas quanto a sua abundância no ambiente segundo STOTZ et al.
(1996). A comunidade avifaunística encontrada é predominantemente composta por espécies
comuns (94%), sendo que somente sete (6%) são consideradas raras (Figura 6.2.2.3-3).
As espécies raras não incluem nenhuma das aves ameaçadas, e somente duas são endêmicas
(saracura-do-mato Aramides saracura e teque-teque Todirostrum poliocephalum) e uma de
média prioridade de conservação (tesoura-do-brejo Gubernetes yetapa). As demais são o
gavião-peneira Elanus leucurus, falcão-de-coleira Falco femoralis (Foto 6.2.2.3-5), pica-paubranco Melanerpes candidus (Foto 6.2.2.3-6) e chorão Sporophila leucoptera.
A elevada diversidade de aves, típicas das regiões tropicais, é geralmente constituída por um
número equilibrado entre espécies consideradas comuns (alta densidade populacional) e raras
(baixa densidade populacional). Os resultados obtidos apontam o inverso, com grande
predominancia de comuns, sendo que este fato provavelmente é decorrente do elevado grau
de antropização que a região sofreu. Esta situação beneficia as espécies generalistas em
detrimento das especialistas de nicho ecológico mais restrito.
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Figura 6.2.2.3-3 : Distribuição das espécies de aves em relação à abundância.
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Sensibilidade a perturbações ambientais

As espécies foram classificadas quanto ao seu nível de sensibilidade a perturbações
ambientais de origem antrópicas, e podem ser agrupadas em três categorias: as que
apresentam baixa, média ou alta sensibilidade a alterações ambientais (STOTZ et al. 1996).
Somente uma espécie é considerada como altamente sensível a perturbações ambientais, tratase da já citada saracura-do-mato Aramides saracura. Em relação às aves de média
sensibilidade, estas representam 19%, das quais se pode citar o pato-do-mato Cairina
moschata, coró-coró Mesembrinibis cayennensis, tucanuçu Ramphastos toco (Foto 6.2.2.3-7),
noivinha-branca Xolmis velatus (Foto 6.2.2.3-8) e japacanim Donacobius atricapilla, entre
outras.
Contudo, a avifauna listada foi predominantemente composta por espécies de baixa
sensibilidade (80%), como por exemplo gavião-carijó Rupornis magnirostris (Foto 6.2.2.3-9),
pomba-de-bando Zenaida auriculata (Foto 6.2.2.3-10), peitica-de-chapéu-preto
Griseotyrannus aurantioatrocristatus (Foto 6.2.2.3-11) e andorinha-de-bando Hirundo rustica
(Foto 6.2.2.3-12).
Diversas espécies de alta sensibilidade que ocorrem na região não foram encontradas no local.
As aves de alta sensibilidade são consideradas, geralmente, boas indicadoras do estado do
ambiente. Sabe-se que quanto maior a particiação de espécies de alta e média sensibilidade na
composição da avifauna, melhor é o estado de conservação da área. A presenca de poucas
espécies de alta sensibilidade encontrada reflete a condição de um ambiente perturbado.
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Figura 6.2.2.3-4: Distribuição das espécies de aves em relação à sensibilidade a perturbações
ambientais.
Alta
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Média
19%
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80%

Foto 6.2.2.3-5: Falcão-de-coleira Falco femoralis

Foto 6.2.2.3-6: Pica-pau-branco Melanerpes candidus
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Foto 6.2.2.3-7: Tucanuçu Ramphastos toco

Foto 6.2.2.3-8: Noivinha-branca Xolmis velatus

Foto 6.2.2.3-9: Gavião-carijó Rupornis magnirostris
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Foto 6.2.2.3-10: Pomba-de-bando Zenaida auriculata

Foto 6.2.2.3-11: Peitica-de-chapéu-preto Griseotyrannus aurantioatrocristatus

Foto 6.2.2.3-12: Andorinha-de-bando Hirundo rustica
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Quadro 6.2.2.3-3: Lista das aves, ambiente e local de registro.
Família
Tinamidae

Anatidae

Ardeidae

Threskiornithidae
Cathartidae

Accipitridae

Falconidae

Rallidae

Charadriidae

Espécie

Nome em Português

Ambiente de
registro

Local

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)

inhambu-chororó

aa ma

ADA/AID

Nothura maculosa (Temminck, 1815)

codorna-amarela

aa

AID

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766)

irerê

so

AID

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)

asa-branca

so

AID

Cairina moschata (Linnaeus, 1758)

pato-do-mato

so

AID

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

pé-vermelho

so

AID

Butorides striata (Linnaeus, 1758)

socozinho

aq

AID

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

garça-vaqueira

aa at

ADA/AID

Ardea alba Linnaeus, 1758

garça-branca-grande

aq

AID

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)

maria-faceira

aa

AID

Egretta thula (Molina, 1782)

garça-branca-pequena

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)

coró-coró

ma

AID

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

curicaca

aa

AID

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

urubu-de-cabeça-preta

aa at

ADA/AID

Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

gavião-peneira

*

Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)

gavião-caboclo

so

AID

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

gavião-carijó

ma

ADA/AID

Caracara plancus (Miller, 1777)

caracará

aa at

ADA/AID

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

carrapateiro

so at

ADA/AID

Falco sparverius Linnaeus, 1758

quiriquiri

aa

ADA/AID

Falco femoralis Temminck, 1822

falcão-de-coleira

aa

ADA/AID

Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)

saracura-três-potes

aa ma

ADA

Aramides saracura (Spix, 1825)

saracura-do-mato

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

frango-d'água-comum

aq

AID

Vanellus chilensis (Molina, 1782)

quero-quero

aa

ADA/AID

END

SMA

*

*

e
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Família

Espécie

Nome em Português

Ambiente de
registro

Local

Recurvirostridae

Himantopus melanurus Vieillot, 1817

pernilongo-de-costas-brancas

at

AID

Scolopacidae

Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)

maçarico-grande-de-perna-amarela

at

AID

Jacanidae

Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

jaçanã

aq

AID

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

rolinha-roxa

aa

ADA/AID

Columbina squammata (Lesson, 1831)

fogo-apagou

aa

AID

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)

pombão

aa ma at

ADA/AID

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

pomba-de-bando

aa

ADA/AID

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855

juriti-pupu

Aratinga aurea (Gmelin, 1788)

periquito-rei

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)

tuim

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)

periquito-de-encontro-amarelo

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

alma-de-gato

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

anu-preto

Guira guira (Gmelin, 1788)

anu-branco

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

saci

Tytonidae

Tyto alba (Scopoli, 1769)

coruja-da-igreja

aa

AID

Strigidae

Athene cunicularia (Molina, 1782)

coruja-buraqueira

aa

ADA/AID

Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)

bacurau

aa ma

ADA/AID

Caprimulgus rufus Boddaert, 1783

joão-corta-pau

aa ma

ADA/AID

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)

bacurau-tesoura

aa ma

AID

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

taperuçu-de-coleira-branca

so

ADA/AID

Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)

rabo-branco-acanelado

aa ma

ADA/AID

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)

beija-flor-tesoura

aa ma

ADA/AID

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

beija-flor-de-veste-preta

*

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)

besourinho-de-bico-vemelho

*

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

martim-pescador-grande

Columbidae

Psittacidae

Cuculidae

Caprimulgidae

Apodidae

Trochilidae

Alcedinidae

END

SMA

*
aa

ADA/AID

*
aa ma

AID

*
aa ma

ADA/AID

aa

ADA/AID

*

aq

AID
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Família

Espécie

Nome em Português

Ambiente de
registro

Local

END

e

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

martim-pescador-verde

Momotidae

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818)

juruva-verde

ma

AID

Ramphastidae

Ramphastos toco Statius Muller, 1776

tucanuçu

aa

ADA/AID

Picumnus cirratus Temminck, 1825

pica-pau-anão-barrado

ma

AID

Melanerpes candidus (Otto, 1796)

birro, pica-pau-branco

ma

AID

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

pica-pau-do-campo

aa ma at

ADA/AID

Taraba major (Vieillot, 1816)

choró-boi

ma

AID

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764)

choca-barrada

ma

AID

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924

choca-do-planalto

ma

AID

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816

choca-da-mata

*

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)

choquinha-lisa

*

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868

chorozinho-de-bico-comprido

ma

AID

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

joão-de-barro

aa

ADA/AID

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859

petrim

ma

AID

Synallaxis spixi Sclater, 1856

joão-teneném

Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817)

graveteiro

Xenops rutilans Temminck, 1821

bico-virado-carijó

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868)

ferreirinho-de-cara-parda

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)

teque-teque

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)

ferreirinho-relógio

ma

AID

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)

guaracava-de-barriga-amarela

aa

AID

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)

risadinha

ma

AID

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)

bico-chato-de-orelha-preta

*

Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)

filipe

*

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)

noivinha-branca

aa

ADA/AID

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)

tesoura-do-brejo

aa

ADA/AID

Picidae

Thamnophilidae

Furnariidae

Tyrannidae

SMA

*

e

EN

*
ma

AID

*
ma

ADA/AID

*

NT
e
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Família

Espécie

Nome em Português

Ambiente de
registro

Local

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764)

freirinha

aq

AID

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

suiriri-cavaleiro

at

AID

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d'Orbigny &
Lafresnaye, 1837)

bem-te-vi

aa

ADA/AID

aa ma

AID

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

suiriri

aa

ADA/AID

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)

maria-cavaleira

aa ma

ADA/AID

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776)

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

aa

ADA

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)

pitiguari

ma

ADA/AID

Corvidae

Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)

gralha-do-campo

aa ma

AID

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

andorinha-pequena-de-casa

so

ADA/AID

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

andorinha-de-bando

aa at

AID

Troglodytidae

Troglodytes musculus Naumann, 1823

corruíra

aa

ADA/AID

Donacobiidae

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)

japacanim

aa

AID

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

sabiá-laranjeira

*

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

sabiá-poca

*

Mimidae

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

sabiá-do-campo

Thraupidae

Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)

sanhaçu-cinzento

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)

Hirundinidae

Turdidae

Emberizidae

Parulidae

peitica-de-chapéu-preto

aa

ADA/AID

aa ma

ADA/AID

tico-tico

aa

ADA/AID

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

tico-tico-do-campo

aa

ADA/AID

Sicalis citrina Pelzeln, 1870

canário-rasteiro

aa

AID

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

tiziu

aa

ADA/AID

Sporophila lineola (Linnaeus, 1758)

bigodinho

*

Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)

coleirinho

aa

ADA/AID

Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817)

chorão

aa

AID

Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776)

tico-tico-rei

ma

AID

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

pia-cobra

ma

AID

END

SMA

e

NT
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Família

Espécie

Nome em Português

Ambiente de
registro

Local

Basileuterus hypoleucus Bonaparte, 1830

pula-pula-de-barriga-branca

ma

AID

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

graúna

aa

AID

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)

garibaldi

aa

AID

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)

chopim-do-brejo

aa

AID

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)

vira-bosta

Fringillidae

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)

fim-fim

ma

AID

Passeridae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

pardal

aa at

AID

Icteridae

END

SMA

NT

*

Legenda
Ambientes de registro: ma – mata; aa – ambiente aberto (campo antrópico/cana); at – aterro Ambitec; so – sobrevoando a área; aq – aquático.
Local: ADA – área diretamente afetada; AID – área de influência direta
* fonte de dados secundários
END: espécie endêmica
Listas de fauna ameaçadas (SMA-SP 2008) categorias: EN – em perigo; NT – quase ameaçada
Ordem sistemática e nomes científicos de acordo com o adotado pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: Listas das aves do Brasil. Versão 16/08/2007.
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 Herpetofauna
a) Anfíbios
Foram registradas nove espécies de anuros pertencentes a cinco famílias (Quadro 6.2.2.3-4).
Todos os registros foram feitos na AID, em uma nascente e em pequenas áreas alagadas nas
bordas das matas ciliares. Os anfíbios registrados não são citados em nenhuma das listas de
espécies ameaçadas aqui consideradas (SMA-SP 2008; MMA 2003; IUCN, 2008).
A espécie Rhinella icterica, conhecida como sapo-cururu, foi registrada através de encontro
visual. É uma espécie grande que ocorre tanto em áreas abertas como florestadas, tem hábito
terrícola e é ativo no período noturno, depositam seus ovos diretamente na água parada ou
corrente. É considerada uma espécie freqüente.
A pererequinha-do-brejo, Dendropsophus minutus foi registrada através de vocalização. É
uma perereca de pequeno porte encontrada em áreas abertas, tem hábito arborícola e é ativa a
noite, e deposita seus ovos em água parada. Ocorre em todo o Brasil e é considerada
freqüente.
A espécie Dendropsophus nanus foi registrada por meio de sua vocalização. É uma espécie
pequena encontrada em ambientes abertos, que tem hábitos arborícolas e atividade noturna.
Seus ovos são depositados em água parada.
A pererequinha-do-brejo, Dendropsophus saborni foi registrada através de vocalização. É
uma espécie pequena, encontrada em áreas abertas, possui hábito arborícola e atividade
noturna, a desova é feita em água parada.
A perereca-cabrinha, Hypsiboas albopunctatus, foi registrada através de vocalização e
encontro visual na AID (Foto 6.2.2.3-13). É uma espécie de porte médio encontrada em áreas
abertas, tem hábito arborícola e atividade noturna. Seus ovos são depositados em água parada,
é considerada uma espécie freqüente.
A espécie Physalaemus cuvieri conhecida como rã-cachorro, foi registrada através de
vocalização. É uma espécie de pequeno porte, ocorre em áreas abertas, tem hábito terrícola e
atividade noturna, seus ovos são depositados em ninhos de espuma flutuante. É uma espécie
freqüente.
A rã-pimenta Leptodactylus labrinthicus, foi encontrada durante a procura visual. É uma
espécie grande encontrada em áreas abertas, tem hábito terrícola e atividade noturna. Os ovos
são depositados em um ninho de espumas.
A espécie Leptodactylus fuscus, conhecida como rã-assobiadora, foi registrada através de
encontro visual (Foto 6.2.2.3-14). É uma espécie de porte médio, ocorre em áreas abertas, tem
hábito terrícola e atividade noturna. Constroem ninhos subterrâneos onde fazem um ninho de
espuma, após o transbordamento do ninho os girinos se desenvolvem em pequenas poças. É
considerada uma espécie freqüente.
O sapo-guarda-de-duas-cores, Elachistocleis ovalis foi registrado através de vocalização. É
uma espécie de porte médio com hábito criptozóico e atividade noturna. Seus ovos são
depositados em água parada. Ocorre em todo o Brasil e é considerada freqüente.
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Foto 6.2.2.3-13: Perereca-cabrinha Hypsiboas albopunctatus

Foto 6.2.2.3-14: Rã-assobiadora Leptodactylus fuscus

Quadro 6.2.2.3-4: Lista dos anfíbios registrados em janeiro de 2009
Família
Bufonidae

Hylidae

Leiuperidae
Leptotactylidae
Microhylidae

Espécie

Nome em Português

Abundância

Rhinella icterica

Sapo - cururu

Comum

Dendropsophus minutus

Pererequinha-do-brejo

Comum

Dendropsophus nanus

Pererequinha-do-brejo

Comum

Dendropsophus saborni

Pererequinha-do-brejo

Comum

Hypsiboas albopunctatus

Perereca-cabrinha

Comum

Physalaemus cuvieri

Rã-cachorro

Comum

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadora

Comum

Leptodatylus labyrinthicus

Rã-pimenta

Comum

Elachistocleis ovalis

Sapo-guarda-de-duas-cores

Comum
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b) Répteis
No presente levantamento foram registradas oito espécies de répteis (Quadro 6.2.2.3-5), sendo
quatro por avistamento e registro fotográfico e quatro através de entrevistas. Estas últimas
foram tratadas como de provável ocorrência local, por terem distribuição geográfica
compatível. Nenhum dos répteis registrados constam nas listas de espécies ameaçadas
consultadas (SMA-SP 2008; MMA 2003; IUCN, 2008).
A serpente Chironius flavolineatus, conhecida como cobra cipó, foi encontrada na AID (Foto
6.2.2.3-15). É uma espécie de tamanho mediano que ocorre preferencialmente em áreas
abertas. Tem hábito semi-arborícola, alimentam-se de anfíbios e são ativas no período diurno.
Sua reprodução é ovípara e são serpentes consideradas pouco freqüentes.
A espécie Eunectes murinus, conhecida como sucuri ou anaconda, foi registrada na AID, onde
foram encontrados dois espécimes (Foto 6.2.2.3-16). É uma serpente de grande porte, estando
entre as maiores do mundo, e pode chegar a 9 metros. É semi-aquática e pode ser encontrada
em atividade tanto de dia quanto de noite. Se alimentam de roedores, marsupiais, jacarés e
peixes. Sua reprodução é vivípara e como defesa podem morder, disparar descarga cloacal e
enrolar o corpo ocultando a cabeça. É uma espécie pouco freqüente.
A jararaca, Bothrops sp. foi mencionada como ocorrente na área. São serpentes de médio a
grande porte, com hábitos terrícola e ativas no período noturno. Alimentam-se de roedores e
marsupiais. O gênero Bothrops é responsável pela maioria dos acidentes ofídicos do Brasil,
podendo causar graves acidentes em seres humanos. São consideradas comuns em suas áreas
de ocorrência e adaptam-se facilmente a ambientes antropizados.
A serpente cascavel, Crotalus durissus, foi relatada como ocorrente na área. Apresenta médio
a grande porte, hábito terrícola e atividade noturna. Alimentam-se de pequenos roedores e
marsupiais. Sua reprodução é vivípara e como defesa podem agitar a cauda produzindo o som
característico da espécie devido ao guizo na ponta da cauda e podem morder. É uma espécie
peçonhenta e de interesse médico, podendo causar graves acidentes em seres humanos. É uma
espécie freqüente em suas áreas de ocorrência.
O lagarto Tupinanbis meriane, conhecido como teiú, foi registrado pela armadilha fotográfica.
Muitos rastros foram encontrados na ADA e AID. Foi mencionado por entrevistas como
ocorrente na área, sendo inclusive observado aproveitando-se de restos de resíduos na área do
aterro da empresa Ambitec Ltda. É uma espécie de grande porte, tem hábito terrícola e
atividade diurna. É um lagarto onívoro que se alimenta de insetos, roedores, frutas e ovos. Sua
reprodução é ovípara. Sua principal defesa é a fuga, mas quando acuado pode dar golpes com
a cauda e morder. São animais considerados comuns em suas áreas de ocorrência.
O calango-verde, Ameiva ameiva, foi mencionado por funcionários da empresa Ambitec Ltda
como ocorrentes na ADA e AID. Um exemplar foi encontrado casualmente durante o
deslocamento de carro na AII. É uma espécie de pequeno a médio porte, que ocorre em áreas
abertas e florestadas. Tem hábito terrícola e atividade diurna, e alimentam-se de uma grande
variedade de invertebrados e pequenos vertebrados. Sua reprodução é ovípara, sua principal
defesa é fugir, mas quando acuado pode morder. Dependendo da área de ocorrência pode ser
considerado comum ou pouco freqüente. Apesar de não ter sido mencionada como ocorrente
na área do aterro da empresa Ambitec Ltda, a espécie comumente se aproveita de áreas
antropizadas.
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O lagarto conhecido como cobra-de-vidro, Ophiodes sp. foi relatado como ocorrente na área.
São lagartos pequenos, serpentiformes com membros atrofiados de pequeno porte.
Alimentam-se de pequenos invertebrados e sua reprodução é vivípara. Como estratégia de
defesa pode soltar a ponta da cauda para distrair o predador enquanto o animal foge. São
lagartos pouco freqüentes.
A cobra-de-duas-cabeças do grupo dos anfisbenídeos foi citada como ocorrente nas áreas
escavadas do aterro da empresa Ambitec Ltda. São animais de pequeno a médio porte, e
alimentam-se de pequenos invertebrados. Sua reprodução é ovípara e como defesa podem
morder. O encontro com anfisbenídeos é raro, pois estes animais vivem em galerias de túneis
subterrâneos.
Quadro 6.2.2.3-5: Lista dos répteis registrados em janeiro de 2009.
Família
Anguidae

Espécie

Nome em Português

Ophiodes sp.

Cobra-de-vidro

Tupinambis meriane

Teiú

Ameiva ameiva

Calango-verde

Eunectes murinus

Sucuri

Teiidae
Boidae
Colubridae
Viperidae

Método de
Amostragem
Entrevista
Armadilha
fotográfica
Encontro
casual
Encontro

Abundância
Pouco freqüente
Freqüente
Freqüente
Pouco freqüente

Chironius flavolineatus

Cobra-cipó

Encontro

Freqüente

Bothrops sp.

Jararaca

Entrevista

Freqüente

Crotalus durissus

Cascavel

Entrevista

Freqüente

Foto 6.2.2.3-15: Cobra-cipó Chironius flavolineatus
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Foto 6.2.2.3-16: Sucuri Eunectes murinus encontrada na AID

6.2.2.4 - Considerações Finais
Grande parte da área de influência está recoberta por vegetações abertas de origem antrópica,
como pastagens e cultivos. Constituem ambientes extremamente simplificados em termos de
estrutura trófica e biodiversidade. Assim, não têm condições de sustentar espécies animais
silvestres com um mínimo de exigência quanto à qualidade ambiental. Esta é a situação
encontrada na ADA.
Existem também no entorno e região fragmentos de Mata Semidecídua, com influência do
Cerrado. Encontram-se na maior parte dos casos em estágio médio e inicial de regeneração.
Os fragmentos situam-se, sobretudo, ao longo das drenagens, em encostas e em fundos de
vales, topos de morros, mas carecem de conexão na região. As matas ciliares podem favorecer
a conexão entre os fragmentos existentes, mas essa função está prejudicada pelo mau estado
de conservação dessa formação. Em muitos pontos a mata ciliar está ausente ou então está
reduzida a uma faixa muito estreita.
Contudo, fragmentos de florestas persistem, mesmo que alterados. Com isso, a fauna
originalmente rica e de composição complexa não desapareceu por completo, mas perdeu as
espécies mais exigentes, ou estas ficaram restritas aos remanescentes de melhor qualidade e
tamanho, enquanto as áreas abertas foram colonizadas por espécies generalistas.
Este longo histórico de intervenção humana reflete-se na composição da fauna presentes na
área. Poucas destas espécies são raras e ou consideradas de alta sensibilidade. A maioria tratase de espécies comuns e bastante resistentes à descaracterização do habitat.
Pelo alto grau de degradação da ADA parece pouco provável que abrigue animais com
exigências ecológicas realmente estritas, como por exemplo, aquelas ameaçadas e de alta
prioridade de conservação esperadas para região. A interferência antrópica negativa é
evidente sobre a fauna e a flora local.
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6.3 – Meio Antrópico
6.3.1 - Histórico de Ocupação
A história da ocupação da região onde está inserido o município de Guará é relativamente
recente quando comparada a demais regiões do Estado de São Paulo. Isto ocorre em função
do modelo de colonização praticado pelos portugueses, no qual se ocupou primeiramente o
litoral e as bordas do Planalto, isto é, São Vicente, São Bernardo e São Paulo de Piratininga.
A penetração ao interior foi realizada seguindo caminhos indígenas preexistentes e os
caminhos naturais, em especial as redes de drenagem. Os principais objetivos destas incursões
realizadas pelos sertanistas portugueses eram o reconhecimento do território, a busca por
metais preciosos e a captura de mão de obra indígena. Ao longo do percurso, os sertanistas
deixavam pequenas roças e pousos, que com o tempo tornam-se vilarejos.
Contudo, em meados do século XVIII, teve início a ocupação do oeste paulista, observandose, já no século seguinte, o estabelecimento de grandes fazendas dedicadas à pecuária, através
de um movimento proveniente do território mineiro.
A ocupação do município de Guará, especificamente, iniciou-se em 1750, quando, os irmãos
Joaquim, Manoel e Jerônimo Alves Figueiredo construíram as primeiras habitações entre os
Rios Grande e Sapucaí, nas proximidades de córrego denominado como “lageado”.
Contudo, a ocupação do estado de São Paulo era bastante incipiente e esparsa até o final do
século XVIII, momento em que se deu o avanço da cultura cafeeira. Inicialmente o café foi
plantado no Vale do Paraíba e ao final do século XIX e início do século XX as terras férteis
do oeste do Estado passaram a ser utilizadas no plantio.
Um fator de notável importância para expansão da cultura cafeeira e ocupação do oeste
paulista é o desenvolvimento das Estradas de Ferro. No último decênio do século XIX já
estava formada uma rede de ferrovias, que possibilitava o escoamento da produção dos
grandes centros cafeeiros da época, como Limeira, São Carlos, Araraquara, Descalvado,
Jaboticabal e Ribeirão Preto.
Estas ferrovias muitas vezes eram financiadas e construídas com capital da própria província,
através do apoio de grandes fazendeiros e comerciantes locais, como nos casos da Mogiana e
Sorocabana. Além das grandes ferrovias, surgiram pequenas linhas que passavam nas terras
de influentes cafeicultores, tais ferrovias eram chamadas de “cata-café”.
No município de Ribeirão Preto, os trilhos da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro
chegaram em 1883, já em Guará, a estação que atende o município foi inaugurada vinte anos
mais tarde, em 1903. Destaca-se que o nome da estação faz alusão a uma ave rósea chamada
Guará (Garça Vermelha, do tupi-guarani), que era muito comum em uma lagoa próxima a
parada férrea.
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Figura 6.3.1-1 – Planta Geral das Linhas da Estrada de Ferro Mogiana entre 1872 e 1922

A estação de Guará foi construída a partir da doação de terras particulares, de propriedade dos
senhores Cristino Ribeiro de Paula, José Pedro Figueiredo (Zeca Nogueira) e Lindolfo
Ribeiro dos Santos. Assim como observado em outros municípios do oeste paulista, uma
estação férrea próxima, impulsionou o povoado que se formava, garantindo o escoamento da
produção, a facilidade do transporte e a manutenção do telégrafo.
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Os descendentes dos fundadores de Lageado transferiram-se para junto da estação, distante
quatro quilômetros do núcleo primitivo, onde fundaram um novo povoado conservando o
nome dado pela Ferrovia, Guará. Em 1914, este povoado passou à categoria de Distrito de
Paz, com sede no município de Ituverava. A emancipação político-administrativa de Guará
ocorreu apenas em 1925, através da promulgação da lei estadual nº 2.088, datada de 19 de
dezembro.
Outro elemento importante para consolidação da ocupação e composição demográfica da
região e do Município foi à migração de mineiros e cariocas, além de imigrantes europeus. A
ocorrência destes movimentos migratórios está associada ao fim da escravatura e à
necessidade de substituição de mão-de-obra nas lavouras de café.
Contudo, com o declínio da produção cafeeira, ocasionado, principalmente, pela crise da
bolsa de Nova York, em 1929, houve o aumento da pecuária e do cultivo de culturas variadas
como algodão, milho, amendoim, cana, citrus e etc. Inicialmente tais culturas tinham apenas
um caráter de subsistência, mas com o passar do tempo tornaram-se um atrativo econômico
para pequenos e médios proprietários de terras.
Ressalta-se que tal situação perdurou por várias décadas até o crescimento das culturas de
cana-de-açúcar e soja, que fazem parte de um novo modelo de desenvolvimento econômico,
que atrela a produção agrícola à indústria.
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6.3.2 - Aspectos Sociais
6.3.2.1 - Introdução
Para compreender as repercussões sociais da implantação do empreendimento proposto pela
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA é necessário analisar o contexto regional em que
este se insere.
Neste caso, a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, no diagnóstico dos aspectos
sociais, compreende a área da Região Administrativa de Franca. O Estado de São Paulo está
dividido em regiões de diferentes aspectos edafoclimáticos, ecológicos e diferentes condições de
infra-estrutura e de socioeconomia que possibilitam recortes diferenciados para a implementação
e execução de políticas públicas, por isso se adota esta divisão denominada Região
Administrativa.
6.3.2.2 - Área de Influência Indireta – AII
O município de Guará faz parte da RA de Franca juntamente com outros 22 municípios, que
podem ser visualizados no quadro 6.3.2.2-1 e na figura 6.3.2.2-1 apresentados na seqüência.
Quadro 6.3.2.2-1: Municípios e número de habitantes que juntamente com Guará compõem a
Região Administrativa de Franca.
Municípios

Aramina
Batatais
Buritizal
Cristais Paulista
Franca
Igarapava
Ipuã
Itirapuã
Ituverava
Jeriquara
Miguelópolis

População
Residente
(Contagem da pop.
2007)
5.019
53.525
3.872
7.005
319.094
26.862
14.344
5.614
38.539
3.153
19.972

Municípios

Morro Agudo
Nuporanga
Orlândia
Patrocínio Paulista
Pedregulho
Restinga
Ribeirão Corrente
Rifaina
Sales Oliveira
São Joaquim da Barra
São José da Bela Vista

População Residente
(Contagem da pop.
2007)
25.390
6.629
36.149
12.183
15.156
6.350
4.014
3.587
8.187
43.703
8.173

Fonte: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/contagem_final/tabela1_1_20.pdf>
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Figura 6.3.2.2-1: Região Administrativa de Franca

Fonte: Modificado de: http://www.igcsp.gov.br/mapasRas.htmfranca
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6.3.2.3 - Território e População da AII
Localizada no nordeste do Estado de São Paulo, em uma área reduzida, que representa 4,2%
do Estado, a Região Administrativa de Franca reúne uma pequena parcela da população
estadual. Em 2008, contava com 716 mil habitantes (1,7% da população do Estado), com
predomínio na faixa etária entre 20 a 29 anos, como pode ser observado no quadro 6.3.2.3-1
abaixo. (IPRS, 2009)
Quadro 6.3.2.3-1: Região Administrativa de Franca: estimativa da População – 2008
Faixa Etária - Quinquenal
00 a 04 anos
05 a 09 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 anos e mais
Total da Seleção
Total Geral da População
da RA de Franca

Homem

Mulher

Total

27.473
28.558
29.639
30.995
32.374
32.142
29.452
26.546
25.202
23.157
19.493
15.629
11.888
8.696
6.556
7.720
355.520

26.269
27.333
28.441
29.757
31.137
31.320
28.977
26.767
25.868
24.158
20.796
16.938
13.184
10.215
8.140
11.242
360.542

53.742
55.891
58.080
60.752
63.511
63.462
58.429
53.313
51.070
47.315
40.289
32.567
25.072
18.911
14.696
18.962
716.062

355.520

360.542

716.062

Fonte: <http://www.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php> Acesso em 30/06/2009.

Ao contrário das demais regiões administrativas paulistas, apresenta um importante
dinamismo populacional em sua sede, Franca, que abriga 45,7% da população regional (quase
313 mil habitantes). Esse município exibiu índice de crescimento anual de 2,2%, entre 2000 e
2004. Trata-se da sede regional com a segunda maior taxa de crescimento do Estado, só
perdendo para a sede de Sorocaba. (IPRS, 2006)
Em 2004, aproximadamente 94,7% da população residia em áreas urbanas. Esse índice
variava de 64,5%, em Cristais Paulista (a menor taxa de urbanização da região), a 98,4% em
Franca e São Joaquim da Barra. A densidade demográfica nesta RA aumentou de 63,7
hab./km2 em 2002, para 66 hab./km2 em 2004 e 69 hab./km2 em 2004. Ainda assim, esta
densidade populacional é muito abaixo da média do Estado de São Paulo com 165 hab./km2
em 2008. Vale ressaltar os pronunciados contrastes: esse índice oscila de 14 hab./km2, em
Buritizal, a 548 hab./km2, em Franca. Dados de 2004 apontam que nesta RA 10 municípios
(do total de 23) possuem menos de 10.000 habitantes e concentram 7,82 % da população. No
entanto, mais de 45% da população dessa RA concentra-se em apenas um município (Franca),
como pode ser observado no quadro 6.3.2.3-2 abaixo.
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Quadro 6.3.2.3-2: Região Administrativa de Franca: distribuição da População – 2004, segundo
o tamanho do município
População
Tamanho dos Municípios
RA de Franca

Números
Absolutos

Número de
Municípios

%

684.705

100,00

23

0 a 10.000 hab.

53.512

7,82

10

Mais de 10.000 a 20.0000 hab.

70.145

10,24

5

Mais de 20.000 a 50.0000 hab.

194.389

28,39

6

Mais de 50.000 a 100.0000 hab.

53.845

7,86

1

Mais de 100.000 a 500.0000 hab.

312.814

45,69

1

-

-

-

Mais de 500.0000 hab.
Fonte: IPRS, 2006

Um aspecto importante é a distribuição praticamente eqüitativa de homens e mulheres na
região, que conta com razão de sexo de 99,2 homens para cada 100 mulheres. Em 2002, 57%
dos municípios apresentou predomínio da população masculina, com razão de sexo superior a
100. Em 2004, 74% dos municípios apresentou predomínio da população masculina. O maior
índice é encontrado em Ribeirão Corrente (112 homens para cada 100 mulheres em 2004).
(IPRS, 2006)
A década de 80 foi o ápice do crescimento regional, quando a taxa anual alcançou 2,5%,
superior à média estadual (2,1%). Entre 1991 e 2000, houve redução no ritmo de crescimento
populacional (conforme pode ser observado na figura 6.3.2.3-1 a seguir), porém, a região
manteve um índice anual de 1,9%. Nesse período, apenas um município registrou taxa de
crescimento negativa, Buritizal (-0,4% a.a.), enquanto 57% dos municípios contaram com
taxas entre 1% e 2% ao ano. Os municípios que mais cresceram foram Morro Agudo, Ribeirão
Corrente, Sales Oliveira, Franca e Restinga. O município-sede exibiu taxa de 2,4% ao ano,
superior à média regional para o período.
Seguindo a tendência das demais regiões paulistas, entre 2000 e 2004, o ritmo de crescimento
da região diminuiu (1,7% a.a.). O município-sede apresentou taxa de 2,2% ao ano, superior à
média regional, e as taxas mais elevadas foram encontradas em Franca e Restinga (2,3%). Em
quatro municípios as taxas permaneceram inferiores a 1% ao ano: Buritizal, Itirapuã, Jeriquara
e Nuporanga.
Acompanhando a tendência estadual, a região vem registrando menor proporção de crianças
ou mesmo redução no número absoluto, maior população em idade ativa e crescente
proporção de idosos. (IPRS, 2006)
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Figura 6.3.2.3-1: Taxa Anual de Crescimento Populacional da Região Administrativa de Franca,
por município: 2000/2002.

Fonte: <www.seade.sp.gov.br/produtos/iprs/analises/RAFranca.pdf>

Em 1991, 31,4% da população concentrava-se nos grupos de menores de 15 anos, 18,9%
corresponde à população jovem (15 a 24 anos), 42,1% deles correspondiam à população entre
25 e 59 anos e 7,6%, aos idosos (60 anos e mais). Em 2004, ocorreu redução importante da
participação dos menores de 15 anos, que passaram a responder por 25,2% da população e
aumento do segmento etário entre 25 a 59 anos (46,7%) e dos idosos (9,8%). Os jovens
mantiveram sua participação (18,4% da população regional nesse ano). (IPRS, 2006)
A taxa de crescimento da população está em declínio tanto para a região como para o Estado,
embora de forma mais intensa na RA de Franca, como reflexo do processo de envelhecimento
da população por que passa o Estado de São Paulo e a região em análise. É de se esperar que
esse processo se mantenha nos próximos anos, desacelerando-se ainda mais o crescimento
populacional. (IPRS, 2008)
De acordo com as projeções do SEADE, para a RA de Franca estima-se uma população em
2010 de 734.707, em 2015 de 775.755 e em 2020 de 811.017 habitantes, conforme pode ser
observado no quadro 6.3.2.3-2, a seguir.
Quadro 6.3.2.3-2: Projeção populacional da RA de Franca para 2010, 2015, 2020.
2010
Faixa Etária –
Quinquenal
00 a 04 anos
05 a 09 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos

Homem

Mulher

27.111
28.323
29.415
30.554
32.323

25.908
27.108
28.147
29.489
30.873

2015
Total
53.019
55.431
57.562
60.043
63.196

Homem Mulher
26.762
27.415
28.762
29.950
31.179

25.547
26.206
27.541
28.690
30.144

2020
Total
52.309
53.621
56.303
58.640
61.323

Homem Mulher
26.309
26.966
27.697
29.162
30.526

25.106
25.747
26.487
27.949
29.282

Total
51.415
52.713
54.184
57.111
59.808
(continua)
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2010
Faixa Etária –
Quinquenal
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 anos e mais
Total Geral da
População da RA
de Franca

Homem

Mulher

33.061
31.233
27.160
25.618
24.303
21.046
16.653
13.248
9.101
6.966
8.363

32.287
30.488
27.222
26.315
25.269
22.495
18.245
14.712
10.639
8.864
12.168

2015
Total
65.348
61.721
54.382
51.933
49.572
43.541
34.898
27.960
19.740
15.830
20.531

Homem Mulher
32.951
33.515
31.443
27.173
25.414
23.833
20.282
15.635
12.000
7.834
9.930

31.557
32.867
30.894
27.466
26.426
25.228
22.265
17.806
14.064
9.884
15.092

2020
Total
64.508
66.382
62.337
54.639
51.840
49.061
42.547
33.441
26.064
17.718
25.022

Homem Mulher
31.798
33.377
33.645
31.334
26.897
24.902
22.981
19.099
14.234
10.376
11.512

30.798
32.079
33.164
31.010
27.489
26.326
24.942
21.752
17.081
13.116
17.874

Total
62.596
65.456
66.809
62.344
54.386
51.228
47.923
40.851
31.315
23.492
29.386

364.478 370.229 734.707 384.078 391.677 775.755 400.815 410.202 811.017

Fonte: <http://www.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php> Acesso em 30/06/2009.

A estrutura etária da RA de Franca mostra-se bastante semelhante à do Estado de São Paulo,
apresentando pirâmide com base ligeiramente mais larga, indicativa de uma maior proporção
de jovens (menores de 15 anos), e topo mais estreito, resultado de uma menor proporção de
idosos quando comparada à pirâmide do Estado.
Figura 6.3.2.3-2: Projeção da pirâmide etária populacional, por sexo, para o Estado de São Paulo
em 2010.

Fonte: Seade, 2009.
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6.3.2.4 - Indicadores sociais na AII


Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) formulado pela Fundação SEADE tem
como objetivo caracterizar os municípios paulistas no que se refere ao desenvolvimento
humano. É um instrumento de avaliação da performance das políticas públicas nos municípios
e tem como objetivo orientar o sentido das ações dos prefeitos e outros agentes públicos.
A caracterização é feita por meio de uma classificação por grupo que varia do 1 ao 5 de
acordo com o desempenho municipal nos indicadores: riqueza, longevidade e escolaridade.
Quadro 6.3.2.4-1: Critérios Adotados para a Formação dos Grupos de Municípios
Grupos

Categorias

Grupo 1

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade

Grupo 2

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade

Grupo 3

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade

Grupo 4

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade

Grupo 5

Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

No Grupo 1, estão reunidos os municípios com bons indicadores nas três dimensões, na RA de
Franca classificam-se somente os municípios de Ipuã e Orlândia.
No Grupo 2, que congrega os que possuem bons indicadores de riqueza, mas indicadores
socioeconômicos insatisfatórios, encontra-se somente Morro Agudo.
No Grupo 3, que agrega municípios com baixo indicador de riqueza mas níveis sociais
satisfatórios, encontra-se apenas Igarapava.
No Grupo 4 foram classificados 7 (Batatais, Buritizal, Franca, Ituverava, Miguelópolis,
Restinga e Sales Oliveira) e no Grupo 5, 12 municípios (Aramina, Cristais Paulista, Guará,
Itirapuã, Jeriquara, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Ribeirão Corrente, Rifaina,
São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista). Estes dois grupos correspondem às
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localidades em piores situações de riqueza, longevidade e escolaridade, sendo que as do
Grupo 4 exibem situação melhor do que as do Grupo 5, pois tem resultado satisfatório em uma
das três dimensões sociais avaliadas.
A RA de Franca, em comparação com as demais regiões, segundo o estudo, seguiu a
tendência do Estado e cresceu 5% no item riqueza, entre 2002 e 2004, ocupando o 11º lugar
no indicador. O desempenho deve-se especialmente ao fato da região abrigar o maior núcleo
exportador de sapatos masculinos do País. A agroindústria também desempenha importante
papel no resultado. Outros setores industriais que se destacaram na RA de Franca durante o
período foram o metal-mecânico, moveleiro, alimentos e bebidas, produtos elétricos, têxtil e
de fertilizantes. Em 2004, o valor adicionado fiscal per capita atingiu R$ 8.447, ante R$
10.161 da média estadual.
A região permanece abaixo das médias do Estado nas dimensões educação e longevidade,
apesar de ter avançado nesses indicadores. Em 2004, era a penúltima colocada no ranking de
educação. A Região Administrativa de Franca cresceu em quase todos os indicadores da
dimensão escolaridade no período de 2002 a 2004. No entanto, todas as variáveis permanecem
em patamar inferior aos valores médios do Estado.
A proporção de jovens com ensino fundamental completo cresceu em 17 municípios, da RA.
Destacam-se Buritizal, Guará, Igarapava, Orlândia, Rifaina e Jeriquara, com variações
superiores a 10% no período. No entanto, apenas quatro municípios encontram-se acima do
nível médio estadual nesse indicador (68,3%).
O panorama é menos satisfatório para o ensino médio, em que apenas Igarapava, Ituverava e
Orlândia exibiram proporção de jovens concluintes do ensino médio superior à média
estimada para o Estado (37,6%). A proporção de crianças atendidas pela pré-escola na RA
(77%) no período, no entanto, 16 municípios excedem esse nível.
Em 2004 ocupava o 9º lugar no de longevidade. Por outro lado, apresentou taxas de
mortalidade infantil inferior à média estadual. Enquanto a região registrou 14 óbitos para cada
mil nascimentos, a média no Estado foi de 14,2 (por mil nascidos vivos). Um grande número
de municípios da RA requer ações voltadas para a redução dos níveis de mortalidade na
infância.
Em síntese, o IPRS, para a RA Franca, apresenta-se menos satisfatório do que nas outras
regiões do Estado de São Paulo. Apesar de ter acrescentado dois pontos ao seu indicador de
riqueza, ainda mantêm-se inferior ao do conjunto do Estado. A RA de Franca denota relativa
estagnação em sua dinâmica econômica, apesar do aumento no consumo de energia elétrica
nos setores primário, terciário e residencial, que pode ser observada pela estabilidade do valor
adicionado fiscal per capitã e pelos níveis dos salários médios do emprego formal. (IPRS,
2006)
Para o IPRS publicado em 2009, no ranking estadual a RA de Franca ganhou posições
importantes, passando da 9ª posição, em 2004, para a 5ª- na dimensão longevidade, em 2006.
Nesse período, também progrediu para a 10ª colocação no ranking de riqueza e no de
escolaridade ficou na 13ª posição. A classificação dos 23 municípios da região segundo os
grupos do IPRS mostra grande concentração nos Grupos 4 e 5. Apenas Orlândia pertence ao
Grupo 1, que reúne municípios com bons indicadores nas três dimensões. Morro Agudo, bem
posicionado em riqueza e longevidade, mas com deficiência em escolaridade, insere-se no
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Grupo 2. Batatais, Franca, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e Patrocínio Paulista
classificam-se no Grupo 3, com baixos níveis de riqueza e bons indicadores de longevidade e
escolaridade. Os Grupos 4 e 5 aglutinam 8 municípios cada, e correspondem às piores
situações de riqueza, longevidade e escolaridade, sendo que os classificados no Grupo 4
posicionamse em situação melhor do que os do Grupo 5, pois apresentam resultado
satisfatório em uma das dimensões sociais. Entre 2004 e 2006, na região, 14 municípios
conservaram-se no mesmo grupo, 7 ascenderam e 2 retrocederam. Analisando o indicador
agregado de riqueza, observa-se que o desempenho positivo da região (5%) seguiu ritmo
aproximado da tendência observada no conjunto do Estado. Apenas dois municípios da região
registraram decréscimo nesse indicador, Restinga e Ipuã. Já Sales Oliveira e Guará tiveram
seu escore acrescido em 5 pontos.
6.3.2.5 - Área de Influência Direta – AID
Considerou-se como Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, o município de
Guará. Este tem 363 Km2 de área territorial e conta com uma população estimada de 20.761
habitantes em 2008, segundo dados do SEADE.
6.3.2.6 - População da AID
Como pode ser observado no quadro 6.3.2.6-1 e na figura 6.3.2.6-1 a seguir, o município de
Guará conta com 20.569 habitantes e apresenta um grau de urbanização de 95,78%, segundo
dados do SEADE para 2006, acima da média estadual que é de 93,70 %. Apresenta uma
densidade demográfica de 56,55 hab/Km2, abaixo da média da região de governo (77,56
hab/Km2) e abaixo também da média estadual (160,70 hab/Km2). Cerca de 870 habitantes
residem na área rural do município.
Quadro 6.3.2.6-1: População Residente em Guará em 2006.
Características Populacionais
Residentes - Total

20.569 habitantes

Residentes Área
Urbana

19.701 habitantes

Residentes Área Rural

868 habitantes

Grau de Urbanização

95,78 %

Taxa Geométrica de
Crescimento Anual
Populacional: 2000 a
2006 (em % a.a.)

1,43 %

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil.php
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Figura 6.3.2.6-1: Grau de Urbanização, do município de Guará, em comparação ao Estado e à
Região de Governo.

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (SNIU) elaborados pelo
Ministério das Cidades, observa-se um crescimento acentuado a taxa de crescimento da
população na área urbana, principalmente, a partir de 1970, associado, entre outros fatores, à
mecanização no setor agropecuário (figura 6.3.2.6-2).
Figura 6.3.2.6-2: Município de Guará – Evolução da Taxa de Urbanização, 1970-2000.

Fonte: SNIU Sistema Nacional de Indicadores Urbanos. MC

A taxa geométrica de crescimento anual populacional para o período 2000-2006 foi de 1,43 %
ao ano, e segue a tendência brasileira de decréscimo. Esta taxa é inferior a média da região de
Franca (1,76%) e também inferior à média estadual (1,52%). No período entre 1980 e 1990
(ápice do crescimento regional com 2,5% aa) esse crescimento foi mais acentuado no
município de Guará, como pode ser observado na figura 6.3.2.6-3 e no quadro 6.3.2.6-2
abaixo:
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Figura 6.3.2.6-3: Evolução do crescimento populacional, 1970, 1980, 1991 e 2000.

Fonte: SNIU Sistema Nacional de Indicadores Urbanos. MC

Quadro 6.3.2.6-2: Evolução da População: 1970, 1980 1991 e 2000.
1970

1980

1991

2000

População Total

12.765

13.318

16.362

18.916

Masculina

6.471

6.735

8.152

9.481

Feminina

6.294

6.583

8.210

9.435

Urbana

9.585

11.920

15.175

17.959

Rural

3.180

1.398

1.187

957

75,09%

89,0%

92,75%

94,94%

Taxa de Urbanização

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Censos Demográficos, 1970, 1980, 1991 e 2000. Apud SNIU.

Segundo dados do SEADE para 2006, a população com menos de 15 anos representa 26,26%
da população do município de Guará. Dados do Censo IBGE, para o ano 2000, segundo os
residentes por faixa etária podem ser observados no quadro 6.3.2.6-3 abaixo.
Quadro 6.3.2.6-3: Residentes de Guará por faixa etária, segundo o Censo IBGE 2000
Faixa Etária
4 anos
5 e 6 anos
7 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 64 anos

Habitantes
351
801
976
1.767
1.155
733
1.927
1.555
2.799
2.231
1.493
557
(continua)
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(continuação)

Faixa Etária

Habitantes

65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos e mais

384
297
219
172

Fonte: Fundação Seade.

Segundo dados do SEADE para 2006, o município de Guará apresenta um pequeno
predomínio da população masculina, com uma razão de sexos (número de homens para cada
100 mulheres na população residente) de 100,48, cuja estimativa de evolução, segundo
projeções do SEADE, tende a reverter-se por volta de 2020, conforme pode ser observado no
quadro 6.3.2.6-4 abaixo. Cabe destacar que no Estado de São Paulo predomina a população
feminina, com média estadual, para 2006, de aproximadamente 95 homens para cada grupo de
100 mulheres.
Quadro 6.3.2.6-4: Estimativa da evolução populacional, por faixa etária, no município de Guará.
Faixa Etária Quinquenal
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 anos e mais
Total da Seleção
Total Geral da
População

Homem

Mulher

Total

Homem

Mulher

Total

Homem Mulher

Total

2010

2010

2010

2015

2015

2015

2020

2020

2020

902
899
936
948
916
952
1.045
776
734
664
576
467
383
244
181
231
10.854

863
860
929
881
914
978
900
788
712
662
586
501
389
297
231
322
10.813

1.765
1.759
1.865
1.829
1.83
1.93
1.945
1.564
1.446
1.326
1.162
968
772
541
412
553
21.667

877
902
908
954
963
924
956
1.044
772
723
646
550
432
342
208
264
11.465

839
864
869
945
894
922
985
905
790
709
655
573
481
365
270
385
11.451

1.716
1.766
1.777
1.899
1.857
1.846
1.941
1.949
1.562
1.432
1.301
1.123
913
707
478
649
22.916

839
877
910
925
969
972
928
956
1.038
763
706
619
512
388
291
302
11.995

802
839
872
884
957
902
928
989
906
787
702
642
553
454
333
458
12.008

1.641
1.716
1.782
1.809
1.926
1.874
1.856
1.945
1.944
1.55
1.408
1.261
1.065
842
624
760
24.003

10.854

10.813

21.667

11.465

11.451

22.916

11.995

12.008

24.003

Fonte: <http://www.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php> Acesso em 30/06/2009.

6.3.2.7 - Educação na AID
Na análise do perfil da Região Administrativa de Franca, apresentada anteriormente,
verificou-se que os municípios componentes dessa RA são deficitários na dimensão educação.
Apesar do acréscimo no indicador de escolaridade em 4 pontos, entre 2002 e 2004, essa RA
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encontra-se na penúltima posição comparativamente às outras RA do estado de São Paulo, à
frente apenas da RA de Registro.
Apenas seis dos municípios dessa RA superaram em 2004 a média estadual, dentre eles
destaca-se o município de Guará, cujo escore aumentou em 9 pontos.
Dados do Censo do IBGE de 2000 apontam que a taxa de analfabetismo da população de 15
anos e mais, em Guará, foi de 13,27%, o dobro da média estadual e bem acima da média
regional. No entanto, observa-se uma melhora nessa taxa, que em 1991 era de 16,8%, como
pode ser observado nas figuras 6.3.2.7-1, 6.3.2.7-2 e 6.3.2.7-3 abaixo.
Figura 6.3.2.7-1: Comparativo: estadual, regional e municipal da taxa de analfabetismo – 2000.

Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

Figura 6.3.2.7-2: Município de Guará - Taxa de Analfabetismo, 1970, 1980, 1991.

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos
Demográficos de 1970, 1980 e 1991 apud SNIU – MC.

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação o total investido em
educação pela Prefeitura Municipal de Guará, em 2006, foi de R$ 8.579.879,61.
Em Guará, a porcentagem da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo é de
27,18%, bem inferior à média estadual de 41,88% e também abaixo da média regional de
37,50%.
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Figura 6.3.2.7-3: Comparativo: estadual, regional e municipal da população com ensino médio
completo – 2000.

Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

No ensino fundamental, Guará apresenta salas de aula com mais de 20 alunos por professor na
rede municipal, na rede estadual este índice cai para 9,66 alunos/professor e no ensino privado
é de 4,18 alunos/professor. No ensino médio este índice é ainda mais discrepante: são 23,70
alunos/professor na rede estadual, 5,41 alunos/professor na rede municipal e 1,63 alunos no
ensino privado.
Na pré-escola, este índice não varia, em torno de 25 alunos/professor na rede municipal e no
ensino privado.
A média de anos de estudos da população entre 15 e 64 anos é 6,22 anos, abaixo da média
estadual que é de 7,64 anos de estudo e abaixo da média regional (com uma média de 7,07
anos de estudo).
Guará não oferece ensino superior. A demanda é, preferencialmente, suprida em Ituverava, e
também em Orlândia e Franca.
Em Ituverava há duas unidades que oferecem ensino superior, em 2005, estavam matriculados
1.978 alunos que contavam com 138 docentes. Em Orlândia há uma unidade de ensino
superior, com 33 docentes, onde estavam matriculados 231 alunos. Em Franca, são três
unidades de ensino superior, sendo duas municipais e uma privada. Na unidade privada
estavam matriculados 8.786 alunos, que contavam com 492 docentes, e nas duas unidades
municipais de ensino superior eram 3.306 alunos matriculados, assistidos por 105 docentes,
conforme dados de 2005.
Outras informações referentes ao perfil do setor educacional no município de Guará podem
ser observadas no quadro 6.3.2.7-1 abaixo.
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Quadro 6.3.2.7-1: Síntese do setor de educação, no município de Guará: 2006
Número de Matrículas
Ensino pré-escolar
total

Ensino Fundamental

municipal privada
842

770

total

72

Ensino Médio

municipal estadual privada

3020

2.455

406

159

total

municipal estadual privada

791

92

640

59

Número de Docentes
Ensino pré escolar
total

Ensino Fundamental

municipal privada
33

30

total

3

Ensino Médio

municipal estadual privada
186

106

42

38

total

municipal estadual privada

80

17

27

36

Número de Escolar
Ensino pré-escolar
total

Ensino Fundamental

municipal privada
2

1

total

1

Ensino Médio

municipal estadual privada
7

5

1

1

total

municipal estadual privada
3

1

1

1

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, em Guará a taxa de evasão
escolar apresenta-se conforme o quadro 6.3.2.7-2 abaixo:
Quadro 6.3.2.7-2: Taxa de evasão escolar, no município de Guará, em 2006
Categoria Escolar
Rede Estadual

Rede Municipal
Rede Particular

Seriação

Participação

Ensino Fundamental

15,7%

Ensino Médio

29,1%

Ensino Fundamental

1,3%

Ensino Médio

2,3%

Ensino Fundamental

0%

Ensino Médio

0%

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

6.3.2.8 - Saúde na AID
As condições de atendimento à saúde no município de Guará pode ser verificada pela
caracterização da oferta de equipamentos de saúde, total gasto no setor, despesas per capita e
número de médicos atuando na área da saúde municipal apresentadas no quadro 6.3.2.8-1
abaixo.
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Segundo critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a quantidade de
4 leitos para cada mil habitantes, é o número considerável aceitável segundo aquela
Organização. Em Guará as unidades públicas de saúde oferecem 2,56 leitos para cada mil
habitantes, não atendendo o critério estabelecido pela OMS, mas mesmo assim, superior à
média estadual de 1,97 leitos/1000hab.
Quadro 6.3.2.8-1: Síntese do setor de saúde - atendimento à população, em Guará
Variáveis

Município

UBS/Centro
de Saúde

Total de
Despesas
Municipais
– Saúde,
2002 (Em
reais de
2006)

3

2.734.022,00

Guará

Despesa
Médicos
Leitos SUS
média per
Atuando
(Coeficiente
capita com
Leitos
na Área
por mil
saúde(Em
SUS
da Saúde
habitantes),
reais de
Municipal
em 2003
2006)
143,00

46

46

2,53

Fonte: http://sistema.saude.sp.gov.br/consulta_cnes/ e http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php

A análise dos dados de mortalidade infantil até 1 (um) ano de idade é um bom indicador das
condições de saúde municipal. De acordo com a OMS, o índice aceitável é de 10 óbitos por
mil nascidos vivos. A média do Estado de São Paulo é de 15,61‰. Segundo dados da
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo a Taxa de Mortalidade Infantil, segundo Direções
Regionais de Saúde do Estado de São Paulo 2005, conforme pode ser observado no quadro
6.3.2.8-2 abaixo, o município de Guará está acima do recomendável pela OMS, com uma taxa
de mortalidade de 19,7‰ nascidos vivos. No entanto, esse índice apresenta melhoras
significativas quanto comparado com o período entre 1970 e 1980, conforme pode ser
observado na figura 6.3.2.8-1 a seguir.
Quadro 6.3.2.8-2: Mortalidade Infantil, em Guará, 2005

Município
Guará

Nascidos
Vivos

Óbitos
Infantis

Taxa de
Mortalidade
Infantil ‰

355

7

19,72

Fonte:
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/profissional/documentos_tecnicos/estudos_analises
/mortalidade_infantil.pdf

261

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais LTDA
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA
RT 07/09

Figura 6.3.2.8-1: Taxa de Mortalidade Infantil, 1970, 1980 e 1991 (por mil nascidos vivos).

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos
Demográficos de 1970, 1980 e 1991 apud SNIU – MC.

6.3.2.9 - Saneamento Básico na AID
As condições de atendimento aos serviços de saneamento no município de Guará podem ser
verificadas pelo total municipal de recursos aplicados no setor, pela existência de sistema de
coleta de esgoto sanitário e o seu índice de tratamento, pelo número de domicílios atendidos
por rede pública de distribuição de água, coleta de resíduos sólidos e o seu destino.
A análise desses dados indica que com relação ao investimento municipal no setor de
saneamento Guará investiu, em 2002, R$ 1.191.777. Quanto aos aspectos abastecimento de
água, coleta de lixo, o atendimento é satisfatório, com exceção da coleta e tratamento de
esgoto, variável para a qual não há informação.
O lixo coletado é destinado ao aterro da empresa Ambitec Ltda. O quadro com a síntese das
informações de saneamento para o município de Guará é apresentado no quadro 6.3.2.9-1
abaixo.
Quadro 6.3.2.9-1: Síntese do setor de saneamento - atendimento à população, em Guará

Município

Variáveis
Domicílios
Área
Saneamento Urbanos
Urbana
Domicílios
Total de
Existência
Abastecidos
Ocupada
Despesas
de
Urbanos
com Rede
Atendida
Municipais –
Tratamento
Servidos por
Pública de
por
Saneamento,
do Esgoto Rede Pública de
Distribuição
Coleta
em 2002 (Em
Sanitário,
Coleta de
de Água, em
de Lixo,
reais)
em 2000
Esgotos, em
2000 (Em %)
em 2000
2000 (Em %)
(Em %)

Guará

Não
Informado

1.191.777

97,32

Não informado

99,56

Destino do Lixo,
em 2003

100 % do Lixo
Domiciliar/Comercial
Destinado a Aterro
Sanitário

Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php
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6.3.2.10 - Habitação na AID
Considerando-se que os trabalhadores a serem contratados para o empreendimento em
questão, serão recrutados, prioritariamente, do conjunto de residentes no município de Guará,
destaca-se que quanto às condições de habitação da mão-de-obra a ser recrutada, a análise dos
dados do Censo do IBGE em 2000, no aspecto “domicílios com espaço suficiente”, indicou
que o município apresenta índice satisfatório (83,98%) e acima da média estadual que é de
83,16%, conforme observa-se na figura 6.3.2.10-1 a seguir.
Figura 6.3.2.10-1: Porcentagem dos domicílios com espaço suficiente, comparativo estadual,
regional e municipal, em Guará, 2000

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

O IBGE define “domicílios com espaço suficiente” como a proporção de domicílios com pelo
menos quatro cômodos, sendo um deles banheiro ou sanitário, sobre o total de domicílios
permanentes urbanos. Este é o tipo de moradia considerado de composição mínima, para
execução das funções básicas à toda moradia. Os dados de habitação no município de Guará
podem ser visualizados no quadro 6.3.2.10-1 a seguir:
Quadro 6.3.2.10-1: Habitação e infra-estrutura urbana dos domicílios, 2000.
Município

Domicílios com
Domicílios com infraespaço suficiente estrutura interna urbana
(em %)
adequada (em %)

Guará

83,98

89,80

Média do Estado de São
Paulo

83,16

89,29

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil.php

Com relação a outro aspecto avaliado: “domicílios com infra-estrutura interna urbana
adequada” (que o IBGE define como a proporção de domicílios que dispõem de ligação às
redes públicas de abastecimento (água e energia elétrica) e de coleta (lixo e esgoto), sendo a
fossa séptica a única exceção aceita no lugar do esgoto, sobre o total de domicílios
permanentes urbanos), o município de Guará, para o Censo de 2000, apresenta-se pouco
acima da média estadual que é de 89,29% dos domicílios. Com base nos dados apresentados
de modo geral, pode-se inferir que o quadro habitacional na AID é satisfatório.
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6.3.2.11 - Segurança na AID
Em Guará as principais ocorrências policiais municipais estão associadas a crimes contra a
pessoa (que de acordo com o Código Penal Brasileiro incluem: homicídios, lesões corporais,
periclitação da vida e da saúde, crime contra a honra e crime contra a liberdade individual) e
contra o patrimônio (que incluem furtos, roubo e extorsão, usurpação, danos, apropriação
indébita, estelionato e fraudes e recepção).
Apesar do município de Guará, ser composto por cerca de 20.000 habitantes, a partir dos
dados apresentados no quadro 6.3.2.11-1 abaixo se pode verificar que, ele apresentou índice
de ocorrência de homicídio doloso significativo em 2006.
Quadro 6.3.2.11-1: Síntese de ocorrências policiais no município de Guará
Ano

Município

Região
Governo

Óbitos por Agressões

2005

1

61

Número de Ocorrências Policiais

2006

1.665

51.708

Ocorrências de Homicídio Doloso
Ocorrências de Roubo Seguido de
Morte (Latrocínio)
Total de Ocorrências de Crimes
Contra a Incolumidade Pública
Total de Ocorrências de Crimes
Contra a Pessoa
Total de Ocorrências de Crimes
Contra o Patrimônio
Total de Ocorrências de Crimes
Contra os Costumes
Total de Ocorrências de
Contravenções Penais
Total de Ocorrências de Crimes
Total de Ocorrências Policiais NãoCriminais

2006

5

49

2006

-

6

2006

45

1.916

2006

516

11.860

2006

440

17.049

2006

7

237

2006

106

2.397

2006

1.113

33.850

2006

446

15.461

Justiça e Segurança

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil_acervo.php
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6.3.3 - Aspectos Econômicos
6.3.3.1 - Introdução
A geração de resíduos sólidos é um dos problemas mais graves e desafiadores da sociedade
contemporânea. O processo de urbanização crescente aliado ao consumo cada vez maior de
produtos menos duráveis e/ou descartáveis vem provocando aumento do volume e
diversificação dos resíduos gerados, assim como sua maior concentração espacial.
O crescimento da atividade econômica também tem aumentado a demanda por disposição
adequada de resíduos industriais e, consequentemente, ampliado os desafios de localização e
de tratamento adequado para os mesmos.
O local previsto para a implantação da CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA
é o município de Guará, situado na Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, pertencente à Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 8 - Sapucaí-Mirim e Grande. Guará está
localizado a Nordeste do Estado de São Paulo na Região Administrativa de Franca, numa das
regiões mais amplas do Estado de S. Paulo, conhecida como Alta Mogiana, cuja principal
cidade é Ribeirão Preto.
Para efeito do presente Estudo, será considerada como AID (Área de Influência Direta) o
município de Guará, com área de 363 Km2 e população, estimada pelo IBGE, de 20.761
habitantes em 2008. Na sua economia predomina o perfil do setor de Serviços, que foi
responsável por 51% do Valor Agregado gerado no município em 2006, seguido pela
Indústria que é uma atividade também importante, já que gerou 37% do VA, no mesmo
período.
Por sua vez, a Área de Influência Indireta (AII) constitui-se de 37 municípios paulistas,
situados em diferentes regiões administrativas do Estado de São Paulo e mais 2 municípios de
Minas Gerais, totalizando 40 municípios, que potencialmente serão atendidos pela central de
tratamento de resíduos a ser implantado na área rural do município de Guará, conforme pode
ser observado na figura 6.3.3.1-1. Na AID e a AII estima-se que residam mais de 2,5 milhões
de habitantes com um PIB per capita médio, em 2006, de R$ 15.535,58, superior à média
brasileira no mesmo período.
6.3.3.2 - Metodologia
Para a análise econômica e de finanças públicas da área, na qual será implantado o
empreendimento, como também, para demonstrar sua viabilidade, justificativa e os possíveis
impactos positivos e negativos do empreendimento sobre aquela, buscou-se construir um
conjunto de indicadores que respondessem às indagações próprias de um projeto deste tipo e
porte. Para tanto, quando possível, foi utilizada uma série histórica de 5 anos como horizonte
da análise.
A base para os indicadores econômicos e sociais foi primordialmente o banco de dados do
SEADE, o IBGE e o IPEADATA. Foi montado, primeiramente, um retrato do PIB total e per
capita dos municípios da AID e AII, decompondo-os por setores de atividade econômica
(agropecuária, serviços e indústria). Além deste retrato, buscou-se apresentar sua evolução
numa série histórica de 5 anos (total e per capita), bem como a taxa média geométrica anual
de evolução do mesmo em termos percentuais. Com isto, objetivou-se obter um perfil da
dinâmica e as tendências das áreas analisadas.
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INSERIR FIGURA 6.3.3.1-1. Mapa das Áreas de Influência
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Como um dos objetos do empreendimento é fazer a coleta de resíduos industriais, procurou-se
analisar o perfil industrial da AID e dos municípios da AII, optando-se para tanto de uma
medida indireta, ou seja, a arrecadação de ICMS por setor de indústria, dados estes
disponíveis no SEADE.
Para reforçar o perfil econômico da região, objeto do EIA, foram levantados,
complementarmente, informações de comércio exterior dos respectivos municípios. Para o
que o IPEADATA foi utilizado.
A importância relativa dos setores de atividade econômica e a respectiva geração de emprego
e renda foram analisadas, através de dados do SEADE. Com isto, complementou-se o leque
de informações econômicas e obteve-se um retrato da distribuição da renda do emprego
formal na região.
Para complementar essa análise foi incorporado um estudo das finanças públicas municipais e
construiu-se um quadro de referência com os principais itens da arrecadação e dos gastos das
administrações públicas dos municípios da área em questão. As informações foram obtidas
através do banco de dados do IPEADATA.
6.3.3.3 - Perfil econômico da Área de Influência Indireta – AII (39 municípios)
Para efeito do presente estudo a Área de Influência Indireta - AII do projeto é constituída de
39 municípios, que juntamente com a cidade de Guará -AID, apresentavam no final de 2008
uma população de 2.514.739 habitantes, o equivalente a cerca de 6% da população do Estado,
conforme mostrado no quadro abaixo.
A diversidade da AII pode ser explicitada pelos extremos da cidade mais populosa da área a
ser analisada, Ribeirão Preto, que apresentava no final de 2008, uma população de 563.166
habitantes, confrontada com a cidade de menor população, Jeriquara, com 3.403 habitantes
(assinalados em negrito no quadro 6.3.3.3-1). A cidade de Guará representa pouco, quando se
toma por base toda a área a ser influenciada pelo projeto do CTR, já que sua população era
estimada, no fim de 2008, em 20.761 habitantes.
Quadro 6.3.3.3-1: Municípios e População da AID e AII.
Município

Região
Administrativa

População

Município

2008
20.761 Nova Granada

Região
Administrativa

2008

Guará (AID)

Franca

Americana

Campinas

202.989 Nuporanga

Franca

6.656

Barretos

Barretos

109.359 Orlândia

Franca

38.399

Batatais

Franca

55.761 Patrocínio Paulista

Franca

12.775

Brodowski

Ribeirão Preto

19.631 Pedregulho

Franca

15.963

Buritizal

Franca

Rio Preto

14.667

Colina

Barretos

Ribeirão Preto

36.736

3.898 Pindorama
17.581 Pontal

Rio Preto

População

18.399

(continua)
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(continuação)

Município

Região
Administrativa

População

Município

2008

Região
Administrativa

População
2008

Cristais
Paulista

Franca

Franca

Franca

Guaíra

Barretos

37.130 Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Igarapava

Franca

28.620 Rifaina

Franca

3.691

Ipuã

Franca

14.850 Sales Oliveira

Franca

8.467

Itirapuã

Franca

5.749

São Joaquim da
Barra

Franca

45.479

Ituverava

Franca

39.163

São José da Bela
Vista

Franca

8.669

Jaborandi

Barretos

6.498

São José do Rio
Preto

Rio Preto

412.828

Jardinópolis

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

106.873

Jaú

Bauru

Jeriquara

Franca

Miguelópolis

Franca

20.559 Claraval

Morro Agudo

Franca

28.205

7.301 Restinga
331.480 Ribeirão Corrente

36.053 Sertãozinho
129.693 Terra Roxa
3.403 Viradouro

São Sebastião do
Paraíso

Franca

6.482

Franca

4.471
563.166

Barretos

8.492

Barretos

17.709

M.G. (2007)

4.295

M.G. (2007)

61.838

Fonte: IBGE e SEADE, 2009.

6.3.3.4 - Economia da AII
Analisando-se a composição setorial da economia da AII, verifica-se que os diferentes setores
apresentam números bem diferentes do resultado correspondente para o município de Guará.
Na AII, o setor Serviços representa 69% do total do valor agregado gerado pelo setor privado
(contra apenas 51% obtidos para Guará), a Indústria com 26% do VA tem participação menor
do que na AID (37%) e a Agropecuária tem discrepância ainda maior, com 5% do VA na AII
e 12% em Guará. Estes números são observados melhor na figura 6.3.3.4-1 abaixo.
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Figura 6.3.3.4-1: AII – VA por setor de atividade econômica, 2006
AII- VA por Setor de Atividade Econôm ica, 2006

5%

26%

69%

Agropecuária

Indústria

Serviços

Fonte: SEADE, 2009.

A observação dos resultados da composição setorial da economia da AII, quando observados
à luz de uma série histórica de 5 anos, apresenta pouca utilidade, já que as alterações são de
pouco impacto. Apenas deve-se observar que, entre 2002 e 2006, os Serviços e a
Agropecuária tiveram pequena queda percentual, que foi compensada por uma também
pequena elevação da participação da Indústria na economia da área, conforme mostra a figura
6.3.3.4-2 a seguir.
Figura 6.3.3.4-2: AII – Evolução setorial da economia 2002-2006 (em % de VA total)
AII - Evolução Setorial da Economia 2002-2006 (em % de VA Total)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

70,69

69,20

23,10
6,21

Serviços

4,80

Agropecuária
2002

26,00

Indústria

2006

Fonte: SEADE, 2009.

Já a série histórica do comportamento do PIB da AII, para o período 2002-2006, revela um
dinamismo bem mais acentuado da economia da AII face ao município de Guará. Enquanto o
PIB municipal deste cresceu abaixo da média do Estado de São Paulo, a uma taxa de 0,43%
a.a. no período, o PIB da AII elevou-se a 2,91% a.a., praticamente a média de crescimento do
Estado (2,94%). Estes números, por outro lado, são ligeiramente inferiores à média de
crescimento do PIB nacional para o mesmo período que foi de 3,51% a.a. A figura 6.3.3.4-3
abaixo mostra esta evolução em milhões de Reais de 2006.
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Figura 6.3.3.4-3: AII – Evolução do PIB 2002-2006 (em milhões de Reais de 2006).
AII - Evolução do PIB 2002-2006
(em m ilhões de Reais de 2006)
40.000,00

38.940,41

39.000,00
38.000,00
36.400,62

37.000,00
36.000,00
35.000,00

35.027,43

34.720,65
34.133,89

34.000,00
33.000,00
32.000,00
31.000,00
2002

2003

2004

2005

2006

Fonte: SEADE, 2009.

Os números do PIB per capita, observados no quadro 6.3.3.4-1 abaixo, seguem a mesma
tendência, notada anteriormente para o PIB total. Mas, enquanto o crescimento do PIB per
capita da cidade de Guará ficou negativo, no período 2002-2006 (-0,99 a.a.), na AII, os
resultados foram bem mais favoráveis (+1,22%).
Quadro 6.3.3.4-1: AII - Evolução do PIB per capita 2002-2006, em Reais de 2006.
Área

2002

2003

2004

2005

2006

2006/2002% Média%

AII

15.251,59 14.738,73 14.868,64 15.215,44 16.013,99

4,9

1,22

Est. SP

18.518,25 18.165,31 18.377,74 19.072,12 19.547,86

5,6

1,37

Brasil

11.701,32 11.667,18 12.160,99 12.369,13 12.688,00

8,4

2,04

Fonte: SEADE, 2009.

6.3.3.5 - Trabalho e Rendimento na AII
Na AII estavam registradas 55.158 empresas na área urbana em 2006, sendo 26.801 no
comércio, 19.752 em serviços e 8.605 na indústria, conforme a figura 6.3.3.5-1 abaixo indica.

270

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais LTDA
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos SA
RT 07/09

Figura 6.3.3.5-1: AII – Número de empresas por setor de atividade em 2006. Total de empresas
registradas: 55.158.
AII - Nº de E mpresas por Setor de Atividade em 2006 tot al de em presas
regist radas: 55.158
30000

26801

25000
19752
20000
15000
8605

10000
5000
0

Indústria

Serviços

Comércio

Fonte: SEADE, 2009.

Estas mesmas empresas geravam 532.792 empregos formais urbanos, distribuídos na
proporção de 43% em Serviços (228.049), 32% na Indústria (169.270) e 25% no Comércio
(135.473 empregos), conforme figura 6.3.3.5-2 na sequência.
Figura 6.3.3.5-2: AII – Número de empregos urbanos formais por setor de atividades 2006.
Emprego urbano formal total: 532.792.
AII - Nº de Empregos Urbanos Formais por Setor de Atividades 2006
Emprego Urbano Formal Total 532.792

Comércio
25%

Indústri a
32%

Serviços
43%

Fonte: SEADE, 2009.

A remuneração média dos empregos referidos acima pode ser observada na figura 6.3.3.5-3
abaixo. Os números da AII, neste quesito, diferem significativamente dos resultados obtidos
para a cidade de Guará (indústria 1202,97 reais, serviços 945,46 reais e comércio 586,84
reais).
Na AII os salários médios na indústria, 1.182,56 reais, estão ligeiramente abaixo do resultado
obtido para Guará, mas nos serviços e no comércio ocorre o oposto; eles estão bem acima dos
de Guará, o que indica uma melhor distribuição nos rendimentos dos trabalhadores
assalariados.
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Figura 6.3.3.5-3: AII – Salário médio por setor de atividade 2006.
AII - Salário Médio por Setor de Atividade 2006
1.400,00
1.200,00

1.266,06
1.182,56

1.000,00

857,10

800,00
600,00
400,00
200,00
Indústria

Serviços

Comércio

Fonte: SEADE, 2009.

6.3.3.6 - Indústria na AII
Como a indústria é importante nas atividades econômicas da área total de influência do
empreendimento/CTR e, sabe-se que o setor industrial gera uma quantidade específica de
resíduos que, qualitativamente, diferem dos resíduos urbanos comuns, procurou-se, como
anotado na figura 6.3.3.6-1 abaixo, indicar os principais ramos industriais, operando na
região.
Observou-se uma variedade importante de ramos industriais operando na área ,onde se
destacaram os setores de Máquinas & Equipamentos e Têxtil – estes dois situados
predominantemente em Americana; Alimentação, localizado principalmente em Sertãozinho,
mas também em Americana, Morro Agudo e Ribeirão Preto; Química – em Americana –,
Minas e Metalurgia – em São José do Rio Preto; Couro e Calçados – em Franca – e Bebidas –
em Ribeirão Preto. Para este levantamento, utilizou-se um indicador representado pela
arrecadação de ICMS dos respectivos setores industriais na região analisada, obtidos para o
ano de 2002. O levantamento mais detalhado poderá ser visualizado no anexo 9 do presente
Estudo.
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Figura 6.3.3.6-1: AII – Principais setores industriais por arrecadação de ICMS: 2002 (em
milhões de Reais).
AII - Principais Setores Indústriais por Arrecadação de ICMS 2002
(m ilhões de Reais)
200,00
150,00
100,00
50,00
Min e Met

Máq e
Equip
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Calç

Quim

Têxtil

Alim

Bebidas

Fonte: SEADE, 2009.

6.3.3.7 - Comércio Exterior na AII
Os números das exportações da AII são significativos e cresceram bastante de 2003 a 2006,
no entanto perderam força em 2007, conforme se observa na figura 5.3.3.7-1 abaixo. Embora
o crescimento no período seja semelhante ao desempenho do Estado de São Paulo (as
exportações da AII mais do que dobraram no período), este último apresentou evolução mais
consistente, com as exportações crescendo em todo o período.
Quando se observa o desempenho individual dos municípios da área, nota-se uma grande
dispersão nos resultados. Algumas cidades das mais importantes da AII, como Americana,
Barretos e Franca tiveram crescimento mais modesto (47,13; 97,79; 64,61% respectivamente),
mas outras, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sertãozinho, cresceram bem mais
(178,43; 168,92 e 179,20% respectivamente). Outros municípios menores da área tem se
destacado no comércio exterior e vem se firmando como importantes exportadores da AII, tais
como Guaíra, Orlândia, Pontal (cresceu 828,77%) e São Sebastião do Paraíso.
Figura 6.3.3.7-1: AII – Exportações dos Municípios (U$S FOB).
AII - E xportações dos Municípios (U$ FOB)
2.500.000.000

2.222.203.476
2.040.854.956

2.000.000.000

1.697.067.248
1.370.137.485

1.500.000.000
1.000.000.000

977.313.949

500.000.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

Fonte: IPEADATA, 2009.
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6.3.3.8 - Finanças Públicas na AII
Elaborou-se um retrato resumido das finanças públicas municipais, para efeito de avaliação de
impactos decorrentes do empreendimento, nos municípios que compõem a sua AID e AII.
Do lado das receitas, o primeiro ponto que deve ser destacado é o fato de que a grande
maioria dos municípios brasileiros é altamente dependente de transferências constitucionais,
sejam federais, sejam dos Estados a que pertencem. Além do mais, esta dependência tende a
aumentar, quanto menor for o município. Na figura 6.3.3.8-1 abaixo este fato é percebido
claramente. As receitas próprias dos municípios da AII somaram em 2006 cerca de 536,5
milhões de Reais (apenas 19% do total das receitas orçamentárias), enquanto as transferências
representaram quase 1,8 bilhões de Reais (aproximadamente 64% das receitas totais).
Verifica-se ainda que as diferenças entre os municípios são marcantes, conforme já apontado,
refletindo a variação da importância econômica entre eles.
Tomando-se os 3 maiores municípios da AII, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca,
estas relações são respectivamente, em percentuais, de 23.9; 24.1 e 21.3, para a relação entre
Receitas Próprias/Receitas Totais e 53.8, 50.8 e 66.6 para a relação Transferências/ Receitas
Totais. Por outro lado, tomando-se os 3 menores municípios, Jeriquara, Rifaina e Buritizal, os
resultados, para os mesmos indicadores, são respectivamente 2.5, 4.0 e 6.8 (Receitas
Próprias/Receitas Totais) e 98.5, 95.7 e 98.5 (Transferências/ Receitas Totais).
Enquanto isto, o município de Guará (AID) apresentou no mesmo período, o resultado de
9.6% de receitas próprias em relação às receitas totais e 90.2% de transferências em relação às
suas receitas totais.
Figura 6.3.3.8-1: AII – Composição das receitas municipais (em Reais de 2007).
AII - Com posição das Receitas Municipais (em Reais de 2007)
2.817.747.772

3.000.000.000
2.500.000.000

1.798.052.322

2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000

536.576.461

500.000.000
0
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Total Receitas

Receitas Próprias

Tranferências

Fonte: SEADE, IBGE, 2009.

A figura 6.3.3.8-2 abaixo demonstra a decomposição das transferências aos municípios entre
os dois principais itens que a compõem, ou seja, as transferências da União e a cota parte do
ICMS a que os municípios tem direito constitucional. Observa-se que a cota parte do ICMS
supera o total das transferências da União para os municípios da AII.
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Figura 6.3.3.8-2: AII – Composição das transferências aos Municípios da área (Reais de 2007).
AII - Composição das Tranferências aos Municípios da Área
(Reais de 2007)
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Fonte: SEADE, IBGE, 2009.

Quando se considera a composição das receitas próprias dos municípios, a arrecadação de
IPTU supera ligeiramente a arrecadação de ISS, mas aqui, também, nota-se grande
discrepância entre as cidades integrantes da AII. Com algumas exceções, quanto maior a
economia local, maior peso tem o IPTU na composição da arrecadação própria do município.
Tomando-se as mesmas localidades consideradas acima, ou seja, as 3 maiores – Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto e Franca – estas relações são respectivamente, em percentuais,
de 38.6; 44.0 e 51.4, para a relação entre IPTU/Receitas Próprias enquanto para as 3 menores
– Jeriquara, Rifaina e Buritizal – os mesmos indicadores, são respectivamente 4.0, 32.0 e
11.9. Para o mesmo indicador o resultado obtido para a cidade de Guará foi de 20.2.
Inversamente comportam-se os indicadores de arrecadação de ISS que tendem a ser mais
significativos (como proporção da arrecadação própria), quando o município é menor. Em
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca a relação entre arrecadação de ISS s/ receitas
próprias forma, respectivamente, 36.9, 33.4 e 31.0, enquanto em Jeriquara, Rifaina e Buritizal,
os resultados foram, respectivamente, 42.6, 28.9 e 59.4. O detalhamento das Finanças
Publicas dos municípios da área total a ser influenciada pelo projeto pode ser visto no anexo.
Os dados agregados para a AII são apresentados na figura 6.3.3.8-3 abaixo.
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Figura 6.3.3.8-3: AII – Composição das receitas próprias dos municípios da área (Reais de 2007).
AII - Composição das Receitas Próprias dos Municípios da Área
(Reais de 2007
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Fonte: SEADE, IBGE, 2009.

Do lado das despesas, deve-se notar que o principal item desta rubrica são as despesas de
pessoal, que, na média, alcança 37.6% das despesas totais dos municípios, como pode se
observar na figura 6.3.3.8-4 abaixo. Neste quesito a variação de padrão entre os municípios
analisados não permite afirmar nenhuma relação entre o tamanho do município e seus gastos
com pessoal. Municípios como Americana, por exemplo, apresentam um dos mais elevados
percentual de gasto com pessoal (48.8%), como proporção das despesas totais, enquanto São
José do Rio Preto, um dos menores (30.7%).
Figura 6.3.3.8-4: AII – Despesas totais e despesas com pessoal dos municípios.
AII - Despesas Totais e Despesas c/ Pessoal dos Municípios
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Fonte: SEADE, IBGE, 2009.

Deve-se observar, ainda, que, em anos recentes, os municípios brasileiros tem melhorado o
perfil de suas finanças, especialmente os de Estados mais desenvolvidos, graças às imposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal/LRF e, embora as despesas com pessoal ainda sejam
elevadas em alguns deles, em geral, as contas públicas estão equilibradas e o grau de
endividamento é baixo. Este fato não pode ocultar a grande dependência financeira dos
municípios brasileiros, com relação às transferências de receitas de instâncias superiores,
sejam elas a União ou os Estados. Por isso os gastos municipais públicos com investimentos
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são relativamente pequenos, em relação às despesas totais dos municípios analisados (cerca de
8% dos gastos).
6.3.3.9 - Perfil Econômico da Área de Influência Direta - AID (Guará)
O projeto está previsto para ser implantado no município de Guará, localizado na região
nordeste do Estado de São Paulo, a cerca de 80 Km ao norte da importante cidade de Ribeirão
Preto que é pólo na região.
Guará tem, hoje, cerca de 20.761 habitantes, conforme estimativa de população do IBGE para
2008, e encontra-se estrategicamente situado às margens da Rodovia Anhanguera que faz a
ligação de São Paulo com o Triângulo Mineiro, Goiás e Brasília. A cidade pertence à Região
Administrativa de Franca e está próxima às Regiões Administrativas de Ribeirão Preto e
Barretos.
Embora o município de Guará esteja inserido numa das regiões agrícolas mais desenvolvidas
do Brasil, a sua economia tem perfil predominantemente orientado para o setor de serviços,
51% do Valor Agregado gerado no município em 2006. Cabe ressaltar, contudo, que a
indústria é uma atividade também importante, já que totalizou 37% do mesmo indicador. A
figura 6.3.3.9-1 a seguir apresenta estes dados em percentuais do Valor Agregado total.
Figura 6.3.3.9-1: Valor Agregado por setor de atividade econômica do município de Guará,
2006.
Guará - VA por Setor de Atividade E conômica, 2006
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Agropecuária

Indústria
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Fonte: SEADE, 2009.

Outra forma de se analisar a economia de um território qualquer é considerar sua evolução
setorial, que sinaliza a dinâmica econômica da área estudada por meio do seu ritmo de
crescimento anual no período em análise e, desse modo, permitir perceber tendências.
Observando-se o Valor Adicionado em sua evolução no período 2002-2006 nota-se uma
queda significativa da participação da Agropecuária na atividade econômica do município
(17,89 para 11,95% do VA total), enquanto cresceram, moderadamente, as atividades de
Serviços e da Indústria, conforme figura 6.3.3.9-2.
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Figura 6.3.3.9-2: Valor Adicionado por setor da economia, no município de Guará (2002-2006).
Guará - Valor Adicionado por Setor da Economia 2002-2006
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Fonte: SEADE, 2009

Considerando-se a evolução do PIB, nota-se que o crescimento da economia de Guará foi
bastante modesto no período 2002-2006, quando comparado ao do Estado de São Paulo e ao
país como um todo. Enquanto neste período o PIB de Guará apresentou crescimento anual
médio de 0,43% a.a., o Estado de S. Paulo crescia a uma taxa média de 2,94% e o Brasil
3,51%, bem superiores ao de Guará. No entanto, este baixo crescimento do município não
reflete um baixo dinamismo de toda a área de influência do projeto que está em analise no
presente estudo, pois esta cresceu na média do Estado de São Paulo (2,91% a.a.), no mesmo
período, como se mostrará mais a frente.
Os números do PIB de Guará para o período 2002 a 2006 são apresentados a seguir e podem
ser melhor visualizados na figura 6.3.3.9-3.
Figura 6.3.3.9-3: Evolução do PIB 2002-2006, em milhões de Reais de 2006 – Guará.
Guará - Evolução do PIB 2002-2006 em milhões de Reais de 2006
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Fonte: SEADE, 2009.

Quando se considera a evolução do PIB per capita, o resultado é um tanto pior, pois o
indicador apresenta evolução negativa de -0,99% a.a. no período analisado, enquanto para o
Estado de São Paulo e Brasil os números foram positivos, respectivamente 1,37% e 2,04%
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a.a. Além disto, o PIB per capita de Guará (R$ 10.740,00) é modesto, quando comparado ao
do Est. de S. Paulo (R$ 19.547,86), dados de 2006, ficando mesmo abaixo do PIB per capita
de R$ 12.688,00 do Brasil no mesmo período. Estes indicadores são apresentados no quadro
5.3.3.9-1 a seguir.
Quadro 6.3.3.9-1: Guará - Evolução do PIB per capita 2002-2006, em Reais de 2006.
Área

2002

2003

2004

2005

2006

2006/2002

Média (%)

Guará

11.176,14 11.253,89 11.739,38

9.804,65 10.740,86

-3,9

-0,99

Est. SP

18.518,25 18.165,31 18.377,74 19.072,12 19.547,86

5,6

1,37

Brasil

11.701,32 11.667,18 12.160,99 12.369,13 12.688,00

8,4

2,04

Fonte: SEADE, 2009.

Considerando-se as atividades urbanas, mas excluindo-se a administração pública, Guará
possui um total de 247 estabelecimentos registrados, com clara predominância da atividade
comercial (144 estabelecimentos), seguindo-se a de serviços (86) e a industrial (17), conforme
mostra a figura 6.3.3.9-4 abaixo.
Figura 6.3.3.9-4: Número de estabelecimentos por setor de atividade em 2006. Total de 247
empresas registradas.
Guará - Nº de Estabelecimentos por Setor de Atividade em 2006
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Fonte: SEADE, 2009.

Estes mesmos estabelecimentos geravam 2.079 empregos formais na cidade, em 2006, que se
distribuíam na proporção de 60% em serviços, 22% na indústria e 18% no comércio,
conforme demonstrado na figura 6.3.3.9-5 abaixo.
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Figura 6.3.3.9-5: Número de empregos formais por setor de atividade 2006. Emprego formal
total: 2079.
Guará - Nº de Empregos Formais por Setor de Atividade 2006
Emprego Formal Total: 2079
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Fonte: SEADE, 2009.

Embora representando apenas 22% dos empregos formais urbanos do setor privado, o
rendimento médio do trabalhador da indústria (R$ 1.202,97), em 2006, era bastante superior
ao salário dos serviços (R$ 945,46) e mais que o dobro do rendimento médio dos empregados
do comércio no mesmo ano (R$ 586,84). Este fato pode ser visto melhor na figura 6.3.3.9-6
abaixo.
Figura 6.3.3.9-6: Salário médio por setor de atividade, no município de Guará (2006).
Guará - Salário Medio por Setor de Atividade 2006
1400
1202,97
1200
955,46

1000
800

586,84
600
400
200
0
Ind.

Serv.

Com.

Fonte: SEADE, 2009.
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6.3.4 - Zoneamento Municipal
O Uso e Ocupação do Solo do Município de Guará é regulamentado pela Lei Complementar
no 046, de 09 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo. O ordenamento
do território segue os princípios expostos no art. 97 e listados a seguir:
I – planejar o desenvolvimento do Município estimulando a ocupação e uso do solo de acordo
com as especificidades dos diferentes segmentos do território municipal;
II – promover a integração e a complementaridade entre as áreas urbanas e de conservação e
proteção de mananciais;
III – manter a diversidade e a dinâmica dos espaços urbanos;
IV – permitir a participação dos munícipes na sua configuração.
No capítulo III, art. 7o, do referido diploma legal, são elencados os fatores favoráveis e
restritivos a uma melhoria da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento
municipal.
Os fatores favoráveis ao desenvolvimento do município de Guará estão assim definidos:
• Solo com potencial de alta produtividade agrícola;
• O potencial para o desenvolvimento da agroindústria ligada ao setor sucro-alcooleiro;
• A localização junto a Rodovia Anhangüera (SP-330);
• O Potencial para o desenvolvimento da vida comunitária e cultural;
• Facilidade de acesso dos mais carentes à infra-estrutura urbana, aos bens e serviços
culturais e á instrução educacional;
• Infra-estrutura de saneamento implantada;
• Existência da agenda 21;
• Topografia;
• O potencial para o desenvolvimento do turismo;
• Abundância de água de boa qualidade para o uso humano e animal;
• Existência de ramal ferroviário;
Os fatores restritivos para o desenvolvimento local estão relacionados a:
• Dependência econômica da monocultura canavieira;
• O nível médio de renda decrescente;
• Inexistência de um sistema de gestão e planejamento urbano e municipal;
• Pouca importância dada ao patrimônio cultural e às atividades ligadas a cultura;
• A precariedade do sistema de drenagem pluvial superficial e/ou subterrânea urbana;
• A precariedade do atendimento do sistema de saúde;
• A falta de consciência ambiental;
• Evasão de divisas pelo setor sucro-alcooleiro;
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• Topografia plana;
• Alto índice de população flutuante;
• Falta de emprego para jovens;
• Falta de mão-de-obra qualificada de nível médio e superior;
• Baixo índice de responsabilidade social.
De acordo com a referida Lei, o território municipal é dividido em Zona de Interesse
Turístico, Zona Rural, Zona Urbana e Zona de Conservação e Recuperação Ambiental.
A Zona de Interesse Turístico objetiva a preservação, a conservação e a recuperação dos
bens do Patrimônio Histórico Arquitetônico e Ambiental visando, além de outros, o uso
turístico sustentável das margens do Rio Sapucaí e as lagoas naturais, das unidades de
conservação, da área do Distrito de Pioneiros e Zona Central.
Na Zona Rural serão permitidas atividades destinadas a explorações agrícolas, pecuárias,
extrativas vegetais, minerais, industriais e eco turismo, de acordo com as legislações estaduais
e municipais vigentes e ouvidos o Conselho Municipal de Conservação do Meio Ambiente
(CODEMA) e demais órgãos pertinentes.
A Zona Urbana foi subdividida, considerando-se “a proteção ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, o meio físico, a disponibilidade de infra-estrutura e a
capacidade de adensamento e o grau de incômodo e poluição ao meio ambiente...”. Sendo
assim, estabeleceram-se quatro zonas distintas, a saber: Zona Mista – ZM; Zona Central – ZC;
Zona de Empreendimentos de Porte – ZEP; e Zona de Expansão Urbana – ZEU.
As Zonas de Conservação e Recuperação Ambiental tem como objetivo restringir e
adequar o uso e a ocupação, visando à proteção, a manutenção e a recuperação dos aspectos
paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos.
Ainda no âmbito da legislação municipal, destaca-se a Lei no 1.197 de 21/12/2000, que
“dispõe sobre restrições de uso e ocupação do solo em áreas próximas a aterro sanitário, e
dá outras providências”.
Segundo art. 1 desta lei, fica proibido o uso e ocupação do solo, para fins de expansão urbana
residencial, em um raio de um quilômetro no entorno do aterro sanitário instalado neste
município. Considerando-se que a Central de Tratamento de Resíduos a ser instalada é
contígua ao aterro sanitário existente da empresa Ambitec Ltda, a proibição da expansão
urbana para fins residenciais se estende a ADA e entorno próximo da CTR projetada.
O artigo 4 do diploma legal supracitado, condiciona a construção de novos aterros municipais
ao cumprimento da legislação ambiental e ao disposto na referida lei.
Considerando-se o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município (Lei
Complementar 046 de 2006) e a Lei no 1.197 de 2000, o imóvel aqui tratado se encontra na
zona Rural do Município de Guará, em área que se destina exclusivamente à instalação do
aterro sanitário, nos termos da Certidão de Uso e Ocupação do Solo no 021/09, Anexo 3.
Dessa forma conclui-se que, a legislação municipal referente ao zoneamento e uso e ocupação
do solo não se constitui como impedimento à construção de CTR na área preconizada para sua
instalação.
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6.3.5 – Uso e Ocupação do Solo
6.3.5.1 - Introdução
O presente item tem como objetivo apresentar o uso e ocupação atuais das terras no município
de Guará, no entorno imediato do empreendimento e na área diretamente afetada. A
caracterização destas áreas poderá subsidiar e/ou auxiliar a avaliação dos impactos ambientais
que apresentam relação com esta temática, como alteração da paisagem, alteração dos níveis
de pressão sonora, geração de tráfego, dinamização de processos erosivos, entre outros.
A área prevista para localização da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) situa-se em
localidade com características rurais, situando-se a aproximadamente 7 Km a oeste do núcleo
urbano de Guará. A Partir da Rodovia Anhanguera (SP-330), o acesso à área é feito através da
Estrada Aparecida do Salto-Guará e Estrada Vicinal Elídio Cheruti.
Sua localização geográfica tem como referência as seguintes coordenadas UTM:
 Latitude: 7.739.832 e 7.740.339 N;
 Longitude: 197.858 e 196.675 E.
6.3.5.2 - Materiais e Métodos
A área de influência ambiental de um empreendimento é definida como o espaço físico,
biótico e sócio-econômico, suscetível de sofrer alterações como conseqüência da sua
implantação, manutenção e operação.
Para fins do levantamento de uso e ocupação das terras, as áreas de influência foram
definidas, em conformidade com a abrangência e o tipo dos potenciais impactos sobre as
mesmas, conforme definições abaixo:
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII): correspondendo a todo o Município de Guará.
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID): correspondendo ao entorno do empreendimento,
abrangendo um raio de aproximadamente 4 (quatro) km do mesmo.
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA): correspondendo a área objeto de licenciamento
ambiental.
A descrição e análise da AII foi realizada a partir de dados bibliográficos e de estatísticas
oficiais, como IBGE, SEADE e EMBRAPA. Além disso, foram consideradas informações
adquiridas em entrevistas com moradores do município.
Para caracterização e mapeamento temático das áreas de influência direta e diretamente
afetada, além de pesquisa bibliográfica foram utilizados os seguintes produtos cartográficos:


Carta topográfica, escala: 1:50.000, folha ITUVERAVA (SP), nomenclatura: SF-23-VA-I-3, instituto: IBGE; segunda edição: 1972;



Imagem do Satélite Quickbird, de 02/10/2005, capturada a partir de Google Earth Pro,
2009. (com licença para utilização)

Primeiramente os padrões de uso e ocupação do solo foram estabelecidos através de técnicas
de fotointerpretação, com a utilização de elementos consagrados na literatura específica,
dentre eles: textura, tonalidade, forma/tamanho, arranjo espacial e outros.
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Em uma segunda etapa, foram realizados trabalhos de campo nos dias 15 e 16 de janeiro de
2009, que objetivaram a confirmação e atualização dos dados obtidos a partir da interpretação
das imagens. As coordenadas dos principais padrões de ocupação foram registradas em GPS,
marca Garmin, modelo e-trex e posteriormente plotadas no mapa.
6.3.5.3 - Área de Influência Indireta (AII)
O município de Guará, localizado no noroeste do estado de São Paulo, próximo aos centros
regionais de Franca e Ribeirão Preto, limita-se com os municípios de Ituverava, São Joaquim
da Barra, Nuporanga, São João da Bela Vista, Ipuã e Ribeirão Corrente.
A área total do município de Guará é de 363 Km2, distribuídos em cultivares, pastagens, áreas
vegetadas e um núcleo urbano restrito, que de acordo com dados da Fundação SEADE
contava com 5.062 domicílios no ano de 2000.
As atividades de pecuária e, principalmente, de agricultura possuem grande relevância em
termos econômicos e de composição de áreas no Município. O quadro 6.3.5.3-1, apresentado
a seguir, mostra a evolução do uso e cobertura das terras entre 1988 e 2002/2003.
Quadro 6.3.5.3-1: Uso e Cobertura das Terras para os anos de 1988 e 2002/2003 (em hectares)
Agricultura/Pecuária
Pastagem
Cana-de-açúcar
Cultura Anual
Cafeicultura

1988 (ha)
6301
1149
23901
170

2002/2003 (ha)
711
16736
13970
31

Fonte: Embrapa (apud Tellus, 2008)

As áreas cobertas por pastagens, que em 1988 perfaziam 6.301 ha, em 2002/2003 ocupavam
apenas 711 ha. Segundo dados do IBGE, referente à Produção Agrícola Municipal do ano de
2007, Guará possuía um rebanho de 6.700 bovinos.
Neste período, ocorreram também drásticas reduções nas áreas ocupadas pelo plantio de café
e culturas anuais, enquanto que o cultivo de cana-de-açúcar, que em 1988 ocupava 1.149 ha
passou a ocupar 16.736 ha em 2002/2003, apresentando aumento de mais de 1.000% neste
período.
Dados referentes a 2007 indicam uma área plantada de cana-de-açúcar de 20.300ha,
demonstrando uma expansão ainda maior desta cultura no município. Merece destaque
também, as culturas de cana e sorgo, cada uma com 2000 ha de área plantada, além do cultivo
de algodão herbáceo, com 700 ha de área plantada. (IBGE, 2009)
Contudo, fica evidente na AII o processo de substituição de culturas e áreas de pastagem pelo
plantio de cana-de-açúcar. Este processo está relacionado a fatores econômicos e políticos no
âmbito nacional, sobretudo, com o aumento da utilização do álcool como matriz energética.
6.3.5.4 - Área de Influência Direta (AID)
Para caracterização do Uso e Ocupação do Solo na AID foi elaborada a Figura 6.3.5.4-1: Uso
e Ocupação do Solo, que apresenta a distribuição dos principais padrões identificados na área
de estudo. As feições observadas através de trabalho de campo e de análise de imagens foram
agrupadas em 5 (cinco) classes, com as seguintes características:
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Figura 6.3.5.4-1 – Uso e Ocupação do Solo da AID
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Mata
Esta classe abrange fragmentos da cobertura vegetal natural em diferentes estágios de
sucessão. A composição florística e demais características desta vegetação são apresentadas
em tópico pertinente ao assunto no presente estudo.
Os Fragmentos Florestais encontram-se distribuídos por toda a área mapeada apresentando-se,
na maioria dos casos, em manchas estreitas ao longo dos cursos d’água, como no Rio
Sapucaí-Mirim e Córrego do Retiro (foto 6.3.5.4-1). Estas áreas vegetadas são enquadradas
como Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme determina o Código Florestal (Lei
Federal 4771/65). Ressalta-se que, em meio às APP’s verificadas existem diversas em
desconformidade com a legislação, apresentando parcelas ocupadas por vegetação degradada,
pasto ou por pasto sujo.
Também foram observados alguns fragmentos sem relação direta com cursos d’água ou áreas
declivosas, sendo o maior deles observado a Leste do empreendimento.

Foto 6.3.5.4-1: Mata ciliar do Córrego do Retiro na porção sul da
área preconizada para implantação da CTR.
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Foto 6.3.5.4-2: Plantação de Soja e ao fundo área vegetada à
Leste da ADA

Silvicultura
Esta classe possui pouca expressão geográfica, uma vez que o cultivo de eucalipto foi
observado em apenas uma pequena parcela no interior da AID. Considerando-se a área
plantada de eucalipto, deduz-se que não se faça uso industrial desta cultura.

Foto 6.3.5.4-3: Parcela estreita recoberta por eucalipto, cercada
por cultivares de cana e soja
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Pasto/Campo Antrópico
Este padrão de uso e ocupação engloba áreas com pastagens cultivadas para fins pecuários,
áreas cujo cultivo foi abandonado e até mesmo áreas usualmente chamadas de pasto sujo, nas
quais se observa a presença de indivíduos arbóreos/arbustivos.
Observa-se a existência de pasto/campo antrópico em pequenas manchas isoladas, distribuídas
em toda área mapeada, principalmente em áreas próximas às matas ciliares dos cursos d’água
existentes na AID. A maior área com estas características situa-se a Sudeste da ADA,
próximo ao Rio Sapucaí-Mirim.
As áreas destinadas à criação de gado não ocupam grandes glebas, observando-se o
predomínio da pecuária em Sistema de Criação Semi Intensivo, na qual o manejo é feito em
pastagem natural, com o uso de piqueteamento.

Foto 6.3.5.4-4: Área de pasto com árvores isoladas. Não foi
observado gado nesta área.

Culturas
Durante os trabalhos de campo foram observadas duas culturas na AID, a soja e a cana-deaçúcar, ambas ocupando áreas semelhantes. Em entrevista com moradores e trabalhadores da
região foi informado que geralmente as glebas são destinadas ao plantio de cana, entretanto,
pratica-se o rodízio com a cultura de soja.
A cana-de-açúcar plantada na AID é encaminhada para as diversas usinas existentes na
região, como a Usina Alta Mogiana Açúcar e Álcool S.A., localizada no Município de São
Joaquim da Barra.
O cultivo de cana e soja é, em geral, realizado em grandes propriedades de terra, com a
utilização de práticas agrícolas modernas, maquinários e acompanhamento de profissional
qualificado.
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Inclui-se nas áreas classificadas nesta categoria, as parcelas das propriedades utilizadas como
sede, moradia e/ou base operacional da propriedade, apresentando melhorias construtivas,
ocupacionais e de infra-estrutura operacional e de saneamento.
Quanto à distribuição destas culturas, pode-se dizer que as mesmas ocupam áreas extensas e
contínuas em todos os setores da AID. Ressalta-se que a predominância destas culturas se
estende muito além das áreas aqui mapeadas.

Foto 6.3.5.4-5: Cultura de Soja em primeiro plano e Usina Alta
Mogiana ao fundo.

Foto 6.3.5.4-6: Extenso interflúvio utilizado para o plantio de
cana-de-açúcar
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6.3.5.5 - Área Diretamente Afetada (ADA)
A área preconizada para instalação da CTR é bastante homogênea, sob o ponto de vista do uso
e ocupação do solo, apresentando apenas duas feições: mata e a área cultivada.
A vegetação natural encontrada na Área Diretamente Afetada se restringe a uma faixa estreita
na margem esquerda do Córrego do Retiro (foto 6.3.5.4-1), cujas características serão
detalhadas em capitulo referente à flora. No restante da Gleba observou-se o mesmo padrão
da AID, ou seja, o plantio de cana-de-açúcar (foto 6.3.5.4-6). Destaca-se a utilização de
plantio em curvas de nível (terraceamento) como prática conservacionista.
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6.3.6 - Percepção Ambiental
 Introdução
No decorrer do processo de elaboração do EIA/RIMA foi realizada no município de
Guará a pesquisa “Avaliação da percepção ambiental: fatores associados”. O
instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário (Anexo 10), aplicado em uma
amostra da população em janeiro de 2009, que teve como objetivos:
 Ampliar a difusão das ações de comunicação e participação social entre o
empreendedor da futura Central de Tratamento de Resíduos e o Poder Local
(poder público e sociedade civil) e dar início ao trabalho de consolidação dos
canais de interlocução;
 Abrir contatos para futuras parcerias, entre o empreendedor e o poder público
municipal, em programas de políticas públicas que venham resultar em ações
contínuas pelo decorrer de todos os estágios do empreendimento: planejamento,
licenciamento, implantação e operação;
 Levantar informações complementares sobre o meio ambiente municipal que
servirão de subsídios para quando da elaboração do Plano de Comunicação e
Participação Social do referido empreendimento.
 Amostragem
A aplicação do questionário, em termos do público alvo, foi feita pelo recorte
amostragem. Devido à época do ano em que o questionário foi aplicado no município
de Guará, o universo pesquisado, poder local (poder público e sociedade civil) cobriu
04 grupos escolhidos pela sua representatividade, a saber:
 Câmara Municipal de Guará: Assessor da Presidência; Auxiliar
administrativo e Diretor da Secretaria da Câmara, os quais responderam o
questionário;
 Associação Comercial de Guará: Presidente; Vice- presidente; Assistente de
administração; Gerente; Conselheiro; Técnico de contabilidade; Farmacêutico;
Donos de Loja; Técnico de produção e Agente de Crédito (Banco do Povo), que
responderam o questionário;
 Setor Hoteleiro - Hotel Tourist: Proprietário1; Recepcionista; Cozinheira;
Auxiliar de cozinha e Mecânico eletricista.
1

*O proprietário optou pela forma de entrevista porque não quis preencher o questionário.
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 Prefeitura de Guará: foram escolhidas 03 diretorias que possuíam maior
proximidade com as questões ambientais:
 Vigilância Sanitária e Saúde: Assessor de Gabinete; Fiscal Sanitário e
Supervisor Contábil, que responderam o questionário;
 Educação: Assessor Pedagógico; Chefe de Administração Escolar; Auxiliar
Administrativo; Oficial Administrativo e Servente, que responderam o
questionário;
 Meio Ambiente (Agenda 21): Assessor de Gabinete, que respondeu o
questionário.
 Desenho da Pesquisa
O desenho da pesquisa é formado pela aplicação de questionário em um universo, por
amostragem, para identificar: o grau de conhecimento que a população tem sobre a
importância de um aterro sanitário localizado no município de Guará e captar a
percepção ambiental da população em relação ao seu habitat.
O desenho final da pesquisa é obtido pelo resultado da associação desses dois fatores
através do processo de análise que interliga, comparativamente, as respostas dos itens
do questionário. É, portanto, um desenho de cruzamento resultante de fatores
associados.
 Formato e Aplicação dos questionários
O questionário é composto de 28 questões de respostas fechadas e abertas. Para
operacionalizar a aplicação do questionário, foi enviada para o gestor do
empreendimento, uma lista de contatos potenciais no município, que deveriam ser
contatos para facilitar a chegada do consultor que faria a aplicação. Junto foram,
também, encaminhadas a apresentação e as credenciais do consultor aplicador.
 Resultado dos itens do questionário
Na análise dos questionários respondidos, 35, pode-se observar que, da amostragem
escolhida, a maior parte sabe que a disposição do lixo vem sendo feita em um aterro
sanitário que já existe no Município de Guará. Foram 33 respostas positivas e apenas
02 negativas. Em relação à pergunta referente ao fato de que o aterro constitui uma
forma tratada de disposição do lixo, 31 responderam positivamente e apenas 04
responderam ter desconhecimento do fato.
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No universo pesquisado, 25 responderam que não conhecem um aterro e que nunca
visitaram o aterro que existe no município. Dentre os que responderam a pergunta, 10
disseram que já o fizeram.
Em termos da questão que relaciona aumento do volume de lixo com aumento do
consumo pela população, 33 responderam conhecer este problema e apenas 02
disseram desconhecê-lo. Quanto à questão que relaciona aumento do consumo e
aumento do lixo com a necessidade cada vez maior de aumento dos espaços dos
aterros, 31 disseram saber sobre a questão e 03 disseram desconhecer o problema.
Com relação à pergunta que interliga aumento do lixo produzido com o aumento da
poluição ambiental, 34 responderam conhecer o problema e apenas 01 deixou sem
resposta.
No que diz respeito à sensibilidade para proteger o meio ambiente, dos que
preencheram o questionário, 34 responderam que é importante protegê-lo e 01 deixou
a questão em branco.
Quanto à pergunta que indaga sobre o conhecimento da relação coleta seletiva e
reciclagem com diminuição da volumetria do lixo, 35, todos que preencheram o
questionário, responderam positivamente. Na questão seguinte, 32 responderam saber
que a coleta seletiva e a reciclagem auxiliam a prolongar a vida útil dos aterros, sendo
que 02 responderam não saber e 01 deixou em branco. Quanto ao item que se refere ao
fato da coleta seletiva e a reciclagem colaborarem para a diminuição da poluição
ambiental, 34 responderam saber que sim e 01 deixou em branco.
A análise dos itens do questionário que buscavam detectar a percepção da população
em relação aos problemas ambientais existentes no município de Guará mostrou que
aqueles que preencheram os itens estão atentos aos problemas, como pode ser
verificado a seguir.
Em termos do item que se referia aos problemas ambientais, 04 apontaram para a falta
de saneamento básico; 08 deram destaque à presença de esgoto a céu aberto (piscinão);
07 consideraram a coleta de lixo municipal um serviço que necessita de melhoria; 13
apontaram a poluição do ar (queimadas de cana de açúcar); 17 indicaram odores
incômodos (vinhoto); 05 apontaram a contaminação do solo; 10 sinalaram a falta de
vegetação no município; 04 acusaram a inexistência de equipamentos públicos de lazer
e 02 marcaram a baixa qualidade da água para consumo. Ressaltaram, contudo, que
isso se devia ao preço muito alto que era cobrado pela água no município. Além dos
acima analisados, na parte aberta do mesmo item, foi levantado o problema dos
resíduos da poda das árvores e a presença de ratos e baratas em algumas áreas centrais
do município.
No item que perguntava sobre haver ou não rede de saneamento básico, referindo-se
ao bairro em que morava, 32 respostas foram positivas, 02 negativas e 01 que deixou
em branco, sem responder. Quanto à pergunta seguinte, 34 responderam que o esgoto
da sua residência está ligado à rede e apenas 01 respondeu que tinha fossa em casa.
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Quanto à coleta de lixo, os 35 responderam positivamente que o lixo era coletado no
seu bairro. Dos que preencheram o questionário, 13 responderam que o seu bairro
tinha coleta diária; 16 informaram que a coleta se dava 03 vezes por semana; 01
respondeu que ocorria 02 vezes por semana e 03 deixaram sem responder.
No que se refere ao item se o lixo de suas casas era reciclado ou não, 15 responderam
que faziam a reciclagem e 20 responderam negativamente. Quanto ao item relativo à
forma de reciclagem, 15 responderam fazê-la por separação em sacos. Dos que
preencheram, 25 assinalaram que por sua rua passava catador de lixo e 10 assinalaram
que não passava.
Quanto ao item abastecimento da sua residência por rede pública de distribuição de
água, os 35 responderam de forma positiva. Em relação a problemas de enchentes no
local em que mora, 33 marcaram negativamente e 02 positivamente, assinalando que o
problema se dá por causa de bueiros entupidos e falta de canalização.
No que se refere à poluição do ar, 19 responderam que o bairro em que residem tem o
problema e 16 assinalaram negativamente. Dentre as causas geradoras da poluição do
ar apontadas pelos entrevistados, podem ser assinaladas o mau cheiro por esgoto e a
queimada da cana.
Quanto às sugestões para melhora dos problemas apontados os entrevistados
ressaltaram: caçambas para recolhimento de entulhos (obras e podas); campanha em
prol da coleta seletiva; expectativa de que o empreendimento em Guará venha a ser
ecologicamente correto e de que haja mais arborização na cidade.

 Análise e Avaliação das questões abertas
É importante ressaltar que para a elaboração do questionário, instrumento da fase
propositiva e inicial do Plano de Comunicação e Participação Social, os consultores
utilizaram as informações disponíveis nos estudos produzidos para a elaboração deste
EIA/RIMA, como por exemplo as informações do município de Guará que constam do
Diagnóstico Socioeconômico do referido Estudo.
Ao considerar o conteúdo das respostas dadas aos itens abertos verifica-se a prédisposição positiva da comunidade, em relação ao trabalho que um aterro executa.
Houve comentários diversos direta e indiretamente relacionados com a questão
ambiental, por exemplo: a respeito na necessidade da existência de ações e programas
de educação ambiental que ampliem o conhecimento e a conscientização da população
no que se refere à preservação do meio ambiente, de programas e ações junto à
escolas, igrejas e outros locais públicos para servirem de estímulo para a participação
da comunidade; que venham a ser criados locais de entrega, com latões seletivos
instalados, para a população depositar o material recolhido em suas casas e que
aqueles recipientes possam ser coletados diariamente; de se realizar um trabalho de
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profissionalização com os catadores, para que venham a ter melhor qualidade de
trabalho e, portanto, de vida.
Houve ainda manifestações sobre a poluição do ar gerada pelas queimadas da cana de
açúcar e sobre a necessidade de mais arborização na cidade para amenizar as altas
temperaturas e sugestões de que as árvores que são arrancadas com a expansão da
construção civil sejam replantadas por quem as arrancou, implicando em
responsabilidade socioambiental. Os odores exalados pelo “piscinão” foram apontados
como causador de incômodo para os moradores do seu entorno.

 Síntese da percepção ambiental geral da população
A tabulação e a análise dos itens do questionário aplicado desenharam um cenário da
percepção ambiental geral dos pesquisados no município, cuja síntese é apresentada
abaixo:
- manifestação de interesse ambiental com o município;
- conhece a forma de saneamento básico do seu bairro;
- conhece como os resíduos são dispostos no município;
- tem noção sobre o funcionamento de um aterro sanitário;
- sabe da utilidade do aterro;
- sabe que o volume do lixo cresce com o aumento do consumo;
- sabe que quanto mais consumo, mais lixo e maior expansão do aterro;
- sabe que o aumento do lixo aumenta a poluição ambiental;
- sabe que é importante proteger o meio ambiente;
- sabe que a coleta seletiva e a reciclagem diminuem o volume de lixo;
- sabe que a menor quantidade de lixo prolonga a vida útil do aterro;
- sabe que menos lixo diminui a poluição ambiental;
- sabe da importância da coleta pública do lixo.
Os entrevistados apontaram aspectos diversos que podem ser melhorados, como por
exemplo:
- arborização;
- programas e ações de educação ambiental;
- participação da comunidade na preservação do meio ambiente da cidade;
- divulgação / visitação sobre as atividades de um aterro;
- freqüência da coleta de resíduos em alguns bairros;
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- coleta seletiva
- destinação dos resíduos da poda das árvores;
- poluição do ar, por queimadas de cana;
- odores incômodos do piscinão, esgoto das águas de Guará.
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6.3.7 - Tráfego
6.3.7.1 - Introdução
O empreendimento “Central de Tratamento de Resíduos”, a ser implantado pela Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., localiza-se no setor noroeste de Guará, município
localizado junto à Rodovia Anhanguera e a 90 km à norte de Ribeirão Preto, região norte do
Estado de São Paulo.
Trata-se de um empreendimento para recebimento, tratamento e disposição final de resíduos
domiciliares, comerciais e industriais de Classe I e II. Para estes resíduos entrarem no
empreendimento, seu transporte ocorrerá pelo modo rodoviário, com a utilização de
caminhões compactadores (resíduos domiciliares), vans / utilitários e carretas de 25 t
(resíduos industriais).
O horário de operação do complexo será das 8:00 às 17:00 hs, de 2ª à 6ª feira, e das 7:30 às
11:30 hs aos sábados. Estima-se que, em sua maioria, os resíduos que entrarão no complexo
se originarão em Guará e nos municípios vizinhos.
O sistema viário a ser impactado com o transporte dos resíduos até o empreendimento será,
portanto, formado pela Rodovia Anhanguera, que coletará todo o tráfego com origem nos
municípios vizinhos, e pelo conjunto de vias vicinais que faz a interligação do
empreendimento com a Rodovia Anhanguera, a Ligação Guará – Aparecida do Salto e a
Vicinal Elidio Cherutti. A figura a seguir apresenta o sistema viário a ser impactado com o
empreendimento.
Figura 6.3.7.1-1: Sistema Viário a ser impactado com a implantação e operação do
empreendimento

A Rodovia Anhanguera tem como função interligar a Região Metropolitana de São Paulo com
a região norte do Estado, o triângulo mineiro e o Distrito Federal, atravessando a Região
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Metropolitana de Campinas e Ribeirão Preto, principal município da região norte do Estado
de São Paulo.
Desde 1998, na 1ª etapa de implantação de concessões rodoviárias do estado, a Rodovia
Anhanguera é operada por concessionárias privadas.
No trecho onde o empreendimento se insere, esta rodovia é operada pela Concessionária
Vianorte, e está configurada em pista dupla, com duas faixas de rolamento e acostamento por
sentido de tráfego. Caracteriza-se por ser uma rodovia moderna, com alto padrão de fluidez e
segurança viária.
De acordo com os dados de tráfego permanentemente coletados na praça de pedágio da
região, localizada no km 405, o volume de tráfego diário médio neste trecho rodoviário é de
aproximadamente 4.000 veículos por sentido de tráfego.
O nível de serviço (NS), conceituado segundo o HCM – Highway Capacity Manual, é
definido como uma medida qualitativa das condições de operação da via. Através do cálculo
da relação volume de tráfego da via e sua capacidade de vazão de tráfego, os resultados são
revertidos em níveis, que variam de “A” (melhor situação operacional) à “F” (pior situação
operacional). O quadro a seguir apresenta uma descrição, para o caso de vias de pista dupla,
da situação operacional correlata para cada um dos níveis.
Quadro 6.3.7.1: Caracterização dos Níveis de Serviço (NS) segundo o HCM
NS

Característica

A

Prevalece a operação em condições de fluxo livre, isto é, com total liberdade de manobras e escolha
de velocidade no fluxo de tráfego. Há grande espaçamento entre os veículos e alto nível de conforto
para o motorista.

B

C

D

Prevalece condição análoga de operação à observada no nível A. A velocidade mantém-se a
mesma, porém, a liberdade de manobras é levemente reduzida. O espaçamento entre os veículos
corresponde à extensão de 18 carros.
A velocidade de operação ainda se mantém próxima à do fluxo livre. A restrição a manobras dentro
da corrente de tráfego já é nitidamente perceptível, exigindo maior atenção dos motoristas nas
mudanças de faixa. Pequenos incidentes ainda podem ser absorvidos sem que ocorram paradas no
fluxo. O espaçamento entre os veículos é de aproximadamente 11 carros.
Nesse patamar, com o aumento do fluxo, a velocidade começa a declinar ligeiramente e a
densidade cresce rapidamente. A liberdade de manobras dentro da corrente de tráfego é
perceptivelmente limitada. Pequenos incidentes podem gerar a formação de filas. O motorista dirige
sob reduzido nível de conforto físico e psicológico. O espaçamento entre os veículos é equivalente a
9 carros.

E

Esse nível corresponde à capacidade da rodovia. A operação é instável porque não há na corrente
de tráfego intervalos disponíveis para a absorção de flutuações, gerando ondas de instabilidade que
se propagam no fluxo. Qualquer incidente pode produzir paralisação com formação de extensas
filas. A liberdade de manobra é extremamente limitada.

F

Esse nível descreve o colapso no fluxo, podendo ser caracterizado como o regime do ‘pára e anda’.
Ocorre quando o fluxo supera a capacidade prevista para a rodovia.

Fonte: HCM (Highway Capacity Manual), versão 2000

Considerando suas condições físicas e operacionais, que oferecem uma excelente capacidade
de vazão de tráfego, da ordem de 3.600 veículos / hora por sentido de tráfego, o nível de
serviço deste trecho da Rodovia Anhanguera é “A”.
O dispositivo de acesso à área urbana de Guará, localizado no km 399,5, é também o acesso à
Ligação Guará – Aparecida do Salto para o tráfego proveniente da Rodovia Anhanguera.
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A Ligação Guará – Aparecida do Salto tem seu inicio no dispositivo do km 399,5 da Rodovia
Anhanguera e será percorrida numa extensão de 5,3 kms pelo tráfego gerado pelo
empreendimento, até a interseção em que se inicia a Vicinal Elidio Cherutti, via onde se
localiza o empreendimento. Neste trecho, é uma via de pista simples, com leito carroçável de
aproximadamente 10 metros de largura. No trecho inicial de 1,3 kms, a via apresenta uma
cobertura asfáltica bastante deteriorada sobre terra batida. Nos 4 kms restantes, o leito em
terra batida não apresenta nenhum tipo de cobertura.
A Vicinal Elidio Cherutti apresenta uma extensão de 3,2 kms entre seu início e a portaria de
acesso ao empreendimento. Neste trecho, é uma via de pista simples, com leito carroçável de
aproximadamente 7 metros de largura. Seu leito é em terra batida e não apresenta nenhum
tipo de cobertura. Atualmente está em fase de obras de pavimentação.
6.3.1.2 – Materiais e Métodos
Para mensurar os volumes de tráfego atuais que circulam na Ligação Guará – Aparecida do
Salto e na Estrada Vicinal Elídio Cherutti, foram realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro de
2008 contagens de tráfego em 2 seções viárias:


Na Ligação Guará – Aparecida do Salto, a 50 metros da interseção com a alça de
acesso da Via Anhanguera.



Na Estrada Vicinal Elídio Cherutti, a 50 metros da interseção com a Ligação Guará –
Aparecida do Salto.

As contagens foram realizadas no período das 15:00 às 18:00 horas do dia 18 e no período das
7:00 às 10:00 horas do dia 19. As contagens foram classificadas em 3 categorias de veículos:
automóveis / utilitários, ônibus e caminhões. Motos e bicicletas não foram contados.
Foram realizados apontamentos do tráfego contado em períodos de 15 em 15 minutos. Já no
escritório, estes resultados foram transformados em mídia digital, utilizando a planilha
eletrônica Microsoft Excel. A partir dos dados digitalizados, foi aplicado o conceito do VEQ
(Volume Total Equivalente), que é a somatória dos volumes de todas as categorias de tráfego
contadas em cada período de 15 minutos, aplicando pesos para estas categorias. Nestas
contagens, foi adotada a seguinte relação: 1 x automóveis / utilitários + 2 x ônibus + 3 x
caminhões.
Por fim, foram feitas simulações dos volumes de tráfego horários, a partir da combinação de 4
seqüências de 15 minutos, localizando a hora onde ocorre o máximo volume de tráfego para
cada dos locais pesquisados.
6.3.1.3 - Resultados
Os quadros a seguir apresentam os volumes de tráfego horários obtidos com estas contagens,
onde os respectivos volumes de tráfego máximos ocorridos em cada local estão destacados em
negrito.
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Quadro 6.3.1.3-1: Contagem do volume de tráfego na ligação Guará – Aparecida de Salto
LIGAÇÃO GUARÁ - APARECIDA DO SALTO
PERÍODO

SENTIDO EMPREENDIMENTO
AUTOS
BUS
CAM

VEQ

AUTOS

SENTIDO GUARÁ
BUS
CAM

VEQ

7:00 - 8:00

26

11

14

90

17

10

6

55

7:15 - 8:15

28

10

14

90

14

14

9

69

7:30 - 8:30

26

8

14

84

12

13

8

62

7:45 - 8:45

24

7

13

77

14

13

8

64

8:00 - 9:00

21

6

13

72

15

12

7

60

8:15 - 9:15

17

4

18

79

16

8

9

59

8:30 - 9:30

17

4

21

88

18

7

11

65
62

8:45 - 9:45

14

3

20

80

15

4

13

9:00 - 10:00

15

2

21

82

10

2

17

65

15:00 - 16:00

19

3

19

82

17

3

21

86

15:15 - 16:15

21

4

20

89

15

3

17

72

15:30 - 16:30

21

5

17

82

14

2

15

63

15:45 - 16:45

18

8

15

79

13

5

13

62

16:00 - 17:00

20

9

18

92

16

7

15

75

16:15 - 17:15

17

10

16

85

19

10

15

84

16:30 - 17:30

17

11

15

84

23

15

14

95

16:45 - 17:45

16

9

12

70

26

15

14

98

17:00 - 18:00

13

7

8

51

26

15

9

83

Quadro 6.3.1.3-2: Contagem do volume de tráfego na Estrada Vicinal Elídio Cherutti
ESTRADA VICINAL ELÍDIO CHERUTTI
PERÍODO

SENTIDO EMPREENDIMENTO
AUTOS
BUS
CAM

VEQ

AUTOS

SENTIDO GUARÁ
BUS
CAM

VEQ

7:00 - 8:00

6

0

8

30

2

0

5

17

7:15 - 8:15

5

0

6

23

2

0

7

23

7:30 - 8:30

4

0

4

16

3

0

7

24

7:45 - 8:45

3

0

5

18

4

0

5

19

8:00 - 9:00

2

0

6

20

4

0

4

16

8:15 - 9:15

2

0

8

26

4

0

3

13

8:30 - 9:30

1

0

9

28

4

0

3

13

8:45 - 9:45

0

0

11

33

2

0

3

11
20

9:00 - 10:00

0

0

8

24

2

0

6

15:00 - 16:00

0

0

12

36

1

0

9

28

15:15 - 16:15

0

0

12

36

1

0

10

31

15:30 - 16:30

1

0

10

31

2

0

9

29

15:45 - 16:45

2

0

8

26

2

0

5

17

16:00 - 17:00

2

0

4

14

4

0

5

19

16:15 - 17:15

4

0

3

13

7

0

4

19

16:30 - 17:30

4

0

4

16

7

0

2

13

16:45 - 17:45

5

0

6

23

7

0

4

19

17:00 - 18:00

5

0

7

26

5

0

4

17

Constatou-se os seguintes volumes de tráfego máximos:


na Ligação Guará – Aparecida do Salto – 98 veículos equivalentes / hora; e



na Estrada Vicinal Elídio Cherutti – 36 veículos equivalentes / hora.

Como margem de segurança, considerando as variações de intensidade de tráfego que
ocorrem nos dias úteis da semana e nas semanas do ano, principalmente a incidência do
tráfego de cana-de-açúcar na Ligação Guará – Aparecida do Salto adotou-se:


que o volume de tráfego máximo na Ligação Guará – Aparecida do Salto é 2 vezes
maior do obtido com as contagens, ou seja, de 200 veículos equivalentes / hora.
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que o volume de tráfego máximo na Estrada Vicinal Elídio Cherutti é 60% maior do
obtido com as contagens, ou seja, de 50 veículos equivalentes / hora.

A partir das observações realizadas “in loco” e dos resultados obtidos com as contagens
realizadas, foi possível fazer uma avaliação das condições operacionais da Ligação Guará –
Aparecida do Salto e da Estrada Vicinal Elídio Cherutti.
Portanto, a avaliação das condições operacionais atuais dos trechos pesquisados é a seguinte:


Ligação Guará – Aparecida do Salto – Com um volume de tráfego máximo por
sentido adotado de 200 veículos equivalentes / hora e, considerando suas
características físicas e operacionais atuais, uma capacidade viária de 600 veículos
equivalentes / hora por sentido de tráfego, constata-se que este trecho opera
atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,33, o que representa um nível
de serviço “B”. A classificação “B” de nível de serviço é associada a vias que operam
com boas condições de fluidez, apresentando ociosidade em sua capacidade viária.



Estrada Vicinal Elídio Cherutti – Com um volume de tráfego máximo por sentido
adotado de 50 veículos equivalentes / hora e, considerando suas características físicas
e operacionais atuais, uma capacidade viária de 400 veículos equivalentes / hora por
sentido de tráfego, constata-se que este trecho opera atualmente com uma relação
volume / capacidade de 0,13, o que representa um nível de serviço “A”. A
classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas
condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária.
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6.3.8 – Segurança Aeroportuária
A partir de informações obtidas no IBGE (Carta Brasil ao Milionésimo, folha 23) constatouse que a aproximadamente 21 Km da área proposta para instalação da Central de Tratamento
de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de |Resíduos S/A, encontra-se um campo de
pouso no município de São Joaquim da Barra, conforme pode ser observado na figura 6.3.8-1,
a seguir.
A Resolução CONAMA nº 04/95 estabelece critérios para a definição da “Área de Segurança
Aeroportuária” (ASA) para aeroportos, aeródromos, campos ou pistas de pouso. Em seu
artigo 1º, esta Resolução define que, empreendimentos como aterros sanitários, devido ao seu
potencial de atração de pássaros, ficam proibidos de serem implantados em um raio de 13 Km
do centro geométrico de aeródromos.
O empreendimento objeto deste Estudo não está inserido nesses 13 Km estabelecidos pela
legislação que regula o tráfego aéreo, portanto não necessita de manifestação da Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC.
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6.3.9 – Arqueologia
6.3.9.1 - Introdução
A caracterização arqueológica da região e área do empreendimento foi elaborada por empresa
especializada – ZANETTINI Arqueologia S/S LTDA. Esta empresa elaborou relatório de
Avaliação Arqueológica Rápida (AAR), que é apresentado na integra no anexo 11. Neste item
do EIA serão apresentadas algumas informações do AAR relevantes para avaliação de
impacto ambiental.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN manifestou-se, através do
Parecer Técnico 182/07 (anexo 11), a respeito do relatório apresentado. Segundo este órgão, o
AAR atende às necessidades da Licença Prévia – LP, entretanto, sugere que a emissão da LI
seja condicionada à realização de um Programa de Prospecções Arqueológicas Intensivas nas
áreas a serem impactadas.
6.3.9.2 – Materiais e Métodos
O levantamento arqueológico das áreas de influência do projeto envolveu etapas de campo e
gabinete, a saber:


Levantamento bibliográfico da arqueologia regional, envolvendo relatórios de vistoria e
projetos de resgate arqueológico, bem como pesquisas acadêmicas desenvolvidas em
regiões circunjacentes à propriedade objetivando a elaboração de um quadro arqueológico
prévio para a área.



Análise da cartografia de detalhe fornecida pela empresa, objetivando o reconhecimento e
delimitação da área, bem como a definição da estratégia de recobertura, tendo em vista
variáveis ambientais, estruturas existentes na área, bem como a definição de
compartimentos mais favoráveis aos assentamentos humanos, tendo como referência os
padrões de estabelecimento conhecidos na literatura para a região envolvente.



Levantamento de campo propriamente dito.

Na área vistoriada, desenvolveu-se:


Observação sistemática de superfície através de caminhamentos aleatórios e orientados,
explorando-se porções dotadas de melhor visibilidade, áreas expostas e/ou submetidas à
intervenção antrópica, priorizando compartimentos hidrográficos e geomorfológicos
propícios à existência de sítios arqueológicos;



Captação seqüenciada de imagens fotográficas em meio digital de todas as posições
observadas;



Registro de coordenadas geográficas por meio de GPS portátil.
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Em gabinete:


Deu-se a organização das informações, descrição das atividades e elaboração de laudo.

Os trabalhos de campo foram realizados em polígono com os seguintes vértices:
Quadro 6.3.9.2-1 - Coordenadas UTM da área de pesquisa (Datum: SAD69)
Descrição

Coordenadas

Limite do empreendimento: Ponto 1

23 K 197922 7739886

Limite do empreendimento: Ponto 3

23 K 197416 7739915

Limite do empreendimento: Ponto 4

23 K 197236 7739648

Limite do empreendimento: Ponto 5

23 K 196741 7740319

Limite do empreendimento: Ponto 10

23 K 197679 7739632

Limite do empreendimento: Ponto 13

23 K 197077 7740610

6.3.9.3 – Arqueologia na AID e AII
Na região de Franca temos 6 sítios arqueológicos e, na região de Barretos, 3 sítios
arqueológicos, conforme quadro 6.3.9.3-1. Dentre os sítios indicados apenas o sítio Maranata
(município de Olímpia) foi alvo de escavações, e todos os demais foram apenas cadastrados
em levantamentos arqueológicos relativamente recentes.
Quadro 6.3.9.3-1 - . Sítios Arqueológicos Cadastrados nas Regiões de Barretos e Franca.
Sítio

Município

Caracterização

Usina São Joaquim
Buriti - I
Buriti - II
Santa Tereza - III
Santa Tereza - II
Santa Tereza - I
Cemitério Maranata
Córrego Criciúma

Guará
Buritizal
Buritizal
Buritizal
Buritizal
Buritizal
Olímpia
Guaraci

Jardim do Bosque

Guaraci

Sítio lítico pré-colonial
Sítio histórico
Sítio lito-cerâmico pré-colonial
Sítio lito-cerâmico pré-colonial
Sítio lito-cerâmico pré-colonial
Sítio lito-cerâmico pré-colonial
Sítio lito-cerâmico pré-colonial
Sítio lítico pré-colonial
Sítio lito-cerâmico pré-colonial (Tradição
Tupiguarani)

Trabalhos
executados
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Escavações
Cadastro
Cadastro

Cabe destacar a indicação de um sítio arqueológico no município de Guará, o sítio Usina São
Joaquim, composto por artefatos líticos lascados, os quais foram impactados pela construção
da usina homônima em 1911 (MORAIS 2004 Apud IPHAN & ZANETTINI
ARQUEOLOGIA 2007).
Se por um lado, contamos com uma lacuna no que se refere às pesquisas arqueológicas
realizadas na região, lacuna esta que se reflete no número reduzido de sítios supracitado, por
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outro lado, as informações disponíveis indicam uma alta relevância para patrimônio em tela
no que se refere à ocupação pré-colonial do atual estado de São Paulo.
A referência mais recuada sobre a arqueologia regional está relacionada às pesquisas
realizadas por José Anthero Pereira Junior, um dos pioneiros da arqueologia paulista. Pereira
Júnior começou a publicar, a partir de 1941, os resultados de suas observações, chegando a
mais de 60 artigos e livros (MENDONÇA 1991: 89). Vale pontuar que essas referências não
figuram como sítios arqueológicos cadastrados no Iphan, cabendo as pesquisas futuras
retomarem as áreas indicadas por Pereira Júnior cadastrando-as como sítios arqueológicos.
Nos municípios de Guaíra (ao norte da área em exame) e Franca (à leste da área em estudo),
Pereira Júnior identificou inúmeros sítios arqueológicos caracterizados pela presença de
cerâmica indígena pré-colonial (PEREIRA JR 1957), as quais estavam relacionadas, de um
modo geral, a duas ocupações; uma associada a grupos Tupi-Guarani (denominados pelos
arqueólogos de Tradição Tupiguarani) e outra associada a grupos relacionados ao tronco
lingüístico Macro-Jê.
Na Fazenda Mandu (Município de Guaíra), esse pesquisador detectou a presença de material
cerâmico enquadrado, anos mais tarde por Brochado (1984), na Subtradição Guarani da
Tradição Tupiguarani. Esse fato reveste-se de importância, uma vez que teríamos nessa região
sítios cuja cultura material nos remete, sobretudo, a região sul do país, onde temos essas
ocupações Guarani. O aprofundamento dos estudos nessa região poderá, desse modo, trazer
insumos quanto ao centro de origem e rotas de dispersão dos grupos Tupi e Guarani no leste
da América do sul.
Em Franca, Pereira Júnior percebeu a existência de uma cerâmica de origem diferente em
áreas adjacentes à ocupação Tupi-Guarani: “Devemos fazer notar, entretanto, que em dados
casos, entre restos abundantes dessa cerâmica preciosa tida como de origem tupi-guarani,
ocorre um ou outro fragmento de material que, pela sua apresentação sugere origem
diferente, enquanto em outros locais ocorre o contrario, ou seja o encontro dessa cerâmica
melhor entre restos de outra mais grosseira acentuadamente diversa” (PEREIRA JR, 1957,
314). Essa cerâmica diversa, apresentada pelo autor, é hoje associada à Tradição Aratu,
restando às pesquisas futuras abordar melhor a interação entre os grupos Tupi-Guarani e esses
grupos diversificados (PEREIRA JR, 1957).
O sítio Maranata, único sítio escavado na região, tem sido associado à ocupação Aratu devido
a sua grande extensão e formas cerâmicas (MARANCA et al 1994). O exame das peças no
Museu de História e do Folclore “Maria Olímpia”, no município homônimo, mostra que a
coleção resgatada é formada por vasilhas de contorno piriforme, alguma utilizadas como
urnas funerárias, vasilhas medianas de contorno simples, tigelas abertas de contorno simples
destinadas possivelmente ao consumo de alimentos e bebidas e por fim, uma pequena tigela
geminada. A decoração pintada, composta por linhas e pontos vermelhos realizadas com os
dedos diretamente sobre a superfície, foi identificada na superfície externa de duas vasilhas
piriformes, na superfície interna de uma vasilha também piriforme e na superfície interna de
uma tigela aberta. Esse tipo de decoração remete possivelmente para um contexto de interação
no qual existiu o fluxo de informações e/ou pessoas entre grupos associados à Tradição Aratu
(Gê) e Tradição Tupiguarani (Tupi) (ZANETTINI ARQUEOLOGIA 2007).
Os sítios arqueológicos inseridos no município de Guaraci, apontados no Quadro 6.3.9.3-1,
foram cadastrados durante uma vistoria arqueológica não interventiva efetuada na área do
Dique de Guaraci/ Reservatório de Marimbondo. Essa vistoria resultou no achado de 2 sítios e
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6 ocorrências arqueológicas, indicando um potencial arqueológico significativo para a área
(ZANETTINI ARQUEOLOGIA 2004). Os indícios apontam para ocupações humanas muito
antigas, no caso, relacionados à passagem/ exploração da área por caçadores coletores, ou
seja, de grupos que teriam se instalado na região há pelo menos 9 mil anos AP, portadores de
tecnologia lítica normalmente mencionada na bibliografia como “Tradição Umbu”. Do
mesmo modo, as evidências atestaram a presença na área de assentamentos relacionados a
grupos horticultores ceramistas pertencentes à Tradição Tupiguarani e a outros grupos
indígenas, relacionados à Tradição Aratu, cujos vestígios se relacionam ao processo de
ocupação iniciado por volta 2000 mil anos atrás, prolongando-se até meados do século XVII
quando se promovem os primeiros contatos com o colonizador europeu.
Contextos diversificados onde temos a presença de fragmentos cerâmicos com características
relacionadas à Tradição Tupiguarani, assim como evidências associadas a denominada
Tradição Aratu também foram evidenciados no município de Buritizal, durante vistoria
Arqueológica realizada em áreas de Expansão de Lavra da Usina Buriti Irmãos Biagi S/A Açúcar e Álcool (ZANETTINI ARQUEOLOGIA 2006).
Concluindo, a despeito do número reduzido de sítios cadastrados, a região apresenta um
potencial significativo para o avanço da arqueologia paulista, sobretudo aquela devotada ao
estudo de grupos agricultores ceramistas associados às Tradições Tupiguarani e Aratu.
6.3.9.4 – Arqueologia na ADA
A área alvo de licenciamento é delimitada em sua porção sudeste pela estrada vicinal Elidio
Cheruti, a oeste pelo aterro existente da empresa Ambitec Ltda e a noroeste pelo Córrego do
Retiro, as demais áreas adjacentes ao empreendimento são destinadas ao plantio da cana-deaçúcar.
Na área alvo de licenciamento predomina o plantio da cana-de-açúcar, encontrando-se a
mesma em estágio avançado de crescimento, conferindo uma visibilidade arqueológica baixa
à área em exame. O terreno corresponde a uma porção de topo e meia encosta de colina de
vertentes suaves, cujos declives orientam-se em direção a NO.
Na porção noroeste da área temos o Córrego do Ribeiro com larguras variáveis entre 3 a 7m,
o qual deságua no Rio Sapucaí.
Para fins da presente avaliação, a equipe valeu-se dos compartimentos topográficos existentes
para delimitação das 3 Unidades de Prospecção (UPs) sinteticamente apresentadas no quadro
a seguir:
Quadro 6.3.9.4-1 – Unidades de Prospecção e Evidências Arqueológicas

UP

Compartimento

Evidências arqueológicas

1

Topo de Colina

Não

2

Meia Encosta

Não

3

Meia Encosta e Várzea

Não

- Unidade de Prospecção 1: Unidade delimitada a sudeste pela estrada vicinal Elidio
Cheruti, a leste por mata, a oeste pelo aterro em funcionamento e a noroeste pela
Unidade de Prospecção 2. Corresponde a cerca de 20% da área alvo de licenciamento e
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ocupa topo de colina. Exceto em pequena porção do terreno, temos, predominantemente,
o plantio de cana-de-açúcar em estágio avançado de crescimento, acarretando baixa
visibilidade à UP. Não foram identificados vestígios arqueológicos em superfície.
- Unidade de Prospecção 2: Unidade delimitada a sudeste pela UP-1 e o aterro em
funcionamento, a leste e a oeste por plantio de cana de açúcar, a noroeste pela UP-3.
Corresponde a cerca de 60% da área alvo de licenciamento, ocupando meia encosta. A
visibilidade arqueológica foi baixa em grande porção da UP, ocupada por plantio de
cana-de-açúcar em estágio avançado de crescimento. Não foram identificados vestígios
arqueológicos em superfície.
- Unidade de Prospecção 3: Unidade delimitada a sudeste pela UP-2, a leste e oeste por
plantio de cana-de-açúcar e a noroeste pelo Córrego do Ribeiro. Corresponde a cerca de
20% da área alvo de licenciamento, ocupando meia encosta e várzea. Do mesmo modo,
a visibilidade arqueológica foi baixa, devido o plantio de cana-de-açúcar.
Durante a avaliação da UP-3 a equipe estendeu a avaliação a porções de terraços situados na
propriedade vizinha (margem oposta do córrego) visto esta apresentar uma melhor
visibilidade arqueológica. Nesse local deu-se a localização de evidência arqueológica isolada,
fora da área alvo de licenciamento, consistindo em um fragmento de cerâmica sem decoração,
portanto, de difícil diagnóstico no tocante a sua afiliação cultural
Concluindo, a avaliação sistemática das 3 Unidades de prospecção não conduziu a localização
de nenhum vestígio arqueológico positivo no interior da área a ser diretamente afetada.
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7 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

7.1 - Metodologia de Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais
A análise e a avaliação de impacto ambiental da implantação da Central de Tratamento de
Resíduos - CTR, da empresa Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A, no município de
Guará, foram elaboradas a partir do conhecimento atual da área, através da obtenção de dados
primários (levantamento de campo) e dados secundários, os quais deram origem ao
diagnóstico ambiental, apresentado no Capítulo 6 deste Estudo, e das características e
informações de projeto fornecidas pelo empreendedor, contidas no Capítulo 5.
Os impactos ambientais passíveis de ocorrência na área, em função da implantação e
ocupação do empreendimento, foram analisados, avaliados e valorados, objetivando fornecer
subsídios técnicos à avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento em pauta, pela
CETESB.
Assim, a avaliação de impacto apresentada neste capítulo foi estruturada para cada um dos
parâmetros ambientais que compõem os meios físico, biótico e antrópico, de acordo com os
procedimentos descritos a seguir.
7.1.1 - Procedimentos adotados
-

Identificação das fases do empreendimento: especifica a(s) fase(s) do empreendimento
de possível ocorrência do(s) aspecto(s) impacto(s) considerado(s);

-

Identificação de aspecto(s) e impacto(s) ambiental(is):


Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio ambiente (NBR ISO 14001);



Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
(Resolução 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de
23/01/1986);

-

Atividades potencialmente geradoras do(s) impacto(s) possível(is): relaciona sintética
e objetivamente as atividades inerentes à implantação e ocupação do empreendimento que
poderão gerar o(s) impacto(s) previsto(s) como hipótese(s);

-

Definição das áreas de influência dos impactos ambientais identificados: apresenta um
quadro com as respectivas áreas de influência desses impactos e uma análise dessa
influência;

-

Caracterização dos impactos ambientais: apresenta um quadro onde os impactos são
caracterizados quanto aos parâmetros abaixo relacionados:
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Natureza:

a- Positiva: alteração de caráter benéfico;
b- Negativa: alteração de caráter adverso.


Incidência:

c- Direta: alteração decorrente de uma atividade do empreendimento;
d- Indireta: alteração decorrente de um impacto direto.


Ocorrência:

e- Normal: é toda alteração efetiva, que não depende de condições especiais para
ocorrer;

f- Acidental: é a alteração passível de ocorrer em função de condições excepcionais
de uma atividade, processo ou tarefa.


Prazo de Ocorrência:

g- Imediato: alteração que se manifesta imediatamente após o início da atividade, do
processo ou da tarefa que a desencadeou.

h- A curto e médio prazos: alteração que não se manifesta imediatamente, mas pouco
tempo depois do início da atividade, do processo ou da tarefa que a desencadeou.

i- A longo prazo: alteração que necessita de um certo intervalo de tempo para se
manifestar (se verificada), o qual deve ser definido em função das características
particulares do empreendimento.
-

Avaliação dos impactos ambientais: apresenta um quadro onde os impactos são
avaliados quanto aos parâmetros abaixo relacionados:


Reversibilidade:

a- Reversível: é aquela situação na qual o meio impactado retorna a uma dada
situação de equilíbrio, semelhante àquela anterior à ocorrência do(s) impacto(s),
quando cessada(s) a(s) fonte(s) geradora(s) do(s) mesmo(s);

b- Irreversível: o meio se mantém impactado apesar da adoção de ações de controle
dos aspectos ambientais e/ou de mitigação do(s) próprio(s) impacto(s),
caracterizando, assim, impacto(s) não mitigável(is) na sua totalidade ou em parte.


Abrangência:
Define a extensão espacial esperada dos impactos.

c- Pontual: a alteração se reflete apenas na ADA – Área Diretamente Afetada do
empreendimento;

d- Local: a alteração se reflete, inclusive, na AID – Área de Influência Direta do
empreendimento;

e- Regional: a alteração se reflete inclusive na AII – Área de Influência Indireta do
empreendimento.
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Relevância:

f- Irrelevante: a alteração não é percebida ou verificável.
g- Moderada: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida sem, entretanto,
caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência
considerada, se comparados à situação original;

h- Relevante: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida, caracterizando
ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se
comparados à situação original;

i- Muito relevante: a alteração é verificável e/ou passível de ser medida,
caracterizando ganhos e/ou perdas expressivos na qualidade ambiental da área de
abrangência considerada, se comparados à situação original.
 Valoração dos impactos ambientais: apresenta um quadro onde os impactos são
valorados, de acordo com sua magnitude, ou seja, de acordo com o grau de alteração da
qualidade ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação. A magnitude é
caracterizada a partir da consolidação dos valores associados aos parâmetros de avaliação
de impactos ambientais. A matriz do quadro 7.1.1-1 apresenta todas as combinações
desses parâmetros e estabelece uma classificação para a magnitude em 4 (quatro) classes,
conforme o quadro a seguir.


Desprezível: decorrente obrigatoriamente de impactos classificados como irrelevantes,
cujo valor é igual a zero (0);



Baixa: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 1 ou 3;



Moderada: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 5, 9 ou 15;



Alta: produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 25, 27, 45 ou 75.

Devem ser considerados significativos os impactos de magnitude alta ou moderada, assim
caracterizados com base no que estabelece o quadro 7.1.1-1.
 Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas: relaciona as medidas mitigadoras
ou compensatórias, quando for o caso, dos impactos identificados;
 Reavaliação dos impactos previstos: reavalia o(s) impacto(s) quanto à sua magnitude,
considerando a implementação de medidas mitigadoras/ compensatórias;
 Responsabilidade pela implementação das medidas propostas: indica o(s)
responsável(eis) pelas medidas de mitigação/compensação, bem como pela
implementação dos planos e programas de controle e monitoragem ambiental;
 Legislação ambiental interveniente: apresenta os principais diplomas legais pertinentes
ao tema enfocado e um breve comentário sobre os mesmos, no que concerne ao impacto
analisado.
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Quadro 7.1.1-1: Critérios de Valoração dos Impactos Ambientais
Avaliação

Valoração

Reversibilidade

Abrangência

Relevância

Total

Magnitude

Qualquer

Qualquer

Irrelevante (0)

0

Desprezível

Reversível (1)

ADA (1)

Moderada (1)

1

Baixa

Reversível (1)

ADA (1)

Relevante (3)

3

Baixa

Reversível (1)

AID (3)

Moderada (1)

3

Baixa

Irreversível (3)

ADA (1)

Moderada (1)

3

Baixa

Reversível (1)

AII (5)

Moderada (1)

5

Moderada

Reversível (1)

ADA (1)

Muito Relevante (5)

5

Moderada

Reversível (1)

AID (3)

Relevante (3)

9

Moderada

Irreversível (3)

ADA (1)

Relevante (3)

9

Moderada

Irreversível (3)

AID (3)

Moderada (1)

9

Moderada

Reversível (1)

AII (5)

Relevante (3)

15

Moderada

Irreversível (3)

AII (5)

Moderada (1)

15

Moderada

Reversível (1)

AID (3)

Muito Relevante (5)

15

Moderada

Irreversível (3)

ADA (1)

Muito Relevante (5)

15

Moderada

Reversível (1)

AII (5)

Muito Relevante (5)

25

Alta

Irreversível (3)

AID(3)

Relevante (3)

27

Alta

Irreversível (3)

AII (5)

Relevante (3)

45

Alta

Irreversível (3)

AID (3)

Muito Relevante (5)

45

Alta

Irreversível (3)

AII (5)

Muito Relevante (5)

75

Alta
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7.2 Meio Físico
7.2.1 Fator Ambiental: Qualidade do Ar
7.2.1.1


Fases do empreendimento

Implantação e operação do empreendimento

7.2.1.2

Identificação dos aspectos e impactos ambientais potenciais
Aspectos Sócio-ambientais





Alteração das propriedades atmosféricas,
pela emissão de material particulado
proveniente da circulação de veículos.
Alteração das propriedades atmosféricas,
pela emissão de gases, proveniente da
circulação de veículos motorizados.

7.2.1.3

Impactos Sócio-ambientais



Aumento da concentração de poluentes
atmosféricos
na
região
do
empreendimento.

Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos

 Tráfego de caminhões no entorno e no aterro.
 Operação de máquinas e equipamentos no aterro
7.2.1.4

Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência

Aumento da concentração de poluentes atmosféricos na região do empreendimento pelo
tráfego de veículos pesados.
Tanto na fase de implantação como de operação do aterro sanitário haverá um aumento no
volume de circulação de máquinas e caminhões na região do empreendimento. Não existe
pavimentação nas vias internas do aterro e nem na estrada que liga o aterro à Rodovia
Anhanguera. Além disso, a cobertura da frente de resíduos com solo é uma operação de rotina
para esta atividade.
A exposição do solo e circulação de máquinas e veículos propiciam a suspensão de material
particulado, que tende a atingir níveis mais críticos em dias secos e com maior incidência de
ventos.
Para a caracterização da concentração de Partículas Totais em Suspensão no entorno do
empreendimento, instalou-se um AGV – Amostrador de Grandes Volumes em ponto com
representatividade sobre a área estudada. A amostragem foi realizada no período de
26/01/2009 a 01/02/2009, com duração de 7 períodos de 24 horas.
Os resultados completos podem ser consultados no item 6.1.2 do diagnóstico, mas ressalta-se
que em todos os períodos analisados a concentração de partículas totais em suspensão foi
inferior a 10% do padrão estabelecido pela Resolução CONAMA 03/1990.
Além da suspensão de partículas, a movimentação de veículos e máquinas na área do
empreendimento (ADA) e área de influência direta (AID) deverá gerar uma emissão adicional
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de gases de combustão. Foi realizada amostragem de alguns desses gases: Dióxido de
Enxofre, Dióxido de Nitrogênio e Monóxido de Carbono.
As amostragens de SO2 e NO2 foram realizadas com Amostrador de Pequenos Volumes e o
CO com TESTO 315. As amostragens foram realizadas entre 26/01/2009, com duração de 7
períodos de 24 horas.
As concentrações de SO2 e NO2 foram extremamente baixas, sendo inferiores ao limite de
detecção do método utilizado, de 4 µg/m3 e11 µg/m3, respectivamente, conforme Norma NBR
ABNT 12.979; Decreto SP 8468;Norma EPA EQN 1277 26/1977. As concentrações de CO se
mantiveram inferiores a 1,5 ppm e tiveram média de 0,87 ppm, enquanto que o padrão
estabelecido pelo CONAMA é de 35 ppm.
Considerando as características do entorno, as características climáticas e a concentração de
poluentes mensurada, conclui-se que a implantação da Central de Tratamento de Resíduos CTR não provocará alterações significativas na qualidade do ar da região estudada.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência do impacto ambiental
identificado.
Áreas de Influência
Impactos Possíveis

Análise da Influência
ADA

Aumento da concentração de
poluentes atmosféricos na
região do empreendimento.

7.2.1.5

AID

X

AII
Considerando-se que a suspensão de
material particulado e a emissão de gases
de combustão é proveniente de caminhões
e máquinas e os mesmos se locomovem
por vias não pavimentadas a partir da
Rodovia Anhanguera, este impacto tem
relevância na AID.

X

Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Aumento da concentração de
poluentes atmosféricos na região
do empreendimento.

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Imediato

Acidental

X

Prazo de
Ocorrência

Ocorrência
Normal

X

Indireta

Direta

Positivo

Impactos Ambientais

Incidência

Negativo

Natureza

X

A avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro a
seguir:
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Critérios de Avaliação/Valoração do Impacto Ambiental

7.2.1.6

Magnitude

Avaliação Valoração
Muito Relevante

Relevante

Moderadamente
Relevante

Irrelevante

Relevância

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

Abrangência

Pontuação

Aumento
concentração
poluentes
atmosféricos
região
empreendimento.

Reversível

Impacto Sócioeconômico

Irreversível

Reversibili
dade

9

Moderada

da
de
na
do

X(1)

X(3)

X(3)

Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas

Para mitigação deste impacto propõem-se as seguintes medidas:


Umectação de vias não pavimentadas internas à CTR em dias secos, em que a
suspensão de material particulado pode estar mais crítica;



Controle de velocidade de veículos pesados;



Manutenção constante dos veículos automotores para redução da emissão de poluentes
em acordo com legislação específica;



Monitoramento da geração de gases no interior do maciço do aterro.

7.2.1.7

Monitoramento e controle ambiental

Deverá ser realizado monitoramento da geração de gases no interior do maciço do aterro
sanitário, através de medições das pressões internas verificadas nos piezômetros instalados no
aterro, dotados de válvulas especiais que permitem o acoplamento de medidor de pressão de
gases conforme plano específico.
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7.2.1.8

Reavaliação dos impactos identificados

A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais


Aumento da concentração de
poluentes atmosféricos na região do
empreendimento

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

(-) MM

(-) MB

As
medidas
propostas
reduzirão
possibilidades de ocorrência deste impacto.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB – Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.2.1.9

Responsabilidade pela implementação das medidas propostas

A responsabilidade pelas medidas propostas como a umectação das vias internas da CTR é do
próprio empreendedor, bem como o controle de velocidade dos veículos sob sua
responsabilidade e de terceiros que utilizarem as vias para acesso ao aterro.
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7.2.1.10

Legislação ambiental interveniente

Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

A estratégia básica do PRONAR é o
estabelecimento de limites máximos de
emissão de poluentes por fontes poluidoras
para atmosfera, complementados com o
uso de padrões de qualidade do ar.
Padrões de Qualidade do Ar referem-se às
concentrações de poluentes atmosféricos
que, quando ultrapassados, poderão afetar
a saúde, a segurança e o bem estar da
Resolução CONAMA nº 005 de população, bem como ocasionar danos à
flora e fauna, aos materiais e ao meio
15 de junho de 1989.
ambiente em geral. Nestas considerações a
Institui o Programa Nacional de
Resolução CONAMA 05/89 estabeleceu
Controle da Qualidade do Ar –
dois tipos de padrões de qualidade do ar:
PRONAR.
 Padrão Primário: concentração de
poluentes atmosféricos que, quando
ultrapassada, poderá afetar a saúde da
população atingida;

No estado de São
Paulo
a
responsabilidade pelo
monitoramento
da
qualidade do ar é da
CETESB

Padrão Secundário: concentração de
poluentes
atmosféricos
que,
não
ultrapassada, se prevê o mínimo efeito
adverso sobre o bem estar da população,
assim como o mínimo dano à fauna e flora,
aos materiais e ao meio ambiente em geral.
Art. 4º - São consideradas fontes de
Decreto
nº
8.468
de poluição todas as obras, atividades,
08/09/1976.
instalações, empreendimentos, processos,
dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios
Aprova o regulamento da Lei
de transportes que, direta ou indiretamente,
997 de 31/05/1976.
causem ou possa causar poluição ao meio
ambiente.
Resolução CONAMA nº 315,
de 29 de outubro de 2002.
Estabelece limites de forma escalonada
Dispõe sobre a nova etapa do para as novas fases do PROCONVE, e
Programa de Controle de atualmente, está vigorando as fases IV e V,
Emissões
Veiculares
- cujos fatores são posição de 31/12/2006.
PROCONVE.

Os resultados obtidos
na
área
do
empreendimento
estiveram abaixo dos
limites estabelecidos.

Os maquinários e
veículos do aterro
deverão estar em
acordo com os limites
estabelecidos.

Lei Federal nº 8.723, de 29 de Define os limites de emissão para veículos
leves e pesados.
outubro de 1993.
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7.2.2 - Fator Ambiental: Ruídos
7.2.2.1 - Fases do Empreendimento:
 Implantação e operação do empreendimento
7.2.2.2 - Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais
Aspectos Ambientais
 Emissão
caminhões.

de

ruídos

por

máquinas

Impactos Ambientais
e  Geração de incômodo à população do
entorno.

7.2.2.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
 Circulação de veículos interna e externamente à área do empreendimento.
7.2.2.4 - Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Geração de incômodo à população do entorno pela emissão de ruídos por máquinas e
caminhões que deverão transitar na área do empreendimento e em suas áreas de influência.
De acordo com o diagnóstico dos níveis de ruído no entorno do empreendimento, levou em
conta as características de uso do solo na região, predominantemente rural, assim como a
legislação municipal que estabelece que a área é prioritária para atividade de disposição de
resíduos. Nos limites próximos do empreendimento não há formas de ocupação impliquem
na presença de população fixa ou flutuante que possa se constituir em receptora dos níveis de
ruído que porventura sejam gerados. As residências mais próximas (4) estão a mais de 500
metros do limite do mesmo.
Desta forma, para efeito de determinação dos níveis aceitáveis atuais de conforto acústico,
define-se a área como sendo “área de sítios e fazendas”, a mais restritiva conforme
classificação apresentada no quadro 6.1.3.1-3 do capítulo do Diagnóstico. Neste caso, os NCA
diurno e noturno são de 40 e 35 dB(A).
Considera-se que as fontes de ruído no cenário futuro decorrerão do tráfego de caminhões e
maquinário empregados na instalação e operação da CTR. Desta forma, para o cálculo dos
níveis de ruído futuro, foram utilizados o planejamento de tráfego e maquinário fornecido
pelo empreendedor e aos respectivos níveis de ruído usualmente associados aos mesmos,
conforme quadro abaixo.
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Quadro 7.2.2.4-1 – Identificação de veículos, tipo de combustível e nível de ruído.
VEÍCULO

TIPO

NÍVEL DE RUÍDO

Veículo leve de apoio

GAS

85

Veículo leve de apoio

GAS

85

Veículo leve de apoio

FLEX

85

Veículo leve de apoio

FLEX

85

Escavadeira

DIESEL

98

Pá carregadeira

DIESEL

98

Trator Esteira

DIESEL

98

Trator sobre pneus

DIESEL

98

Caminhão Basculante

DIESEL

85

Caminhão Basculante

DIESEL

85

Caminhão Basculante

DIESEL

85

Fonte: Brasil Ambiental, 2009

Para efeito de cálculo, os caminhões e veículos tiveram geração de ruídos estimada,
unitariamente, em 85 dB(A), enquanto a escavadeira, pá-carregadeira e tratores, em 98 dB(A).
A teoria acústica determina que a soma de níveis de ruídos, expressos em decibéis, segue a
equação abaixo:
Lt = 10 log (10L1/10 + 10L2/10 +... 10Ln/10)
Onde:

L1, L2,..., Ln referem-se à intensidade da fonte;
“log” refere-se ao logaritmo base 10, e
Lt refere-se ao nível de ruído total

Portanto, o nível de ruído total devido à operação do empreendimento, considerando-se a área
de operação em carga máxima, é igual a 104,2 dB(A). Ressalta-se que este cálculo é bastante
conservativo, uma vez que leva em conta a operação simultânea de todos veículos e
maquinário.
Considerando-se que o receptor mais próximo está a cerca de 500 m dos limites da
propriedade, ou seja, a cerca de 660 m das fontes dos ruídos; considerando-se que os veículos
e maquinário estejam em funcionamento simultâneo e em área no centro do terreno do
empreendimento e, considerando-se, ainda que a propagação dos níveis de ruído sobre
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atenuação está relacionada à distância entre a fonte e o receptor, devido ao efeito da
atmosfera, a vegetação e aos obstáculos físicos, conclui-se:
 a atenuação dos ruídos conforme a distância foi avaliada em 36 dB(A). O cálculo se
baseou em 660 m = 10 m x 26, sendo:

•

660 m: a distância da fonte até o receptor e

•

10 m: a distância de medição na fonte.

 a atenuação dos ruídos devido à atmosfera foi avaliada em 16,5 dB(A). Conforme
explicado anteriormente, o cálculo se baseou na atenuação de 25 dB/km, considerando-se
660 m a distância da fonte até o receptor;
 a atenuação dos ruídos devido à vegetação foi avaliada em 24,6 dB(A). Conforme
explicado anteriormente, o cálculo se baseou na atenuação de 3dB/61m. Considera-se que
há uma barreira vegetal de 500 m de espessura, ou seja, desde o limite da propriedade até
o receptor mais próximo, sendo a mesma constituída por plantio de cana-de-açúcar,
conforme mostrado na figura Mapa de Uso de Solo.
 O terreno na região é relativamente plano, apresentando gradiente suave. Desta forma se
desconsiderou o efeito de atenuação aos ruídos devido a diferenças no relevo. Em que
pese a ausência de obstáculos significativos, ressalta-se que esta é uma hipótese
conservativa.
Portanto, o nível de ruídos diurno no limite da propriedade, na fase de operação do
empreendimento, resulta dos ruídos combinados da fonte, subtraídos do efeito de atenuação
devido à distância, subtraídos da atenuação devido à atmosfera e subtraídos da atenuação
devido à vegetação. Ou seja, os níveis de ruído nos receptores mais próximos, devido à
operação do empreendimento, é estimado em 24,6 dB(A).
Ressalta-se, ainda, que não haverá movimentação de maquinário no CTR no período noturno.
No quadro a seguir são apresentadas as áreas de influência dos impactos ambientais
identificados.
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Impacto
Ambiental

Áreas de Influência
Análise da Influência
ADA

AID

AII
Área
Diretamente
Afetada
(ADA):
compreende
a
área
central
do
empreendimento de 10 m de raio e a
distância desta até o limite do terreno, igual
a 160 m;

Geração de incômodo à
população do entorno pela
emissão
de
ruídos
por
máquinas e caminhões que
deverão transitar na área do
empreendimento e em suas
áreas de influência.

X

Área de Influência Direta (AID): é
delimitada a partir do limite da área do
empreendimento estendendo-se, por 1 km
o
de raio, de acordo com a Lei n 1.197 de
2000, compreendendo o receptor do ruído
mais próximo, o qual está a cerca de 500 m
dos limites da propriedade, ou seja, a cerca
de 660 m das fontes dos ruídos.

X

Área de Influência Indireta: coincidente aos
dos transportes, uma vez que apenas as
fontes móveis têm a possibilidade de
provocar ruído em áreas mais distantes do
empreendimento.

7.2.2.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
A caracterização dos impactos ambientais identificados, através de seus atributos, é
apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

X

Curto e
Médio
Prazo
Longo
Prazo

X

Prazo de
Ocorrência
Imediato

X

Indireta

Direta

Geração de incômodo à
população do entorno
pela emissão de ruídos
por
máquinas
e
caminhões que deverão
transitar na área do
empreendimento e em
suas áreas de influência.

Negativo

Ambiental

Positivo

Impacto

Ocorrênci
a
Acidental

Incidência

Normal

Natureza

X

A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
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Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

X(1)

Avaliação
Muito Relevante

Relevante

Moderadamente
Relevante

Irrelevante

Regional-AII

Pontual-ADA

Local-AID

X(3)

Relevância

Valoração

Magnitude

X(1)

Abrangência

Pontuação

Geração de
incômodo à
população do
entorno pela
emissão de ruídos
por máquinas e
caminhões que
deverão transitar
na área do
empreendimento e
em suas áreas de
influência.

Irreversível

Impacto
Ambiental

Reversível

Reversibili
dade

3

Baixa

7.2.2.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Embora o impacto detectado tenha sido considerado Baixo, algumas medidas são aqui
propostas, visando minimizar eventuais incômodos que possam ser causados na própria ADA
e na AID:
 redução da velocidade dos veículos, na estrada de acesso ao empreendimento e na área do
mesmo: (velocidade máxima sugerida: 50km/h);
 manutenção permanente das vias, objetivando ausência de obstáculos ou depressões;
 sinalizações viárias indicando os limites de velocidade.
7.2.2.7 - Monitoramento e controle ambiental
Sugere-se que sejam feitas medições após a implantação do empreendimento, para se ter um
perfil sonoro real da região. Tais procedimentos deverão estar consolidados em um Plano de
Monitoramento de Ruídos, a ser implantado após a instalação do empreendimento.
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7.2.2.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas



Geração de incômodo à população
do entorno pela emissão de ruídos por
máquinas e caminhões que deverão
transitar na área do empreendimento e
em suas áreas de influência.

(-) MB

(-) MB

Espera-se que as medidas mitigadoras
propostas atenuem o incomodo à população que,
devido às diversas características apresentadas
nesta ficha, deverá continuar com magnitude
baixa.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA - Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA - Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.2.2.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A responsabilidade pela implantação e manutenção das medidas mitigadoras será da Brasil
Ambiental, empresa responsável pelo empreendimento em pauta.
7.2.2.10 -

Legislação Ambiental Interveniente

Legislação
Interveniente
Portaria do Ministério do
Trabalho nº 3.214, de
08.06.1978. Aprova as
normas
regulamentadoras – NR’s
– do Capítulo V, Título II,
da Consolidação das Lei
do
Trabalho,
com
redação dada pela Lei
nº6.514, de 22.12.1977.

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

A NR 15 – anexo 1, estabelece os
limites de tolerância para ruído
contínuo ou intermitente, definindo
este, como o ruído que não seja
derivado de impacto, devendo os
mesmos
serem
medidos
em
decibéis (dB), com instrumento de
nível de pressão sonora operando
no circuito de compensação.

O ruído médio do tráfego previsto
no empreendimento, não se
caracterizará como incômodo aos
habitantes da região, pois se
apresenta abaixo dos NCA diurno
e
noturno,
de
40
e
35
dB(A).estabelecidos pela Norma
para “área de sítios e fazendas”.
(continua)
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(continuação)

Legislação
Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Resolução CONAMA nº
001,
de
08.03.1990.
Dispõe sobre a emissão
de ruídos, em decorrência
de quaisquer atividades
industriais,
comerciais,
sociais ou recreativas.

Esta Resolução considera como
prejudiciais à saúde e ao sossego
público, os ruídos com níveis
superiores
aos
considerados
aceitáveis pela norma NBR 10.151
da ABNT.
Na execução dos projetos de
construção ou de reformas de
edificações
para
atividades
heterogêneas, o nível de som
produzido por uma delas não poderá
ultrapassar os níveis estabelecidos
pela NBR 10.152 da ABNT.

NBR nº10.151 da ABNT.

NBR nº10.152 da ABNT.

Lei Municipal no 1.197, de
21/12/2000
Dispõe sobre restrições
de uso e ocupação do
solo em áreas próximas a
aterro sanitário, e dá
outras providências.

Fixa as condições exigíveis para a
avaliação da aceitabilidade do ruído
em
comunidade.
Esta
NBR
especifica métodos para a medição
de ruídos, métodos estes que
deverão ser aplicados de acordo
com a duração, característica
espectral e fator de pico. Estabelece
também uma comparação dos
níveis corrigidos, com um critério
que leva em conta os vários fatores
ambientais, aplicando-se somente
em áreas ocupadas.
Fixa os níveis de ruídos compatíveis
com o conforto acústico em
ambientes diversos, não excluindo
as
demais
normas
e
as
recomendações básicas referentes
às demais condições de conforto.
No artigo 1º está instituído quanto
ao município de Guará: “Ficam
proibidos o uso e a ocupação do
solo, para fins de expansão urbana
residencial, em um raio de um
quilômetro no entorno do aterro
sanitário instalado neste Município.”

Situação do Projeto

O ruído médio do tráfego previsto
no empreendimento, não se
caracterizará como incômodo aos
habitantes da região, pois se
apresenta abaixo dos NCA diurno
e
noturno,
de
40
e
35
dB(A).estabelecidos pela Norma
para “área de sítios e fazendas”.

Esta Lei incide diretamente no
empreendimento, uma vez que o
aterro sanitário já instalado é
lindeiro ao CTR proposto, sendo
assim, fica proibida a utilização
para fins de expansão urbana
nesta área.
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7.2.3

- Fator Ambiental: Solos

7.2.3.1 - Fases do Empreendimento:
-

Implantação e Operação do empreendimento.

7.2.3.2 - Identificação de Aspectos e de Impactos Ambientais Potenciais
Aspectos Ambientais



Impactos Ambientais


Dinamização de processos superficiais e
de transporte de materiais.

Degradação dos solos por processos de
erosões, escorregamento de taludes e
transporte de materiais de solo para os
cursos d´água receptores.

7.2.3.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos
 Retirada da cobertura vegetal na implantação do empreendimento.
A supressão da cobertura vegetal (cana-de-açúcar) deverá ser executada quando da
limpeza do terreno para implantação da infra-estrutura viária, estacionamentos, e do aterro
sanitário Classe II, galpões de armazenamento/movimentação e triagens de resíduos
Classe I; unidade de Blendagem; leitos de secagem; lagoa de armazenamento de líquidos e
percolados, Estação de Tratamento de Efluentes Industriais; prédios administrativo,
almoxarifado e oficina; e Pólo de Educação Ambiental.
Está prevista, em projeto, a manutenção de áreas verdes externas da propriedade, áreas de
APP’s e fragmentos florestais existentes.
 Movimentação de terra, com exposição do solo e subsolo in situ ou na formação de
taludes de corte e de aterros.
A movimentação de terra é inerente à fase de implantação do empreendimento, visando à:



Escavações no terreno para a implantação das células, obtenção de material de
empréstimo de recobrimento dos resíduos e construção de vias de acesso internas;
Escavações para implantação de estruturas de drenagem das águas pluviais.

7.2.3.4 - Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
 Degradação dos solos pela dinamização de processos superficiais (erosões,
escorregamento de taludes) e de transporte de materiais e de deposição de sedimentos nos
cursos d´água receptores.
De acordo com o zoneamento geomorfológico, referido no item anterior, a unidade de relevo
existente na área do empreendimento é de colinas com vertentes de declividades
predominantemente inferiores a 12%, sendo raros os trechos com declividades mais
acentuadas, com valores acima de 12%. O potencial erosivo natural dessas áreas é baixo a
médio, estando o perfil do solo em situação de equilíbrio natural. Com a implantação do
empreendimento esta situação será alterada através da movimentação de terra, induzindo o
surgimento de processos erosivos e transporte de material, bem como o risco de ocorrência de
escorregamentos.
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No quadro a seguir são apresentadas as áreas de influência dos impactos ambientais
identificados.
Áreas de Influência
Impactos Previstos

Análise da Influência
ADA

Degradação dos solos pela
dinamização de processos
superficiais
(erosões,
escorregamento de taludes) e
de transporte de materiais e de
deposição de sedimentos nos
cursos d´água receptores.

AID

X

AII
 Processos de dinâmica superficial
(erosões, escorregamentos de taludes)
poderão
ocorrer
nas
áreas
de
terraplenagem, cortes e escavações que
ocorrerão na própria gleba de implantação
do empreendimento. Transporte de material
de solo e deposição no Córrego do Retiro
poderão ocorrer nesta mesma área – ADA;

X

 Considera-se, ainda, como possível
área de influência, o trecho entre o Córrego
do Retiro até o Rio Sapucaí-Mirim – AID.

7.2.3.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
A caracterização dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo.
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Imediato

Acidental

X

Prazo de
Ocorrência

Ocorrência
Normal

X

Indireta

Direta

Degradação dos solos
pela
dinamização
de
processos
superficiais
(erosões, escorregamento
de taludes) e de transporte
de materiais e de deposição
de sedimentos nos cursos
d´água receptores.

Incidência

Negativo

Impactos Ambientais

Positivo

Natureza

X
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A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais
Valoração

Magnitude

Muito
Relevante

Avaliação

Pontuação

X (1)

Relevante

Moderadament
e Relevante

X (3)

Relevância

Irrelevante

X

Regional-AII

Local-AID

X (1)

Abrangência

Pontual-ADA

Degradação
dos solos pela
dinamização de
processos
superficiais
(erosões,
escorregamento
de taludes) e de
transporte de
materiais e de
deposição de
sedimentos nos
cursos d´água
receptores.

Irreversível

Impactos
Ambientais

Reversível

Reversibili
dade

(3)

Baixa

7.2.3.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
As medidas propostas para os impactos identificados constituem, em sua maior parte,
procedimentos que fazem parte das próprias diretrizes de projeto do empreendimento e de
normas construtivas e de implantação de obras das empresas, conforme descritas a seguir:
 A movimentação de terra para a implantação do aterro deverá ser efetuada por etapas,
restringindo-se as células do aterro e das áreas de infraestrutura;
 A cobertura vegetal existente na área prevista para a implantação do aterro deverá ser
mantida, evitando-se o decapeamento da camada superficial para que não sofram
processos erosivos;
 O material de escavação das células que será utilizado como recobrimento dos resíduos,
deverá ser disposto em pilhas junto as mesmas e dispor de dispositivo de contenção na
base, impedindo o carreamento de material pelas águas das chuvas para as áreas de jusante
e o Córrego do Retiro;
 A camada superficial, contendo horizonte orgânico e os resíduos oriundos da remoção da
vegetação rasteira, será inicialmente estocada em bota-espera, a serem definidas, para
posterior espalhamento nos taludes das células concluídas;
 Os taludes das células deverão ser revestidos com cobertura vegetal (grama em placas), na
medida em que as mesmas atinjam sua configuração final, para contenção de possíveis
erosões;
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 Na porção superior e na base dos taludes das células deverão ser implantadas canaletas de
drenagem e escadas hidráulicas, a fim de se evitar o desenvolvimento de processos
erosivos e propiciar maior estabilidade aos taludes;
 Visando a atender a critérios de estabilidade, a inclinação dos taludes de corte das células
será de 1,0 (H) : 2,0 (V);
 No início da implantação do empreendimento, deve-se proceder a um levantamento e
caracterização do assoreamento existente na várzea e calha do Córrego do Retiro, como
background para monitoramento futuro da ocorrência de tais processos;
 Efetuar monitoramento e controle ambiental conforme descrito a seguir.
7.2.3.7 - Monitoramento e controle ambiental
Deve-se prever, para as fases de implantação e ocupação do empreendimento, Plano de
Monitoramento objetivando o acompanhamento das condições de estabilidade das áreas
terraplanadas, priorizando-se os taludes estabelecidos, no sentido de se detectar, preventiva e
prematuramente, o desencadeamento e desenvolvimento de processos erosivos e de transporte
de materiais.
O monitoramento do comportamento geotécnico de um maciço de resíduos sólidos será
efetuado através principalmente da leitura de instrumentos nele instalados, compostos por:
- Deslocamentos superficiais – medidas horizontais e verticais;
- Piezômetros para medições de pressões neutras de líquido percolado e de gás;
- Vertedores instalados nas caixas de captação/bombeamento para medições das vazões de
líquidos percolados.
Estas informações, associadas à inspeção periódica do maciço, permitem avaliar a
estabilidade mecânica, a eficiência da drenagem subterrânea e o adensamento dos resíduos
confinados. Visitas de rotina ao aterro devem ser realizadas semanalmente, de modo que
possam ser percebidos, visualmente, comportamentos localizados diferenciados/anômalos,
tais como fissuras na camada de cobertura ou inversões de caimento/declividade nos sistemas
de drenagem.
Tais visitas são realizadas por profissionais habilitados que inspecionam bermas, caminhos,
elementos de drenagem e instrumentos de leitura de modo a observar sinais de
comportamento anômalos tais como:
- Movimentação do talude que se manifesta através da abertura de fissuras e trincas na
cobertura das células, pavimentos, canaletas, guias, empoçamentos, etc;
- Ocorrência de erosões na camada de cobertura das células que podem expor o resíduo;
- Comprometimento da integridade dos dispositivos de drenagem de efluentes, afluentes e de
gases;
- Existência de chorume nos taludes ou no sistema de drenagem superficial.
Caso tais constatações sejam observadas, estas deverão ser registradas, fotografadas e
devidamente analisadas para que sejam tomadas medidas de intervenção adequadas ou para
que sejam instalados instrumentos de medição para monitoramentos específicos.

328

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Para análise dos resultados do monitoramento, a pluviometria e as demais condições
climáticas serão monitoradas diariamente, devido à sua importância para a análise do
comportamento geotécnico e ambiental do maciço do aterro.
7.2.3.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas



Degradação
dos
solos
pela
dinamização de processos superficiais
(erosões, escorregamento de taludes) e
de transporte de materiais e de
deposição de sedimentos nos cursos
d´água receptores.

(-) MB

(-) MB

A implementação das medidas de controle
atenuarão ainda mais a possibilidade de
ocorrência do impacto, restrito à área
operacional. As medidas de impermeabilização
constantes do projeto resuzem drasticamente a
possibilidade de contaminação do solo com
percolados.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA - Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA - Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.2.3.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A responsabilidade pela implantação das medidas propostas é do empreendedor e das
empreiteiras contratadas para a realização das obras.
7.2.3.10 - Legislação ambiental interveniente
Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Em seu art. 3, inciso V, considera
poluente toda e qualquer forma de
matéria ou energia lançada ou
liberada nas águas, no ar ou no
solo (...) que tornem ou possam
Decreto Estadual n8.468, tornar as águas, o ar ou o solo
de 08 de setembro de 1976 impróprios, nocivos ou ofensivos à
que regulamenta a Lei
saúde, inconvenientes ao bemn997, de 31 de maio de
estar
público;
danosos
aos
1976.
materiais, à fauna e à flora;
prejudiciais à segurança, ao uso e
gozo da propriedade, bem como
às
atividades
normais
da
comunidade.

Situação do Projeto
Tendo em vista que se atribuiu
uma MAGNITUDE BAIXA aos
impactos potenciais sobre os
solos da área (tendo em vista
suas condições geotécnicas
favoráveis,
os
métodos
construtivos a serem adotados;
as diretrizes de projeto e as
medidas
de
mitigação
propostas) considera-se que o
projeto estará conforme com as
determinações da legislação
aplicável.
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7.2.4 Fator Ambiental: Qualidade das Águas Superficiais

7.2.4-1 Fases do empreendimento
-

Implantação e Operação da CTR

7.2.4-2 Identificação de aspectos e de impactos ambientais potenciais
Aspectos Ambientais

Impactos Ambientais



Disposição de resíduos no solo;



Dinamização de processos superficiais e de
carreamento de materiais para os cursos 
d´água;



Geração de efluentes
empreendimento.

(chorume)

Alteração da qualidade das águas
superficiais.

no

7.2.4-3 Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos
 Movimentação de terra, por máquinas na fase de Implantação e operação
-

Disposição dos resíduos no solo

-

Recolhimento, tratamento, armazenamento e transporte de chorume

-

Geração de efluentes líquidos e sanitários

-

Manutenção, lavagem, abastecimento de veículos e máquinas

7.2.4-4 Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Alteração da qualidade das águas superficiais pelo carreamento de sedimentos oriundos das
atividades que implicarão em movimentação de terra e geração de efluentes líquidos advindos
de maquinários, sanitários e chorume.
A movimentação de terra é inerente à fase de implantação, numa maior intensidade, tendo em
vista as escavações para implantação de estruturas de drenagem; e na fase de operação, na
cobertura dos resíduos por camada de terra no final da jornada de trabalho. Portanto como
área de influência fica definida a área compreendida do empreendimento até a foz do córrego
do Retiro ou Monte Santo (AID).
Outra forma de poluição do curso d’água é pelo chorume gerado no aterro, em uma possível
extravazão da lagoa de tratamento causada por uma chuva torrencial, o que poderia levar o
chorume ao córrego do Retiro. Há ainda um risco de rompimento dos taludes do aterro o que
poderia também levar resíduos ao córrego do Retiro. As medidas preventivas com relação a
geotecnia dos taludes, bem como monitoramento e medidas mitigadoras para se evitar
inclusive o assoreamento do córrego do Retiro, são abordadas com maiores detalhes na ficha
de Solos (Vide item 7.2.3 deste Estudo).
As amostras coletadas a montante e a jusante do córrego do Retiro em abril de 2009, pelo
laboratório ECO SYSTEM, apresentam quantidades superiores ao limite estabelecido pelo
CONAMA 357/2005 nos seguintes parâmetros: presença de, Ferro dissolvido (Fe), Manganês
(Mn), Coliformes Termotolerantes, Fenóis Totais e Fósforo Total conforme é demonstrado no
Quadro 7.2.4.4-1 a seguir.
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Quadro 7.2.4.4-1 – Parâmetros não conformes
Parâmetros não conformes (Abril de 2009)
Fe
Locais

dissolvido
mg/L

Montante

0,45

Mn

Coliformes

mg/L

Termot.

0,18

1,4x103
3

Jusante

0,40

0,20

1,4x10

CONAMA 357

<0,3

<0,1

1000

Fenóis Totais Fósforo Total

0,0035

0,25

0,003

0,2

0,003

0,1

Metais
Com relação ao ferro dissolvido e manganês, a quantidade expressa no Quadro 7.2.4.4-1
origina-se na própria composição mineralógica dos grãos que compõem o solo. A região da
bacia provavelmente situa-se dentro da formação Serra Geral, caracterizada por minérios
compostos por ferro e manganês. Os solos do Estado de São Paulo dessa formação
apresentam altas concentrações destes elementos.
O processo de lixiviação dos solos provocado pelas chuvas e respectivo escoamento
superficial tende a aumentar a presença desses metais. Para os 2 pontos, o período de chuvas
reforça a presença de metais, tendo em vista a capacidade da água em dissolver elementos e
substâncias, dado o seu caráter de molécula polar.
Coliformes Termotolerantes
De acordo com as variáveis de qualidade das águas, no sitio da CETESB, o uso das bactérias
coliformes termotolerantes para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que o
uso da bactéria coliforme "total", porque as bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal
de animais de sangue quente. A determinação da concentração dos coliformes assume
importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos
patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre
tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera.
Contudo verificou-se, tanto na montante como na jusante valores acima do máximo
permitido, o que reforça a existência de pontos de lançamento de esgoto sanitário a montante
do curso d’água e a necessidade de monitorá-los.
Fósforo Total
Assim como o parâmetro coliformes totais, o fósforo aparece em águas naturais devido
principalmente às descargas de esgotos sanitários. Nestes, os detergentes superfosfatados
empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte, além da própria
matéria fecal, que é rica em proteínas. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de
fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e
laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas
agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas
naturais.
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Fenóis Totais
Outro parâmetro encontrado acima do permitido foi o Fenóis Totais, que embora encontrado
pouco acima do permitido cerca de 0,0005 mg/l e somente na montante do curso d’água,
deverá ter devida atenção nas próximas análises. Os fenóis são tóxicos ao homem, aos
organismos aquáticos e aos microrganismos que tomam parte dos sistemas de tratamento de
esgotos sanitários e de efluentes industriais.
Nas águas naturais, os padrões para os compostos fenólicos são bastante restritivos, tanto na
legislação federal quanto na do Estado de São Paulo. Nas águas tratadas, os fenóis reagem
com o cloro livre formando os clorofenóis que produzem sabor e odor na água.
Os fenóis e seus derivados aparecem nas águas naturais através das descargas de efluentes
industriais. Indústrias de processamento da borracha, de colas e adesivos, de resinas
impregnantes, de componentes elétricos (plásticos) e as siderúrgicas, entre outras, são
responsáveis pela presença de fenóis nas águas naturais.
No Estado de São Paulo, existem muitas indústrias contendo efluentes fenólicos ligados à
rede pública de coleta de esgotos. Para isso, devem sofrer tratamento na própria unidade
industrial de modo a reduzir o índice de fenóis para abaixo de 5,0 mg/L (Artigo 19-A do
Decreto Estadual n.º 8468/76). Portanto este parâmetro deverá ser monitorado afim de se
detectar possíveis lançamentos irregulares.
Ressalta-se ainda que o córrego do Retiro é afluente da margem direita do rio Sapucaí-Mirim
com extensão de aproximadamente 13 km (nascente mais distante). Segundo os Decretos
Estaduais n° 8.468 e n° 10.755 o córrego pertence à Classe II de enquadramento.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência dos impactos ambientais
identificados:
Áreas de Influência
Impactos Ambientais

Análise da Influência
ADA

Alteração da qualidade das
águas
superficiais
pelo
carreamento de sedimentos
oriundos das atividades que
implicarão em movimentação
de terra e geração de efluentes
líquidos
advindos
de
maquinários,
sanitários
e
chorume.

AID

X

AII

Os sedimentos gerados pelas atividades
de movimentação de terra assim como
efluentes sanitários e de oficinas de
veículos e máquinas na CTR, poderão se
constituir em fontes de poluição do
córrego do Retiro (AID);
Considera-se também o risco de
rompimento das estruturas de talude do
aterro, o que poderia levar resíduos e
sedimento ao córrego do Retiro (AID);
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7.2.4-5 Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
A caracterização dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Alteração da qualidade das
águas
superficiais
pelo
carreamento de sedimentos
oriundos das atividades que
implicarão em movimentação
de terra e geração de
efluentes líquidos advindos de
maquinários,
sanitários e
chorume

X

X

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência
Imediato

Acidental

Ocorrência
Normal

Indireta

Incidência
Direta

Positivo

Impactos Ambientais

Negativo

Natureza

X

A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

X (3)

Avaliação

Muito
Relevante

Relevante

Moderada

Irrelevante

Regional-AII

Pontual-ADA

Local-AID
X(3)

Relevância

Valoração

Magnitude

X (1)

Abrangência

Pontuação

Alteração
da
qualidade
das
águas superficiais
pelo carreamento de
sedimentos oriundos
das atividades que
implicarão
em
movimentação
de
terra e geração de
efluentes
líquidos
advindos
de
maquinários,
sanitários e chorume

Irreversível

Impactos
Ambientais

Reversível

Reversibili
dade

9

Moderada
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7.2.4-6 Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Destaca-se que algumas medidas comuns a outros impactos, tais como controle da geotecnia
dos taludes e impermeabilização da área do aterro a ser implantado, são tratadas nas fichas de
qualidade das águas subterrânea e solos item 7.2.5 e 7.2.3, por serem mais específicas ao
impacto.
As medidas propostas para o impacto aqui identificado constituem, em sua maior parte,
procedimentos integrantes das próprias diretrizes de projeto do empreendimento e de normas
construtivas e de implantação de obras das empresas, tais como:


De forma a evitar os impactos negativos do excesso de impermeabilização, como o
aumento do escoamento superficial, aplica-se uma camada de solo orgânico, precedida por
uma escarificação para garantir ligação entre as duas camadas. Sobre esta camada é
efetuada o plantio de grama. Desta forma garante-se tanto impermeabilização como
aumento dos índices de Evapotranspiração, reduzindo-se a vazão de percolados e a vazão
de pico da drenagem superficial.



O material de escavação das células que será utilizado como recobrimento dos resíduos,
deverá ser disposto em pilhas junto às mesmas e dispor de dispositivo de contenção afim
de evitar o carreamento de sedimentos aos cursos d’água.



Os parâmetros de qualidade da água encontrados fora dos padrões, deverão ser
monitorados periodicamente, conforme plano de monitoramento, para investigar a causa
desta não conformidade.



Deverá ocorrer monitoramento do chorume com coletas de amostras realizadas
trimestralmente, o chorume deverá ser enviado para tratamento na ETE do próprio
empreendimento, conforme descrito em detalhes no item 5.1.9 da caracterização do
empreendimento.



Como forma de se evitar a extravazão da lagoa recomenda-se a inspeção diária na Lagoa
de contenção e o aumento da freqüência de envio do chorume para à ETE a fim de evitar o
transbordamento da mesma.



Sistema de drenagem Superficial

As águas pluviais precipitadas sobre as células serão incorporadas ao líquido percolado. Na
área superior das células será construída uma canaleta para evitar que águas pluviais
precipitadas fora das células sejam carreadas para dentro das mesmas. Sempre que for
executado um talude de escalonamento da célula, ao pé do talude de contenção, também será
construída canaleta para que seja evitada erosão ocasionada pelas chuvas, e que terá também a
função de direcionar água para fora da célula, a fim de evitar sua infiltração e
conseqüentemente aumento do líquido percolado.
O sistema de drenagem deverá contar ainda com:


Canaletas de Berma;



Descidas D’água;



Canaletas de Contorno.
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Quanto ao possível assoreamento do córrego do Retiro por sedimentos do aterro, ressalta-se
que as medidas são as mesmas expostas na geotecnia dos taludes tratado na ficha de solos
(item 7.2.3).
7.2.4-7 Monitoramento e controle Ambiental
O monitoramento das águas superficiais visa analisar amostras de água coletadas a montante e
a jusante do corpo de água, de modo a averiguar as eventuais alterações da qualidade do corpo
de água, considerando o seu enquadramento em relação ao que determina a Resolução
CONAMA 357 de 2005. O monitoramento deverá ser realizado a montante e a jusante do
córrego do Retiro, com amostragens semestrais, e emissão de relatórios anuais.
7.2.4-8 Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais


Alteração da qualidade das águas
superficiais pelo carreamento de
sedimentos oriundos das atividades que
implicarão em movimentação de terra e
geração de efluentes líquidos advindos
de maquinários, sanitários e chorume

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

(-) MM

(-) MB

As medidas de minimização e de controle
incorporados ao projeto, assim como as
estruturas de impermeabilização, drenagem e
tratamento do chorume, e das obras de
terraplenagem, tornam esse impacto restrito à
área operacional, e de baixa magnitude.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB – Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD – Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.2.4-9 Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A responsabilidade pela implantação e manutenção das medidas mitigadoras propostas será da
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A, empresa responsável pelo empreendimento
em Pauta e das empreiteiras contratadas para a realização das obras.
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7.2.4-10 Legislação ambiental interveniente
Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Conforme
já
referido,
o
córrego do Retiro, existente na
área de influência direta do
empreendimento é enquadrado
Decreto Estadual n°10.755 de
Define o enquadramento dos na classe 2, referente à
22.11.1977.
corpos d’água do estado de São classificação segundo seus
Dispõe sobre o enquadramento dos Paulo, dentro da classificação usos
preponderantes,
corpos d’água do estado de São prevista pelo Decreto nº 8.468/76. devendo, portanto, ser mantida
Paulo
a sua qualidade dentro dos
padrões
desta
classe,
estabelecidos
pelas
legislações estadual e federal.
As águas interiores situadas no
território do Estado, para os efeitos
deste
Regulamento,
são
classificadas segundo seus usos
preponderantes em quatro classes.
Para cada uma dessas classes são
estabelecidos padrões de qualidade
que deverão ser respeitados pelo
empreendedor, sob pena de estar
configurada a poluição das águas
Decreto Estadual nº 8.468, de 08 mediante a alteração adversa de
suas qualidades.
de setembro de 1976.

Aprova o Regulamento da
Estadual nº 997, de 31.05.76.

Lei Os efluentes de qualquer fonte

Ressalta-se que, com a edição
de
uma
norma
federal
versando sobre o mesmo tema
da norma estadual, serão
aplicáveis sempre os padrões
Ainda de acordo com este mesmo
Decreto, em seu artigo 52, a mais restritivos em relação ao
disposição de resíduos no solo corpo d'água receptor.
poluidora somente poderão ser
lançados nas coleções de água,
desde que obedeçam aos limites
estabelecidos no art.18

somente poderá ser realizada desde
que de forma adequada (...), ficando
vedada a simples descarga ou
depósito, seja em propriedade
pública ou particular.
Dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes
ambientais
para
o
seu
Resolução CONAMA nº 357, de 18
enquadramento,
bem
como
de Março de 2005.
estabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes, e dá
outras providências.
(continua)
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(continuação)

Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Esta
Portaria
estabelece
a
necessidade de autorização do
DAEE para a implantação de
Portaria DAEE nº717, de 12 de empreendimento que demande a
utilização de recursos hídricos
dezembro de 1996.
(art.2º) (...). Também é necessária
Disciplina o uso dos recursos outorga do DAEE (por meio de
hídricos superficiais e subterrâneos autorização) (artigo 5º), garantindo o
direito de uso para:
do Estado de São Paulo.

No
caso
de
captação
superficial ou subterrânea ou
lançamento de efluentes nos
corpos
d´água,
o
empreendedor deverá solicitar
autorização do Departamento
de Águas e Energia ElétricaII - os lançamentos de efluentes nos DAEE.
corpos d'água, obedecidas a
legislação federal e a estadual
pertinentes à espécie.

Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de
1997.
Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
Lei Estadual n° 7.663, de 30 de
dezembro de 1991.
Estabelece normas de orientação à
Política Estadual de Recursos
Hídricos bem como ao Sistema
Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídrico

O artigo 49 da Lei nº 9.433/97
considera como infração às
normas de utilização de recursos
hídricos
superficiais
ou
subterrâneos:
No estado de São Paulo o
2 - utilizar-se dos recursos DAEE é o órgão gestor dos
hídricos ou executar obras ou Recursos Hídricos.
serviços relacionados com os
mesmos em desacordo com as
condições
estabelecidas
na
outorga;

Fixa condições mínimas exigíveis
para projeto, implantação e
operação de aterros de resíduos
NBR 13896 Aterros de resíduos
não perigosos, de forma a
não perigosos - Critérios para
proteger
adequadamente
as
projeto, implantação e operação coleções hídricas superficiais e
Procedimento
subterrâneas próximas, bem como
os operadores destas instalações
e populações vizinhas.

Os projetos de Compactação
do aterro devem obedecer o
valor
recomendado
pela
norma.

Prescreve método para determinar
a relação entre o teor de umidade
NBR 7182 Solo – Ensaio de
e massa específica aparente seca
compactação
de solos quando compactados,
conforme o processo especificado.

Os critérios para projeto,
implantação e operação, para
o
Coeficiente
de
Permeabilidade e grau de
compactação mínimo de e teor
de umidade deverão ser
seguidos conforme a norma.

NBR nº 7.229 da ABNT.
Tem por objetivo preservar a saúde
pública e ambiental, a higiene, o
conforto e a segurança dos
habitantes de áreas servidas por
sistemas de tanques sépticos.

As
fossas
sépticas
e
Estabelece o regramento da
disposição
dos
efluentes
construção e instalação de fossas
sanitários finais deverão estar
sépticas, bem como da disposição
adequados à Norma ABNT nº
dos efluentes finais.
7.229, referida.
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7.2.5 Fator Ambiental: Qualidade das Águas Subterrâneas e do Solo
7.2.5-1 Fases do empreendimento
-

Implantação e Operação da CTR.

7.2.5-2 Identificação de aspectos e de impactos ambientais potenciais
Aspectos Ambientais


Disposição de resíduos no solo;



Geração de efluentes (chorume)

Impactos Ambientais


Alteração da
subterrâneas;



Contaminação do Solo

qualidade

das

águas

7.2.5-3 Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos
-

Disposição dos resíduos no solo

-

Recolhimento, tratamento, armazenamento e transporte de chorume

-

Geração de efluentes líquidos e sanitários

-

Manutenção, lavagem, abastecimento de veículos e máquinas

7.2.5-4 Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Alteração da qualidade das águas subterrâneas pela disposição inadequada dos resíduos
sólidos e geração de efluentes líquidos advindos da manutenção de máquinas e veículos,
abastecimento, lavagem de veículos e máquinas, sanitários e chorume.
Durante a fase de operação da CTR, a disposição inadequada de resíduos sólidos diretamente
no solo, pode causar contaminações na água subterrânea, água superficial e no solo. Os
resíduos quando em fase de degradação formam um líquido percolado (chorume) altamente
poluente, que se não for devidamente recolhido, tratado e transportado, em contato direto com
o solo atingem as camadas inferiores contaminando as águas subterrâneas. A área de
influência para este impacto é a Área de Influência Direta (AID) em função do fluxo da água
subterrânea ser dirigido ao córrego do Retiro (ver Figura 6.1.9.2-1– Mapa Potenciométrico).
Contaminação do Solo pela disposição inadequada dos resíduos sólidos e geração de
chorume e manutenção de maquinários, abastecimento, lavagem de veículos e máquinas.
Assim como descrito anteriormente o chorume gerado pela disposição de resíduos no
empreendimento poderá contaminar não só a água subterrânea como também o solo da área
do empreendimento, caso as medidas necessárias de impermeabilização da área do
empreendimento não sejam devidamente tomadas. Como para a água subterrânea, para este
impacto foi definida a Área de Influência Direta (AID) devido ao fluxo da água subterrânea.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência dos impactos ambientais
identificados:
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Áreas de Influência
Impactos Ambientais

Análise da Influência
ADA

Alteração da qualidade das
águas
subterrâneas
pela
disposição inadequada dos
resíduos sólidos e geração de
efluentes líquidos advindos de
manutenção de maquinários,
abastecimento, lavagem de
veículos e máquinas, sanitários
e chorume

Contaminação do solo pela
disposição inadequada dos
resíduos sólidos e geração de
chorume e manutenção de
maquinários,
abastecimento,
lavagem
de
veículos
e
máquinas.

X

X

AID

AII

XX

Considera-se uma fonte de poluição nos
aqüíferos a disposição de resíduos
diretamente
no
solo
sem
que
anteriormente tenha se feito uma
impermeabilização do solo (AID e ADA)

X

A impermeabilização inadequada do
aterro aliada a geração de chorume pela
disposição de resíduos no solo, bem
como a manutenção dos equipamentos
poderão vir a contaminar o solo, não só
como forma de fonte pontual de poluição,
como também local devido ao fluxo das
águas subterrâneas na área do
empreendimento (AID e ADA)

7.2.5-5 Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
A caracterização dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Alteração da qualidade das
águas
subterrâneas
pela
disposição
inadequada
dos
resíduos sólidos e geração de
efluentes líquidos advindos de
manutenção
de
maquinários,
abastecimento,
lavagem
de
veículos e máquinas, sanitários e
chorume

X

X

X

X

Contaminação do Solo pela
disposição
inadequada
dos
resíduos sólidos e geração de
chorume

X

X

X

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência
Imediato

Acidental

Ocorrência
Normal

Indireta

Incidência
Direta

Negativo

Impactos Ambientais

Positivo

Natureza
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A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

X

X

X

(3)

(3)

(3)

X

X

X

(3)

(3)

(3)

Avaliação

Muito Relevante

Relevante

Moderada

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

Relevância

Valoraçã
o

Magnitude

Contaminação
do
Solo pela disposição
inadequada
dos
resíduos sólidos e
geração de chorume

Abrangência

Pontuação

Alteração
da
qualidade
das
águas subterrâneas
pela
disposição
inadequada
dos
resíduos sólidos e
geração de efluentes
líquidos advindos de
manutenção
de
maquinários,
abastecimento,
lavagem de veículos
e máquinas,sanitários
e chorume

Irreversível

Impactos
Ambientais

Reversível

Reversibili
dade

27

Alta

27

Alta

7.2.5-6 Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Destaca-se que algumas medidas comuns a outros impactos, tais como sistema de drenagem
de água superficial, são tratadas nas fichas de qualidade das águas superficiais, item 7.2.4, por
ser mais específica ao impacto.
As medidas propostas para o impacto aqui identificado constituem, em sua maior parte,
procedimentos integrantes das próprias diretrizes de projeto do empreendimento e de normas
construtivas e de implantação de obras das empresas, tais como:


Sistema de impermeabilização do aterro:


O local do empreendimento enquadra-se na Norma da ABNT (1984) onde o
empreendimento não deve ser construído em áreas sujeitas à inundação. Entre a
superfície do terreno e o mais alto nível do lençol freático deve haver uma camada de
espessura mínima de 1,5 m de solo insaturado;
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O nível do solo deve ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica
da região. O solo deve ser de baixa permeabilidade (argiloso); Os ensaios de in situ
realizados revelaram coeficientes de permeabilidade variando entre 10-5 e 10-4 cm/s;



Para o controle da percolação de chorume e da migração do gás gerado no
empreendimento, será utilizada uma camada de aterro argiloso compactado, seguido
camadas de GCL (combinações de bentonita e geossintéticos), dreno testemunho e
manta de PEAD;



Compactação de aterro de base com uma camada de 0,50 m de espessura média, que
deve atender o valor recomendado pela Norma NBR 13896 – Aterros de resíduos não
perigosos Critérios para projeto, implantação e operação, para o Coeficiente de
Permeabilidade de 10-6 cm/s; e grau de compactação mínimo de 95% e teor de
umidade de 0 a + 2% da umidade ótima, segundo Ensaio Proctor-Normal (NBR7182);



Regularização do terreno, de modo a se garantir declividades, de no mínimo 2%, para
promover o escoamento em direção aos drenos principais de chorume;



Aplicação de uma geomembrana de PEAD com 2,0 mm de espessura em toda a
fundação e ombreiras do aterro (toda a área de projeção do aterro);



Quanto à contaminação da água e do solo por esgoto sanitário salienta-se que o
esgotamento sanitário é feito em fossas sépticas construídas que respeitam as normas
técnicas cabíveis;



A estrutura administrativa necessária para a operação da CTR será composta de
guarita, balança rodoviária, escritório, refeitório, banheiros, garagem, lavador de
veículos e vias de acesso.



Quando do encerramento das células, será aplicada uma manta de PEAD e uma
camada de argila compactada de um metro de espessura. Sobre essa camada, ocorrerá
a revegetação da área com vegetação herbácea, como proteção. Mantendo-se uma
declividade mínima na superfície, de aproximadamente 1 %, para permitir o
escoamento das águas pluviais na direção das canaletas do sistema de drenagem.

Dispositivos de drenagem de gases e líquidos percolados, constituídos por:


Drenos verticais de gases que consistem basicamente de tubos perfurados de concreto
armado (Classe EA-3), com diâmetro de 0,60 m, justapostos uns sobre os outros,
formando uma coluna vertical;



Será executado, sobre o aterro de proteção da manta de PEAD, um tapete drenante,
com 0,40m de espessura, cuja finalidade é captar todo o chorume proveniente desta
área de contribuição e conduzi-lo através de drenos, denominados drenos principais,
para o tanque de contenção de chorume;



Estruturas drenantes com escoamento em meio poroso, formado por drenos
horizontais, imersos em “berço” de brita, com inclinação de fundo longitudinal
mínima de 1,5%;



A drenagem será realizada através de meios porosos, tipo brita 4, englobando toda a
área do aterro, com dreno longitudinal em tubo de PEAD;
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Esta drenagem principal de chorume será instalada na fundação, em vala escavada
sobre o aterro de proteção da geomembrana de PEAD, e será constituída por um
sistema tipo “espinha de peixe” com 4 drenos principais interligados a drenos
secundários;



Ressalta-se ainda que o chorume recolhido em tanque apropriado, será tratado em
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais próprio, a ser implantado;



A CTR contará com duas lagoas de armazenamento de líquidos percolados com as
seguintes dimensões:

- Lagoa 1: 40 x 20 x 4,0 metros, totalizando um armazenamento temporário de 3.200
m3 de líquidos percolados.
- Lagoa 2: 30 x 20 x 4,0 metros, totalizando um armazenamento temporário de 2.400
m de líquidos percolados.
3



Como forma de se evitar a extravazão da lagoa recomenda-se aumento na freqüência
de envio de chorume à Estação de Tratamento, além da inspeção diária na Lagoa de
contenção a fim de evitar o transbordamento da mesma.

7.2.5-7 Monitoramento e controle Ambiental
O monitoramento ambiental deverá ser efetuado para águas subterrâneas trimestralmente,
conforme Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas apresentado no item 9 deste
estudo.
7.2.5-8 Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
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Magnitude
Impactos Ambientais

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas



Alteração da qualidade das águas
subterrâneas
pela
disposição
inadequada dos resíduos sólidos e
geração de efluentes líquidos advindos
de
manutenção
de
maquinários,
abastecimento, lavagem de veículos e
máquinas,sanitários e chorume

(-) MA

(-) MB

 Contaminação
do
Solo
pela
disposição inadequada dos resíduos
sólidos e geração de chorume

As medidas de minimização e de controle
incorporados ao projeto, assim como as
estruturas de impermeabilização, disposição
dos resíduos, drenagem e tratamento do
chorume, tornam esse impacto restrito à
área operacional, e de baixa magnitude.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.2.5-9 Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A responsabilidade pela implantação e manutenção das medidas mitigadoras propostas será da
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A, empresa responsável pelo empreendimento
em Pauta e das empreiteiras contratadas para a realização das obras.
7.2.5-10 Legislação ambiental interveniente
Legislação Interveniente

Lei nº 6.134, de 2 de junho de
1988.
Dispõe sobre a preservação dos
depósitos
naturais
de
águas
subterrâneas do Estado de São
Paulo.
Decreto Estadual nº 32.955, de 7
de fevereiro de 1991.

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Os
diplomas
legais
referidos
estabelecem que nenhuma atividade
desenvolvida poderá poluir, de forma
intencional ou não, as águas
subterrâneas. Os resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos provenientes de
quaisquer
atividades,
somente
poderão
ser
transportados
ou
lançados se não poluírem águas
subterrâneas.

A qualidade das águas
subterrâneas no aterro
deverá
atender
aos
padrões de potabilidade
estabelecidos
pela
Portaria MS nº 518, de 25
de Março de 2004 que
estabelece
os
procedimentos
e
responsabilidades
relativos ao controle e
vigilância da qualidade da
água
para
consumo
humano e seu padrão de
potabilidade (...).

Estabelecem, ainda, que as águas
Regulamenta a Lei nº 6.134, de subterrâneas destinadas a consumo
humano deverão atender aos padrões
02.06.88.
de potabilidade fixados na legislação
sanitária.

(continua)
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(continuação)

Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Fixa condições mínimas exigíveis para
projeto, implantação e operação de
NBR 13896 Aterros de resíduos aterros de resíduos não perigosos, de
não perigosos - Critérios para forma a proteger adequadamente as
projeto, implantação e operação - coleções hídricas superficiais e
subterrâneas próximas, bem como os
Procedimento
operadores destas instalações e
populações vizinhas.

Os
projetos
de
Compactação do aterro
devem obedecer ao valor
recomendado pela norma.

Prescreve método para determinar a
relação entre o teor de umidade e
massa específica aparente seca de
solos quando compactados, conforme
o processo especificado.

Os critérios para projeto,
implantação e operação,
para o Coeficiente de
Permeabilidade e grau de
compactação mínimo de
teor de umidade deverão
ser seguidos conforme a
norma.

NBR 7182 Solo – Ensaio de
compactação

NBR nº 7.229 da ABNT.
Tem por objetivo preservar a saúde
pública e ambiental, a higiene, o
conforto e a segurança dos
habitantes de áreas servidas por
sistemas de tanques sépticos.

As fossas sépticas e
Estabelece
o
regramento
da
disposição dos efluentes
construção e instalação de fossas
sanitários finais deverão
sépticas, bem como da disposição dos
estar adequados à Norma
efluentes finais.
ABNT nº 7.229, referida.
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7.3 - Meio Biótico
7.3.1 - Fator Ambiental: Cobertura Vegetal
7.3.1.1 - Fases do empreendimento:
 Implantação e Operação do empreendimento.
7.3.1.2 - Identificação de aspectos e de impactos ambientais potenciais
Aspectos Ambientais


Remoção da cobertura vegetal.



Recomposição e incremento da mata
ciliar.

Impactos Ambientais


Perda de cobertura vegetal



Enriquecimento da cobertura vegetal e
conseqüente proteção dos corpos
d’água

7.3.1.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos
 Limpeza do terreno
 Plantio de espécies arbóreas
7.3.1.4 - Definição das áreas de influência dos impactos ambientais identificados
Perda de cobertura vegetal na limpeza do terreno
Como demonstrado no diagnóstico e no item referente ao uso e ocupação do solo, a área
preconizada para implantação da Central de Tratamento de Resíduos - CTR é recoberta pela
cultura de cana-de-açúcar. Durante a fase de implantação, na atividade de limpeza do terreno,
para construção das estruturas (edificações, células e etc) haverá remoção da cobertura vegetal
existente.
As áreas com vegetação natural, nas proximidades do Córrego do Retiro, não serão
suprimidas.
Enriquecimento da cobertura vegetal e proteção dos corpos d’água pelo incremento da mata
ciliar (APP), implantação de cinturão verde e área de reserva legal.
A vegetação natural na área onde pretende se instalar a CTR da Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos S/A é bastante restrita, ocupando faixa marginal ao longo do Córrego do Retiro.
O projeto prevê o enriquecimento da Área de Preservação Permanente (APP) com espécies
nativas, conforme plano específico apresentado em item pertinente. A preservação e
enriquecimento destas áreas contribuirão para formação de corredores ecológicos ligando as
drenagens da região aos fragmentos florestais.
Além disso, será implantado cinturão verde com indivíduos de eucalipto no perímetro da
propriedade, diminuindo o impacto visual e de ruído decorrentes da operação do
empreendimento.
No quadro a seguir são apresentadas as áreas de influência dos impactos ambientais
identificados.
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Impactos Possíveis

Áreas de Influência
ADA

Perda de cobertura vegetal
na limpeza do terreno

AID

Análise da Influência

AII
A cobertura vegetal a ser suprimida limita-se
a culturas agrícolas e em menor instância, a
alguns arbustos e ervas ruderais, que
poderão vir a ser removidas com a limpeza
do terreno, limitando-se, contudo, à área do
empreendimento – ADA.

X

A implantação de cinturão verde se dará no
perímetro da propriedade – ADA.
Enriquecimento da cobertura
vegetal e proteção dos
corpos

X

A recuperação da mata ciliar do córrego do
Retiro, através do plantio de espécies
nativas, deverá afetar positivamente a
região, devido a constituição de corredores
ecológicos - AID.

X

7.3.1.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados
A caracterização dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

X

X

X

X

Imediato

Acidental

Normal

Indireta

X

Prazo de Ocorrência
Longo
Prazo

X

X

Ocorrência

Curto e
Médio
Prazo

Enriquecimento da
cobertura vegetal e
proteção dos corpos
d’água

Direta

Perda de cobertura
vegetal na limpeza do
terreno

Incidência

Negativo

Impactos Ambientais

Positivo

Natureza

X

X

X
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A avaliação e valoração dos impactos identificados são apresentadas no quadro abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

X(3)

X(3)

Magnitude

X(3)

X(1)

Valoração

Pontuação

Enriquecimento da
cobertura vegetal e
proteção dos corpos
d’água

Irrelevante

X(1)

Regional-AII

X(3)

Local-AID

Pontual-ADA

Perda de cobertura
vegetal na limpeza do
terreno

Ambientais

Reversível

Irreversível

Impactos

Avaliação

Muito
Relevante

Relevância

Relevante

Abrangência

Moderadament
e Relevante

Reversibilidade

9

Baixa

27

Alta

7.3.1.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Embora o impacto negativo de perda de cobertura vegetal tenha baixa magnitude, sugere-se
que sejam realizadas ações para mitigação/compensação deste impacto, como segue:
 Recuperação 3,12 hectares de mata ciliar inserida em APP do Córrego do Retiro;
 Implantação de cinturão verde contornando a propriedade;
 Proposta de Reserva Legal. – 11,17 hectares de área, correspondente a 20% da
propriedade da Brasil Ambiental.
7.3.1.7 - Monitoramento e controle ambiental
Deverá ser realizado o acompanhamento e manutenção das mudas plantadas de espécies
arbóreas, através de irrigação, manejo de pragas e formigas até que as mudas estejam em
condições de se desenvolverem sozinhas.
7.3.1.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.

349

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

Magnitude
Impactos Ambientais


Perda de cobertura vegetal
limpeza do terreno

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

na

 Enriquecimento
da
cobertura
vegetal e proteção dos corpos d’água

(-) MB

(+) MA

(-) MB

As medidas propostas diminuirão ainda mais os
efeitos deste impacto.

(+) MA

As propostas de revegetação propostas e
manutenção das áreas com vegetação, tornarão
a área ainda mais preservada, aumentando os
efeitos positivos para a biota local.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.3.1.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A responsabilidade pela implantação das medidas acima propostas bem como o
monitoramento ficam sob responsabilidade do empreendedor.
7.3.1.10 - Legislação ambiental interveniente
Legislação
Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

O Código estabelece a obrigatoriedade da
averbação de Reserva Legal de no mínimo
20% da área de cada propriedade rural
situada em região de campo ou floresta
A diretriz de ocupação do
localizada em qualquer região do país,
projeto
respeita
os
exceto na Amazônia Legal.
remanescentes
florestais
Lei Federal nº 4.771, de Esta norma considera como de preservação mais significativos e as áreas
15 de setembro de permanente, as florestas e demais formas de preservação permanente
cursos
d’água
e
de vegetação natural, situadas ao longo dos dos
1965.
rios ou de qualquer curso d’água, em faixa nascentes.
Institui o Novo Código marginal cuja largura mínima será de 30m
Todas
as
medidas
de
Florestal.
para os cursos de d’água de menos de 10m
recuperação
e
manejo
de largura. Importante ressaltar que a
deverão
ser
tomadas
referida norma declara de preservação
respeitando o estabelecido
permanente uma faixa de solo situada “(...)
pelos
órgãos
ambientais
ao longo dos rios ou de qualquer curso
competentes.
d’água, desde o seu nível mais alto (...)”
(grifo nosso). Assim sendo, os trinta metros
deverão ser contados a partir do nível mais
alto do rio.
(continua)
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(continuação)

Legislação
Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Para
elaboração
dos
procedimentos
da
recomposição florestal da
Resolução SMA n° 8, de Fixa a orientação para o reflorestamento Reserva
Legal
foram
heterogêneo de áreas degradadas e dá utilizadas
31/01/2008.
as
orientações
providências correlatas.
desta Resolução. A seleção
de espécies para o plantio foi
baseada na listagem contida
no anexo desta Resolução.

Resolução
CONAMA
303, de 20 de março de
2002.
Dispõe
sobre
parâmetros, definições e
limites de APPs.

Esta Resolução estabelece como área de
preservação permanente, as áreas situadas
em faixa marginal, mínima de trinta metros
para curso d’água com menos de dez
metros, medidos a partir do nível mais alto;
em qualquer localização ou extensão,
quando recoberta por vegetação como
função fixadora de dunas ou estabilizadora
de mangues.

Está prevista, como diretriz de
projeto, a manutenção das
matas remanescentes e a
recomposição das Áreas de
Preservação
Permanente
APPs de acordo com as
norma referida.

Dispõe sobre a manutenção, recomposição,
condução da regeneração natural e
compensação da área de Reserva Legal de O projeto de reserva legal a
Decreto
Estadual imóveis rurais no Estado de São Paulo.
ser
elaborado
deverá
50.889, de 16 de maio
obedecer as diretrizes deste
Este
Decreto
é
orientador
dos
de 2006.
procedimentos de averbação da Reserva decreto.
Legal, além de outros quesitos de
recomposição florística.
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7.3.2 - Fator Ambiental: Fauna
7.3.2.1 - Fases do empreendimento:
 Implantação e operação da CTR.
7.3.2.2 - Identificação de Aspectos e de Impactos Ambientais Potenciais
Aspectos Ambientais

Impactos Ambientais


Perda de habitat e/ou alteração do
habitat;

Emissão de ruído;
Movimentação de veículos e máquinas;
Trânsito de pessoas;



Afugentamento da fauna;

Disposição e manejo de resíduos.



Atração de fauna sinantrópica.



Remoção da vegetação herbácea;






7.3.2.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos

-

Limpeza do Terreno e movimentação de terra

As obras da Central de Tratamento de Resíduos se iniciarão com a limpeza do terreno, que
atualmente é ocupado por áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Destaca-se que a vegetação
natural presente na área, localizada próximo ao córrego do Retiro, não será suprimida.
Para a implantação da infra-estrutura prevista, serão realizadas diversas operações de
movimentação de terra, que exigirão utilização de mão de obra, veículos e maquinário
apropriado, o que resultará na geração de ruído, além de modificações na paisagem original.

 Construção da CTR (infra-estrutura e unidades)
Para o funcionamento adequado da CTR está prevista a criação de inúmeras unidades
relacionadas diretamente à disposição de resíduos, como leitos de secagem, células de
disposição, tanques de armazenamentos e etc, além de unidades de apoio e infra-estrutura,
como banheiros, balança, escritório, vias de acesso e etc.
A construção destas estruturas implicará num aumento significativo no fluxo de pessoas,
insumos, veículos, máquinas e equipamentos, alterando as condições do meio.

 Atividades de Operação da CTR
Na fase de operação do empreendimento, serão implementadas algumas atividades de rotina,
comuns a qualquer empreendimento similar. Dentre estas atividades, destaca-se o
recebimento, triagem e disposição de resíduos, assim como o recobrimento da frente de
disposição com terra.
7.3.2.4 -

Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência

 Perda de habitat e/ou alteração do habitat
A supressão da cobertura vegetal da área diretamente afetada composta, sobretudo, por
cultivares de cana-de-açúcar, provocará a alteração na disponibilidade de recursos naturais
para certas espécies da fauna, com perda dos locais de abrigo, reprodução e/ou alimentação.
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Sendo assim, é provável a diminuição da riqueza de espécies no local, assim como redução do
número de indivíduos de espécies florestais e aumento daquelas sinantrópicas, capazes de
explorar ambientes urbanizados. Ressalta-se que não foram registradas espécies ameaçadas e
exigentes em termos de qualidade ambiental.
 Afugentamento da fauna
Diversas ações antrópicas, como o aumento da movimentação de pessoas, veículos, máquinas
e equipamentos nas fases de implantação e operação, acarretam no afastamento da fauna.
Tais interferências aumentarão o nível de estresse e, conseqüentemente, reduzirão a riqueza
de espécies e o número de indivíduos, pois estes tenderão a se afastar. Este impacto tem maior
influência sobre as espécies silvestres, sensíveis à presença do homem.
Destaca-se que atualmente a fauna da área e entorno está sujeita as diversas perturbações
provocadas pelo trânsito local, pela comunidade do entorno e, principalmente, pela operação
do aterro já implantado na área vizinha.
 Atração de Fauna Sinantrópica
As atividades inerentes ao funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos propiciam a
atração de espécies da fauna sinantrópica, tanto diurna quanto noturna.
De uma maneira geral, até os resíduos serem inteiramente recobertos por terra, pode ocorrer a
atração de algumas espécies de animais. Como exemplo, os urubus e carcarás, que são
observados alimentando-se diretamente dos resíduos, enquanto que a garça-vaqueira
provavelmente se utiliza dos insetos atraídos pelo resíduo recém despejado.
Durante o período noturno, roedores como o rato-do-telhado Rattus rattus, a ratazana Rattus
norvegicus e o camundongo Mus musculus devem fazer uso desta fonte de recursos. Estas são
espécies oportunistas, que se beneficiam com a ocupação humana e muitas vezes estão
associadas com a disseminação de doenças.
No quadro abaixo são indicadas as áreas de influência dos impactos acima descritos.
Áreas de Influência
Impactos Previstos

Análise da Influência
ADA

Perda de habitat e/ou alteração
do habitat

X

X

AII
A retirada das áreas de cultura, para
limpeza do terreno deverá ocorrer no
interior da ADA, assim como os
potenciais impactos sobre fauna
associada a este habitat – ADA.

X

Afugentamento da fauna

Atração de Fauna Sinantrópica

AID

Considerando-se
que
já
existe
movimentação
de
máquinas,
equipamentos e pessoas em área
lindeira ao empreendimento projetado,
este impacto terá abrangência na AID.
Os resíduos podem atrair algumas
espécies oportunistas. A atração destas
espécies deve ser restrita à área do
empreendimento - ADA

353

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda.
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A
RT 07/09

7.3.2.5 -

Caracterização e Avaliação/Valoração dos impactos ambientais identificados

A caracterização dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:

Afugentamento da fauna
Atração
de
Sinantrópica

X

X

X

X

X

X

X

Curto e
Médio
Prazo

X

Imediato

X

Longo
Prazo

Acidental

X

Normal

X

Indireta

Direta

Perda de habitat e/ou
alteração do habitat

Negativo

Impactos Ambientais

Positivo

Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais
Natureza
Incidência Ocorrência
Prazo de Ocorrência

X

Fauna

A avaliação e a valoração dos impactos identificados são apresentados no quadro abaixo.
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

Atração de Fauna
Sinantrópica

X
(1)
X
(1)

X (3)

X (1)

Moderadamen
te Relevante

Avaliação

Valoração

3

Baixa

X (1)

3

Baixa

X (1)

1

Baixa

Muito
Relevante

X (1)

Relevante

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

X(3) X (1)

Relevância

Magnitude

Afugentamento da
fauna

Abrangência

Pontuação

Perda de habitat
e/ou alteração do
habitat

Irreversível

Impactos
Ambientais

Reversível

Reversibi
lidade

7.3.2.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Os potenciais impactos negativos a serem gerados sobre a fauna terrestre estarão diretamente
ligados à vegetação, como já referido. Desta forma, a principal medida mitigadora está
associada à preservação, recuperação, manejo e enriquecimento da mata ciliar do córrego do
retiro.
Além disso, deverão ser implementados os seguintes programas, planos e medidas.
- Implantação de Sinalização Viária com o objetivo de controle da emissão de ruídos. Este
programa pode ser implementado utilizando-se placas educativas e redutores de velocidade
em locais estratégicos.
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- Adoção de medidas de controle do nível de emissão de ruídos, por meio de manutenção
periódica de caminhões e equipamentos.
- Adotar Plano de Controle de Vetores (aves e roedores), por meio da modificação e/ou
eliminação de habitats e medidas de exclusão; uso de repelentes ou práticas de molestamento;
7.3.2.7 -

Monitoramento e controle ambiental

Monitoramento da fauna terrestre (avifauna e mamíferos) deverá ser feito, através de
campanhas de amostragem, em período regular e espaçado de tempo, a ser definido em plano
específico.
7.3.2.8 -

Reavaliação dos impactos identificados

A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais

Sem

Justificativa

Com

Medidas Medidas

Perda de habitat e/ou alteração do
habitat
(-) MB

Afugentamento da fauna

(-) MB

Impactos de baixa magnitude, cuja
ocorrência não acarretará alterações
significativas ao meio, de ocorrência
controlável.

Atração de Fauna Sinantrópica
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB – Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.3.2.9 -

Responsabilidade pela implementação das medidas propostas

A adoção das ações de gestão propostas para estes impactos potenciais são de
responsabilidade do empreendedor.
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7.3.2.10 - Legislação ambiental interveniente
Da mesma forma que no item anterior, a legislação aplicável à proteção à fauna terrestre, em
sua grande maioria, refere-se à vegetação, as quais foram apresentadas na ficha acima.
Os textos legais que versam diretamente sobre ações de proteção à fauna, são apresentados no
quadro abaixo.
Legislação
Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Art. 14 - O não-cumprimento das
medidas necessárias à preservação
ou correção dos inconvenientes e
danos causados pela degradação da
qualidade ambiental sujeitará os
transgressores
às
penalidades
previstas pela Lei Federal nº 9.605/98
e pelo Decreto Federal nº 3.197/99.
O parágrafo 1º do artigo 14 determina
Lei Federal nº6.938 de ainda que, independentemente da
31.08.1981.
aplicação
das
penalidades
administrativas e criminais, “(...) é o
Dispõe sobre a Política
poluidor
obrigado,
Nacional
do
Meio
independentemente de existência de
Ambiente, seus fins e
culpa, a indenizar ou reparar os danos
mecanismos
de
causados ao meio ambiente e a
formulação e aplicação.
terceiros, afetados por sua atividade
(...)”. Esta determinação tem grande
importância uma vez que a obrigação
de reparar o dano será imposta ao
infrator sem que seja necessária a
comprovação de existência de culpa
no curso do processo, bastando
apenas a comprovação do nexo
causal entre a conduta do agente e o
dano ambiental ocasionado.
A Portaria Estadual do DEPRN dispõe
Portaria DEPRN nº 42, que para a implantação de atividades,
de 23 de outubro de obras ou empreendimentos onde seja
necessária a supressão de vegetação
2000.
nativa nos estágios médio e avançado
Estabelece
os de
regeneração,
deverão
ser
procedimentos
iniciais apresentados estudos e ações
relativos à fauna silvestre efetivas
visando
manutenção
para
instrução
de saudável das espécies da fauna
processos
de nativa, principalmente quando existir
licenciamento no âmbito no local, espécies ameaçadas de
do DEPRN.
extinção
previstas
no
Decreto
Estadual 42.838/98.

As unidades da paisagem que
se destacam no entorno do
empreendimento são as áreas
destinadas ao plantio de cana,
soja e pastagem, os corpos
d’água
e
macro-habitats
associados, além de manchas
de vegetação.

De
acordo
com
a
caracterização da vegetação e
projeto do empreendimento,
constatou-se que não haverá
supressão de vegetação, no
entanto
a
conservação
necessária a fauna deverá ser
obedecida.

(continua)
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(continuação)

Legislação
Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

SMA, 2008 - Lista das
espécies
da
fauna
ameaçada de extinção
no Estado de São Paulo

Estes três dispositivos são referência
As análises constantes no
quanto ao grau de fragilidade das
diagnóstico
de
fauna
MMA, 2003 - Lista oficial
espécies, listando, inclusive, espécies
consideraram estas listas.
das espécies brasileiras
ameaçadas de extinção e vulneráveis.
ameaçadas de extinção
IUCN, 2008 - Red List of
Threatened Animals
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7.4.1 - Fator Sócio-ambiental: Disposição Adequada de Resíduos Sólidos
7.4.1.1- Fases do empreendimento:
 Operação do empreendimento.
7.4.1.2 - Identificação dos aspectos e impactos ambientais potenciais
Aspectos Ambientais


Impactos Ambientais

Demanda por disposição de resíduos.



Disposição adequada
Classes I e II.

de

resíduos

7.4.1.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos previstos
-

Tratamento e disposição de resíduos gerados.

7.4.1.4 - Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Disposição adequada de resíduos Classes I e II gerados após a fase de implantação.
Prevê-se que o aterro receberá resíduos dos municípios Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais
Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Morro Agudo,
Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão
Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista da RA de
Franca; Brodowski, Jardinópolis, Pontal e Ribeirão Preto da RA de Ribeirão Preto; e Barretos,
Colina, Guairá, Jaborandi, Terra Roxa e Viradouro da RA de Barretos. Também resíduos
industriais destas regiões.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência dos impactos sócio-ambientais
identificados.
Áreas de Influência
Impactos Ambientais

Análise da Influência
ADA

Disposição adequada
de resíduos Classes I e
II.

X

AID

X

AII

X

O volume de resíduos, previsto de ser
disposto no Aterro de resíduos classe II
para operação por pelo menos 24 anos, é
de 700t/dia, e de 33.120 m³ de resíduos
industriais classe I – ADA.
Os resíduos gerados deverão ser
oriundos de indústrias e municípios das
RA de Franca, Ribeirão Preto e Barretos
e de alguns municípios de Minas Gerais.
– AID/AII.
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7.4.1.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais identificados
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada a seguir:

Imediato

X

Longo
Prazo

X

Prazo de Ocorrência

Acident
al

Normal

Indireta

Direta

X

Ocorrência

Curto e
Médio
Prazo

Disposição adequada
de resíduos Classes I e
II.

Incidência

Negativ
o

Impactos Ambientais

Natureza
Positivo

Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

X

X

A avaliação e valoração dos impactos identificados são apresentadas no quadro abaixo.
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais

X

X (5)

Avaliação
Muito Relevante

Relevante

Moderadamente
Relevante

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

X

Relevância

X (3)

Valoração

Magnitude

X (3)

Abrangência

Pontuação

Disposição
adequada
de
resíduos Classe I
e II.

Irreversível

Impactos
Ambientais

Reversível

Reversibili
dade

45

Alta

7.4.1.6 - Medidas de maximização propostas
A redução do volume de resíduos gerados é fundamental para aumentar a vida útil do aterro
Classes I e II. A fim de maximizar a capacidade do aterro propõe-se:
 aumento da participação da população em ações de coleta seletiva;
 triagem de matérias recicláveis, com participação da sociedade;
 implementação de programas de educação ambiental a partir de parcerias entre a
iniciativa privada e o poder público.
7.4.1.7 - Monitoramento e controle ambiental
Deverá ser implantado o Plano de Gerenciamento da Disposição de Resíduos na CTR,
conforme indicado no Capítulo 8 deste Estudo.
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7.4.1.8 Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais



Disposição adequada de resíduos
Classes I e II.

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

(+) MA

(+) MA

Esse impacto é muito benéfico para toda a
sociedade, pois faz parte de uma das atividades
mais importantes no controle ambiental da
população.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.4.1.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
Caberá ao empreendedor propor parcerias para implementar um programa de coleta seletiva
junto com outros programas de cunho social, em parceira com as prefeituras. O empreendedor
poderá ainda celebrar contratos de parceria com o poder público municipal visando à
implantação de programas de educação ambiental.
7.4.1.10

- Legislação ambiental interveniente

Quanto à disposição de resíduos, o principal documento legal pertinente a este aspecto é
apresentado no quadro a seguir.
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Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

A disposição adequada de resíduos em
aterros sanitários obedece ao estabelecido
Lei
Estadual
nº
na legislação ambiental, entre outros
12.300/2006
aspectos pelos princípios definidos no Art.
- Institui a Política Estadual 2º:
de resíduos sólidos e
“VI – minimização dos resíduos por meio
define
princípios
e
de incentivos às práticas ambientalmente
diretrizes,
objetivos,
adequadas de reutilização, reciclagem,
instrumentos para a gestão
redução e recuperação; VII – o acesso da
integrada e compartilhada
sociedade à educação ambiental; XII –
de resíduos sólidos, com
reconhecer o resíduo sólido reutilizável e
vistas à prevenção e ao
reciclável com bem econômico, gerado de
controle da poluição, à
trabalho e renda.
proteção e à recuperação
da qualidade do meio E no Art. 3º:
ambiente, e à promoção da
“São objetivos da Política Estadual de
saúde
pública,
Resíduos Sólidos: III – reduzir a
assegurando
o
uso
quantidade e a nocividade dos resíduos
adequado dos recursos
sólidos, evitar os problemas ambientais e
ambientais no Estado de
de saúde pública por eles gerados e
São Paulo. Revoga a Lei n.
erradicar os “lixões”, “aterros controlados”,
11.387, de 27.05.03.
“bota-foras”
e
demais
destinações
inadequadas”.

Situação do Projeto

O projeto de implantação da
CTR ora proposto, atende aos
objetivos da Política Estadual
de Resíduos Sólidos ao
oferecer
um
local
ambientalmente seguro e
apropriado para a disposição
de resíduos dos tipos Classe I
e II e também por meio de
práticas que estimulam a
reciclagem de materiais que
podem gerar renda.
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7.4.2 - Fator Sócio-ambiental: Melhoria nas condições de saúde
7.4.2.1 - Fases do empreendimento:
 Implantação e operação do empreendimento.
7.4.2.2 - Identificação dos Aspectos Sócio-ambientais
Aspectos Sócio-ambientais


Disposição de resíduos.

Impactos Sócio-ambientais


Melhoria nas condições de saúde

7.4.2.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
 Coleta e tratamento de resíduos sólidos.
Os resíduos dos municípios que hoje não dispõem de locais adequados para a sua disposição
ou que são encaminhados para locais saturados ou em via de saturação, poderão ser
depositados no aterro da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., que estará
capacitado para receber cerca de 700t/dia, alem dos resíduos industriais.
7.4.2.4 - Identificação dos impactos sócio- ambientais e de suas possíveis áreas de influência
 Melhoria nas condições de saúde pelo tratamento adequado dos resíduos Classes I e II
De acordo com a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro 2007 que estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento básico, o seu Art. 3º define que saneamento básico é o conjunto de
serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:
“a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.”
Sendo a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos um dos pilares do saneamento básico,
prevê-se que a sua melhoria, associada aos outros aspectos (abastecimento de água potável,
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esgotamento sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas) será capaz de
diminuir a incidência de doenças e mesmo evitar os óbitos decorrentes de moléstias
relacionadas, por exemplo, à proliferação de vetores. As doenças relacionadas à proliferação
de vetores em virtude da disposição inadequada de resíduos sólidos podem ser observadas no
quadro 7.4.2.4-1.
Quadro 7.4.2.4-1: Exemplos de doenças decorrentes de disposição inadequada de resíduos.
Vetor

Tipo da doença
Tifo murino

Rato

Salmonelose
Triquinose
Leptospirose
Peste bubônica
Febre por mordedura de rato
Tuberculose
Hepatite
Lepra (hanseníase)

Barata

Poliomielite
Diarréia
Gastroenterite
Tifo morino
Febre tifóide e paratifóide
Amebíase
Ancilostomíase
Toxoplasmose

Suínos/urubus
Triquinelose
Cisticercose
Elefantíase
Malária
Febre amarela urbana
Dengue
Pernilongo/mosca

Transmissão
Picada pela pulga do rato infectada (Xenopsylla
Cheopis)
Alimentos contaminados
Alimentos contaminados
Alimentos ou águas infectadas com a leptospira
dos ratos
Picada de pulga de rato (Xenopsylla Cheopis)
Mordida de roedores
Segrega resíduos em forma de grânulos fecais
e líquido de odor desagradável
Alimentos e águas contaminadas
Estes insetos transportam em suas patas os
microorganismos,
depositando-os
em
alimentos, utensílios etc.
Alimentos e águas contaminadas
Alimentos e águas contaminadas
Transmitida por pulgas (geralmente Xenopsylla
Cheopis)
Ingestão de alimentos contaminados
Infecção por bactérias e vírus intestinais
Os urubus atraídos pela matéria orgânica em
decomposição, encontrada no lixo podem
albergar o agente da Toxoplasmose.
Ingestão de carne de porco ou ave infectada,
utilizada crua ou mal cozida.
Picada de várias espécies de pernilongos
Transmitida através da picada de mosquitos de
várias espécies como: Culex fatigans, C.
pipiens, Aedes polynesiensis, A. pseudoscutella
Transmitida pelo Aedes aegypiti
Causada por flavivírus transmitidos pelos
mosquitos Aedes Aegypiti, A. albopictus e A.
scutelaris.

Encefalite
Filariose
Ancilostomíase
Febre tifóide e paratifóide
Diarréias infecciosas

Transmitida através da picada de mosquitos de
várias espécies como: Culex fatigans, C.
pipiens, Aedes polynesiensis, pseudoscutellaris
e anofelinos.
Infecção por bactérias e vírus intestinais
Estes insetos transportam em suas patas os
microorganismos,
depositando-os
em
alimentos, utensílios etc.

Fonte: http://elprofe.iespana.es./elprofe/docs/resbras.pdf
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Os dados recém publicados do IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social) para o
município de Guará, no período de 2004-2006 indicam os baixos níveis de riqueza e
indicadores de longevidade e escolaridade do município. Ainda segundo este estudo, podemos
verificar um aumento na taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) que aumentou
de 12,5 para 16,6%, também a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) cresceu de
22,7 para 24,0; a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes) variou
de 1,8 para 1,2; a taxa de mortalidade das pessoas com 60 anos e mais (por mil habitantes)
reduziu-se de 38,4 para 35,2. Parte dessas mortes pode estar relacionada às questões de
pobreza verificadas no município, pois de acordo com os dados do SEADE, esse município
está inserido num grupo de municípios pobres do estado de São Paulo.
De acordo com Paes e Antunes (1999), as doenças infecciosas e parasitárias (DIP), ainda
ocupam um papel relevante entre as causas de morte no Brasil. Este grupo de doenças
apresenta importância por seu impacto social, uma vez que está diretamente relacionado à
pobreza e à qualidade de vida, e englobam patologias vinculadas às condições de habitação,
alimentação e higiene precárias.
Ainda segundo o estudo de Paes e Antunes (1999), o estado de São Paulo em 1980
apresentava 5,81 óbitos por DIP em 10.000 homens. Em 1990 houve redução de 42% nesse
número, foram registrados 3,37 óbitos por 10.000 homens. Caso esta tendência de redução (de
cerca de 40%) se confirmasse, esperava-se para o ano 2000 cerca de 2 óbitos/10.000
habitantes.
Conforme apresentado acima, a disposição correta de resíduos aliada às outras práticas
adequadas de saneamento ambiental são capazes de reduzir a incidência de doenças
infecciosas e parasitárias nos municípios que ainda apresentam elevadas taxas de mortalidade
para essas moléstias.
O quadro 7.4.2.4-2 a seguir, apresenta os dados de infra-estrutura urbana de saneamento
básico para os municípios que poderão vir a ser atendidos pela Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos. Conforme pode ser observado, verifica-se que a maioria dos municípios
apresenta taxas de coleta de lixo e de abastecimento de água satisfatórias, no entanto, o
tratamento do esgoto sanitário ainda é, em alguns municípios, bem deficiente ou mesmo
inexistente, pelo menos até o ano de 2003, data de disponibilização dos dados.
Quadro 7.4.2.4-2: Infra-estrutura urbana de saneamento básico por município (2000)
Municípios que
Coleta de lixo
Abastecimento
podem ser
(nível de
de água (nível de
atendidos pela
atendimento %). atendimento %).
Brasil Ambiental
Guará

Esgoto sanitário
(nível de
atendimento %).

Esgoto sanitário
tratado (nível de
atendimento %)
2003.

99,56

97,32

98,96

---

Aramina

100

99,83

99,34

---

Buritizal

99,77

99,89

99,43

100

Ituverava

99,69

99,45

99,08

---

99,4

99,49

99,22

---

99,03

99,78

98,27

---

São Joaquim da
Barra
São José da Bela
Vista

(continua)
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(continuação)

Municípios a serem
atendidos com a
implantação da
Brasil Ambiental

Coleta de lixo
(nível de
atendimento %).

Abastecimento de
água (nível de
atendimento %).

Esgoto sanitário
(nível de
atendimento %).

Esgoto sanitário
tratado (nível de
atendimento %)
2003.

Americana

99,63

97,82

93,93

82

Barretos

98,89

98,7

97,77

50

Batatais

99,5

99,3

98,59

---

Brodowski

98,92

98,59

97,95

---

Colina

99,36

99,62

96,98

10

Cristais Paulista

99,24

99,81

98,86

100

Franca

99,8

99,54

99,03

98

Guaíra

99,68

99,44

99,35

100

Igarapava

97,98

97,54

96,26

---

Ipuã

99,33

99,33

98,69

98

Itirapuã

99,47

99,65

97,98

100

Jaborandi

99,76

92,95

99,33

100

Jardinópolis

99,43

99,72

99,51

15

99,5

99,27

98,93

55

99,26

99,56

97,64

100

Miguelópolis

97,2

92,99

95,97

19

Morro Agudo

99,35

99,48

98,38

---

Nova Granada

99,73

98,75

94,28

100

Nuporanga

99,65

99,86

99,72

100

Orlândia

99,84

99,79

99,52

100

Patrocínio Paulista

99,49

99,58

98,9

---

Pedregulho

99,63

99,66

97,45

100

Pindorama

99,51

98,34

97,97

---

Pontal

99,14

99,74

97,75

---

Restinga

99,36

99,54

99,08

100

Ribeirão Corrente

99,09

98,43

98,69

100

Ribeirão Preto

99,35

98,05

95,77

60

Rifaina

98,13

95,9

88,64

---

Sales Oliveira

99,41

99,77

99,05

100

São José do Rio
Preto

99,68

96,6

98,83

3

Sertãozinho

98,85

99,13

96,97

---

Terra Roxa

98,99

92,9

98,19

100

Viradouro

99,76

99,29

99,14

50

Jaú
Jeriquara

Fonte: http://www.seade.sp.gov.br/produtos/perfil/perfil.php
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No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência dos impactos sócio-ambientais
identificados.
Áreas de Influência
Impactos Possíveis

Análise da Influência
ADA



AID

Melhoria nas condições de
saúde
pelo
tratamento
adequado
dos
resíduos
Classes I e II.

X

AII

X

A necessidade de ampliação dos
serviços de coleta e tratamento de
resíduos, nos 35 municípios com
possibilidade de serem atendidos pela
Central de Tratamento de Resíduos da
Brasil Ambiental poderá ser suprida
pela implantação do empreendimento
– AID e AII.
A melhoria nas condições sanitárias
desses municípios afetará os índices
regionais de longevidade e qualidade
de vida, por exemplo, como o IPRS –
AID e AII.

7.4.2.5 - Caracterização Avaliação/Valoração dos impactos sócio-ambientais
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada a seguir.
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Sócio-ambientais



Melhoria nas
condições de saúde
pelo tratamento
adequado dos resíduos
Classe I e Classe II.

X

X

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência
Imediato

Acidental

Ocorrência
Normal

Indireta

Incidência
Direta

Negativo

Natureza
Positivo

Impactos Sócioambientais

X
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A avaliação/valoração dos impactos identificados é apresentada no quadro a seguir.
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Sócio-ambientais



Melhoria nas
condições de
saúde pelo
tratamento
adequado dos
resíduos
domésticos e
industriais
Classe IIA.

X (5)

X (1)

Valoração

15

Magnitude

Pontuação

Avaliação
Muito Relevante

Relevante

Moderada

Irrelevante

Local-AID

X (3)

Relevância

Regional-AII

Abrangência

Pontual-ADA

Irreversível

Impactos Sócioambientais

Reversível

Reversibili
dade

Moderada

7.4.2.6 - Medidas de maximização propostas
Prevê-se que sejam dinamizados o atendimento das demandas sociais de melhoria na
qualidade de saúde e a diminuição de incidência de doenças infecciosas e parasitárias, na
medida em que, haja melhoria na rede de atendimento à saúde e melhoria no sistema de
tratamento de esgoto nos municípios em questão.
7.4.2.7 - Monitoramento e controle ambiental
Não há.
7.4.2.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais



Melhoria nas condições de saúde

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas
(+) MM

(+) MM

As ações da empresa quanto à melhoria das
condições de saúde, além da disposição dos
resíduos, depende das instituições públicas.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA - Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA - Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM - Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível
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7.4.2.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
De acordo com o instituído pela Constituição Federal de 1988 em seu Art. 196º, a saúde é
direito de todos e dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais econômicas, os
serviços de atendimento de saúde gratuitos visando à redução do risco de doença e de outros
agravos. Ao empreendedor, prestador de serviço terceirizado, cabe a responsabilidade de
dispor adequadamente os resíduos, e controlar a ocorrência de vetores de proliferação de
doenças.
7.4.2.10 - Legislação ambiental interveniente
Legislação Interveniente

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Lei Federal nº 11.445, de 05 de
De acordo com o Art. 2º dessa lei os
janeiro 2007
serviços públicos de saneamento
Estabelece diretrizes nacionais básico serão prestados com base em
para o saneamento básico; altera 12 princípios fundamentais, sendo o
as Leis nos 6.766, de 19 de primeiro deles o da: “universalização
dezembro de 1979, 8.036, de 11 do acesso”, e o Art. 3º define
de maio de 1990, 8.666, de 21 universalização como a ampliação
de junho de 1993, 8.987, de 13 progressiva do acesso a todos os
de fevereiro de 1995; revoga a domicílios ocupados ao saneamento
Lei no 6.528, de 11 de maio de básico.
1978; e dá outras providências.

Entende-se,
portanto
que
a
implantação da CTR da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos
S.A. virá agregar possibilidades de
cumprimento dessa lei, entre
outros aspectos, no que se à
universalização.

Dentre os diversos objetivos da
política de saneamento, destaca-se o
de assegurar os benefícios da
A Lei Estadual nº 7.750, de 31 salubridade ambiental à totalidade da
de março de 1992.
população do Estado de São Paulo.
Considera
Saneamento
ou
Dispõe sobre a Política Estadual
Saneamento Ambiental o conjunto de
de Saneamento e dá outras
ações, serviços e obras que tem
providências.
como
objetivo
alcançar
níveis
crescentes de salubridade ambiental,
por meio de abastecimento de água
potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos sólidos, dentre outros.

A
melhoria
na
salubridade
ambiental
apresenta
efeitos
sinérgicos do tratamento de
resíduos com outros aspectos do
saneamento.
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7.4.3 - Fator Sócio-ambiental: Geração de empregos e renda
7.4.3.1 - Fases do empreendimento:
 Implantação e operação do empreendimento.
7.4.3.2 - Identificação dos Aspectos e Impactos Sócio-ambientais
Aspectos Sócio-ambientais



Impactos Sócio-Ambientais


Geração de empregos associada à instalação
da infra-estrutura básica de impermeabilização
para o recebimento do volume de resíduos na
área preconizada para a implantação da CTR.



Geração de empregos na área técnica,
administrativa, operacional, de manutenção e de
controle ambiental relacionada à operação da
CTR



Geração de empregos associada às atividades
de transporte, triagem e reciclagem de material.



Geração (direta ou indireta) de movimento
econômico, associada à instalação de infraestrutura básica de impermeabilização e de
controle ambiental da CTR

Destinação correta de resíduos sólidos.

7.4.3.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
A implantação do empreendimento requer uma série de atividades que envolvem desde o
preparo do terreno, propiciando as condições iniciais de infra-estrutura, até a efetiva
disposição dos resíduos e o controle das condições ambientais.
 Instalação de infra-estrutura básica
O empreendimento contará com atividades de movimentação de terra (sem supressão de
vegetação), vinculadas às obras de preparo do terreno para a impermeabilização e instalação
dos drenos de gás e chorume, e toda infra-estrutura administrativa, de armazenamento,
triagem e controle.
 Operação da CTR
Com a implantação da CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A, a sua efetiva
operação demandará a contratação de mão-de-obra para o desempenho de diferentes funções,
em virtude do tipo e do volume de resíduos a serem recebidos. Além de incrementar a
atividade de transporte de resíduos de diversos transbordos na escala regional.
 Aquisição de materiais (na fase de implantação) e contratação de serviços de análise e
monitoramento ambiental (fase de operação e encerramento).
Na etapa de preparação do terreno para o recebimento dos resíduos será necessária a aquisição
de materiais de construção específicos para a execução da obras de engenharia de
impermeabilização dos aterros Classes I e II .
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Na fase de operação e após o encerramento das atividades dos aterros é necessária a
contratação de prestadores de serviço de análise e monitoramento ambiental.
7.4.3.4 - Identificação dos impactos sócio-ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Geração de empregos, associada à instalação da infra-estrutura básica e de terraplenagem e
de impermeabilização da base dos aterros.
Geração de empregos na área técnica, administrativa, operacional, de manutenção e de
controle ambiental relacionada à operação do empreendimento.
As atividades relacionadas à instalação e operação do empreendimento irão gerar postos de
trabalho diretos e indiretos, que em sua maioria deverão dar ocupação a profissionais
residentes no município de Guará e municípios vizinhos. O quadro 5-1 apresentado no
Capítulo de “Caracterização do Empreendimento” deste Estudo pode-se verificar que se
estima a geração de 40 empregos diretos das áreas administrativas e operacionais, e a geração
de cerca de 10 empregos de mão de obra terceirizada com a implantação da CTR Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos.
Geração de empregos, associada às atividades de triagem e tratamento de resíduos.
É difícil precisar quantos postos de trabalho serão criados e o valor da renda a ser gerada
especificamente para este projeto, no entanto, dados do estudo de Oliveira e Peixoto Filho
(2007) sobre a reciclagem de materiais plásticos apontam que, considerando-se os preços
médios obtidos na sua comercialização, pode-se estimar que a venda das 7.734 toneladas
coletadas em 2006 para reciclagem, movimentou cerca de R$ 2,44 milhões no município de
Campo Grande, em Mato Grosso. Este valor gerou anualmente 370 postos de trabalho com
salário de R$ 550,00 (salário médio obtido pelos funcionários das empresas que
comercializam materiais recicláveis em Campo Grande).
Geração (direta ou indireta) de movimento econômico, associada à instalação de infraestrutura básica, de terraplenagem, de impermeabilização da base do aterro e da vala e de
controle ambiental.
O impacto se refere a um conjunto de eventos associados às obras de engenharia, vinculados,
principalmente, à compra de materiais de construção e aos serviços técnicos requisitados. De
acordo com dados do projeto estima-se que serão investidos R$ 8.194.023,00 (Oito milhões,
cento e noventa e quatro mil e vinte e três Reais) nessa atividade.
A implantação dos Planos de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais,
Monitoramento das Águas Subterrâneas e Monitoramento da Emissão de Gases, por exemplo,
demanda a contratação de serviços especializados que também irão gerar movimento
econômico.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência dos impactos sócio-ambientais
identificados.
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Áreas de Influência
Impactos Possíveis

Análise da Influência
ADA

AID

AII
As atividades relacionadas à instalação da
infraestrutura básica e à operação do
empreendimento irão gerar postos de
trabalho diretos e indiretos, que em sua
maioria
deverão
dar
ocupação
a
profissionais residentes no município de
Guará – AID;

Geração
de
empregos
associada à instalação da
infra-estrutura
básica
de
impermeabilização
com
a
implantação
do
empreendimento.
X

X

Geração de empregos na
área técnica, administrativa,
operacional, de manutenção e
de
controle
ambiental
relacionada à operação do
empreendimento.

Os serviços que requerem uma maior
qualificação profissional, por serem mais
específicos, podem não ser encontrados no
município de Guará, podendo se situar em
outras regiões da Região Administrativa de
Franca – AII.

Geração
de
empregos
associada às atividades de
transporte,
triagem
e
tratamento de resíduos.

X

Para a execução das atividades relativas à
triagem
e
tratamento,
deverá
ser
contratado, preferencialmente, pessoal que
resida nas proximidades no município de
Guará – AID.

X

A compra dos materiais de construção,
assim como a contratação de serviços
técnicos necessários ao monitoramento
ambiental do empreendimento poderão se
realizar em Guará, ou mesmo nos
municípios próximos – AID/AII.

Geração (direta ou indireta)
de movimento econômico,
associada à instalação de
infra-estrutura
básica,
terraplenagem,
de
impermeabilização
e
de
controle ambiental.

X

7.4.3.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Geração
de
empregos
associada à instalação da
infraestrutura
básica,
terraplenagem,
de
impermeabilização
e
de
controle ambiental com a
implantação
do
empreendimento.

X

X

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência
Imediato

Acidental

Ocorrência
Normal

Indireta

Incidência
Direta

Negativo

Impactos Ambientais

Positivo

Natureza

X

(continua)
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(continuação)

Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Geração de empregos na área
técnica,
administrativa,
operacional, de manutenção e
de
controle
ambiental
relacionada à operação do
empreendimento.

X

X

X

X

Geração
de
empregos
associada às atividades de
triagem
e
tratamento
de
material.

X

X

X

X

Geração (direta ou indireta)
de movimento econômico,
associada à instalação de infraestrutura
básica,
terraplenagem,
de
impermeabilização
e
de
controle
ambiental
do
empreendimento.

X

X

X

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência
Imediato

Acidental

Ocorrência
Normal

Indireta

Direta

Positivo

Impactos Ambientais

Incidência

Negativo

Natureza

X

X

A avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro
abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Sócio-ambientais
Valoração

Magnitude

Relevante

Moderadament
e Relevante

Avaliação

Pontuação

X(5)

Relevância

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

Abrangência

Muito
Relevante

Geração
de
empregos associada
X(1)
à
instalação
do
empreendimento

Irreversível

Impactos Sócioambientais

Reversível

Reversibili
dade

X(5)

25

Alta

(continua)

372

CEMA Consultoria e Estudos Ambientais Ltda
EIA – Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
RT 07/09

(continuação)

Critérios de Caracterização dos Impactos Sócio-ambientais

X(5)

Relevante

Moderadament
e Relevante

Irrelevante

Valoração

Magnitude

Geração (direta ou
indireta)
de
movimento
econômico,
associada
à
instalação de infra- X(1)
estrutura
básica,
terraplenagem,
de
impermeabilização e
de controle ambiental
do empreendimento.

X(3)

Avaliação

Pontuação

Geração
de
empregos associada
às
atividades
de X(1)
triagem e tratamento
de material.

X(5)

Relevância

Muito
Relevante

Geração
de
empregos na área
técnica,
administrativa,
operacional,
de
X(1)
manutenção e de
controle
ambiental
relacionada
à
operação
do
empreendimento.

Regional-AII

Local-AID

Abrangência

Pontual-ADA

Irreversível

Impactos Sócioambientais

Reversível

Reversibili
dade

X(5)

25

Alta

X(5)

15

Moderada

X(5)

25

Alta

7.4.3.6 Medidas de maximização
A utilização de mão de obra prioritariamente de Guará poderá maximizar a geração de
empregos e massa de salários no município e estão vinculadas à demanda existente pelo
serviço de disposição de resíduos. Caso seja implantada uma reciclagem de resíduos,
agregada à triagem e tratamento de resíduos, poderá ampliar a geração de empregos a partir
de cooperativas e associações de trabalhadores, além de maior circulação de recursos a partir
da venda destes resíduos reciclados.
7.4.3.7 Monitoramento e controle sócio-ambiental
Não há.
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7.4.3.8 Monitoramento e controle sócio-ambiental
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais


Geração de empregos associada à
instalação do empreendimento

(+) MA

(+) MA



Geração de empregos na área
técnica, administrativa, operacional, de
manutenção e de controle ambiental
relacionada
à
operação
do
empreendimento.

 Geração de empregos associada às
atividades de triagem e tratamento de
material.

Já será muito significativo sem as medidas.

Já será muito significativo sem as medidas.
(+) MA

(+) MM

(+) MA

(+) MA



Geração (direta ou indireta) de
movimento econômico, associada à
instalação de infra-estrutura básica,
terraplenagem, de impermeabilização e
de
controle
ambiental
do
empreendimento.

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

Se implementada além da triagem e tratamento,
a reciclagem, poderá haver um incremento
grande na geração de empregos no município, a
partir de cooperados e associações, além do
aumento na circulação de recursos a partir de
venda de material reciclado.
Já será muito significativo sem as medidas.

(+) MA

(+) MA

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA - Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM - Média

(-) MD - Desprezível

7.4.3.9 Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
Não se aplica, pois, como citado anteriormente, as medidas de maximização irão depender da
demanda existente.
7.4.3.10

Legislação ambiental interveniente

Não há.
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7.4.4 - Fator Sócio-ambiental: Incômodos à vizinhança
7.4.4.1 - Fases do empreendimento:
Implantação e operação do empreendimento
7.4.4.2 - Identificação dos Aspectos Sócio-ambientais
Aspectos Ambientais





Implantação e operação da CTR

Impactos Ambientais


Geração de particulados pelo tráfego de
veículos pesados transportadores de
resíduos.



Geração de ruído pelo tráfego de
veículos pesados na implantação e
operação da CTR



Aumento no tráfego de veículos pesados
nas vias locais.



Geração de odores desagradáveis pelo
processo de decomposição dos resíduos
depositados no aterro

Alteração
das
propriedades
físicoquímicas dos resíduos dispostos no aterro
sanitário.


Geração de vetores de doenças, como
ratos, baratas, moscas e outros.

7.4.4.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
 Tráfego de caminhões de carga.
 Disposição de resíduos Classes I e II na CTR situada em área rural.
7.4.4.4 - Identificação dos impactos sócio-ambientais e de suas possíveis áreas de influência
 Geração de particulados pelo tráfego de veículos pesados transportadores de resíduos.
O tráfego de caminhões carregados que servem à CTR gera a suspensão de material
particulado em virtude da constituição do solo argilo-arenoso nas vias não asfaltadas.
 Geração de ruído pelo tráfego de veículos pesados.
Uma vez que, a análise deste impacto já foi abordada no item 7.2.2 deste Estudo, o mesmo
não será avaliado novamente neste item de “Incômodos à Vizinhança”.
 Aumento no tráfego de veículos pesados nas vias locais.
Da mesma forma que o impacto descrito acima, a análise do Aumento no tráfego é abordada
no item 7.4.5 deste Estudo, portanto o mesmo não será avaliado novamente neste item de
“Incômodos à Vizinhança”, podendo ser consultado na ficha citada.
 Geração de vetores de doenças, como ratos, baratas, moscas e outros.
Conforme apontado na ficha de Fauna, as atividades de aterro sanitário geram a ocorrência de
espécies de fauna sinantrópica, como urubus e carcarás, roedores como o rato-do-telhado
Rattus rattus, a ratazana Rattus norvegicus e o camundongo Mus musculus que se beneficiam
dos resíduos ou de demais espécies também atraídas pela presença do aterro.
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No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência deste impacto sócio-econômico
identificado.
Áreas de Influência
Impactos Possíveis

Análise da Influência
ADA



AID

Geração de particulados
pelo tráfego de veículos
pesados
transportadores
de resíduos.



Geração
de
odores
desagradáveis
pelo
processo de decomposição
dos resíduos depositados
no aterro.



Geração de vetores de
doenças,
como
ratos,
baratas, moscas e outros.

AII

X

A Estrada Vicinal Elídio Cherutti não é
asfaltada e os caminhões trafegam em um
trecho de cerca de 4Km – AID.

X

A CTR será localizada na zonal rural do
município de Guará, a uma distância
aproximada de 8 km do centro urbano e
junto ao Córrego do Retiro, afluente do Rio
Sapucaí – AID.
Os procedimentos previstos no item de
caracterização do empreendimento indicam
a operação de compactação dos resíduos
sólidos e posterior cobertura diária com 15
a 20 cm de espessura. Além de posterior
aplicação de grama, visando evitar a
proliferam de vetores – ADA.

X

7.4.4.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais





Geração
de
odores
desagradáveis pelo processo
de decomposição dos resíduos
depositados no aterro

X

X

X

X

Geração de vetores de
doenças, como ratos, baratas,
moscas e outros.

X

X

X

Longo
Prazo

X

Imediato

X

Normal

X

Indireta

X

Positivo

Geração de particulados pelo
tráfego de veículos pesados
transportadores de resíduos.

Curto e
Médio
Prazo

Prazo de Ocorrência

Direta



Ocorrência

Negativo

Impactos Ambientais

Incidência

Acidental

Natureza

X
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A avaliação/valoração do impacto sócio-ambiental identificado é apresentada no quadro
abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Ambientais



X(3)

Geração
de
odores
desagradáveis
pelo processo de
X(1)
decomposição dos
resíduos
depositados
no
aterro.

X(3)

Geração
de
vetores
de
doenças,
como X(1)
ratos,
baratas,
moscas e outros.

X(1)

Muito Relevante

Avaliação

Valoração

3

Baixa

X(3)

9

Moderada

X(3)

3

Baixa

Relevante

Moderada

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

Geração
de
particulados pelo
tráfego
de
X(1)
veículos pesados
transportadores de
resíduos.

Relevância

Magnitude



Abrangência

Pontuação



Irreversível

Impactos Sócioeconômicos

Reversível

Reversibili
dade

X(1)

7.4.4.6 - Medidas de mitigadoras e/ou compensatórias propostas


Umectação de vias não pavimentadas internas à CTR em dias em que a suspensão de
material particulado esteja mais crítica; O acesso externo está em fase de asfaltamento.



Os odores desagradáveis gerados pela degradação da matéria orgânica disposta no aterro
podem ser minimizados com a cobertura diária dos resíduos depositados com camada de
solo.



A proliferação de vetores será controlada por meio da cobertura diária dos resíduos
dispostos no aterro sanitário. A continuidade desse procedimento evitará a geração desse
impacto na vizinhança.

7.4.4.7 - Monitoramento e controle sócio-ambiental
O Programa de Comunicação e Participação Social visa, entre outros objetivos, ser um canal
que possibilita à vizinhança apresentar as suas queixas e sugestões para melhor gerenciar
eventuais conflitos de interesse quanto ao uso do solo para a disposição de resíduos sólidos.
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7.4.4.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

Geração de particulados pelo
tráfego
de
veículos
pesados
transportadores de resíduos.

(-) MB

(-) MB

O emprego das medidas propostas, em especial
a umectação das vias, deverá minimizar os
episódios mais críticos de emissão de material
particulado.

 Geração de odores desagradáveis
pelo processo de decomposição dos
resíduos depositados no aterro.

(-)MM

(-) MB

O controle a partir da cobertura diária poderá
minimizar a ocorrência deste impacto à área de
operação.

(-) MB

(-) MB

A operação correta do aterro e da frente de
disposição de resíduos deverá contribuir para
não ocorrência de vetores.





Geração de vetores de doenças,
como ratos, baratas, moscas e outros.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.4.4.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
Cabe ao empreendedor tomar as medidas propostas para minimizar os eventuais impactos
negativos possíveis caso venham a ocorrer.
7.4.4.10 - Legislação sócio-ambiental interveniente
Não se aplica.
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7.4.5 - Fator Sócio-ambiental: Tráfego
7.4.5.1 - Fases do empreendimento:
Implantação e operação do empreendimento
7.4.5.2 - Identificação de aspectos e impactos sócio-ambientais
Aspectos Sócio-ambientais



Geração de viagens relativas
transporte de cargas e pessoas
empreendimento.

Impactos Sócio-ambientais
ao 
do

Aumento do tráfego de veículos
pesados na Estrada Vicinal Elídio
Cherutti.

7.4.5.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
 Transporte de resíduos Classes I e II e transporte de pessoas à CTR.
7.4.5.4 - Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Aumento do trafego de veículos pesados nas vias de acesso utlizadas pelo transporte de
cargas e pessoas do empreendimento.
 Estrada Vicinal Elídio Cherutti
A portaria de acesso à CTR a ser implantada pela Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos
S/A se localiza na Estrada Vicinal Elídio Cherutti. É uma estrada que tem como função
receber os resíduos gerados no município de Guará e vizinhos. Os resíduos que serão
transportados, tratados e armazenados são de Classes I e II. Além da entrada dos caminhões
que transportam os resíduos ainda circularão por essa portaria as pessoas vinculadas às
atividades da CTR.
A estrada vicinal Edílio Cherutti inicia-se na Ligação Guará – Aparecida do Salto, somente os
primeiros 1,3 km é pavimentado com asfalto sobre terra batida muito deteriorado, e no
restante do traçado, cerca de 4 km a estrada é de terra batida.
A distância que os caminhões percorrerão nesta estrada vicinal é de aproximadamente 3,2km,
contando a partir da Ligação Guará – Aparecida do Salto.
De acordo com a pesquisa de campo (item 6.3.7-Tráfego) desenvolvida para este Estudo,
concluiu-se que a Estrada Vicinal Elídio Cherutti, considerando o volume de tráfego
verificado na pesquisa e também as características físicas e operacionais desta estrada
constatou-se que este trecho apresenta ótimas condições de fluidez e grande ociosidade de
tráfego. Assim, o aumento da circulação de veículos não gerará impactos significativos.
A partir da relação de municípios que potencialmente possam vir a ser atendidos pela CTR e
aterro da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A, os trabalhos também foram
desenvolvidos para a Ligação Guará – Aparecida do Salto.
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Ligação Guará – Aparecida do Salto

O acesso a esta via é a partir do Km 399,5 da Rodovia Anhanguera, coincidindo com o acesso
à área urbana do município. Até a estrada vicinal verifica-se uma distância de 5,3 km. Esta via
é totalmente asfaltada.
As observações coletadas em campo estão descritas em item específico deste Estudo. Assim,
cabe ressaltar a partir desse trabalho que esta estrada, devido às suas características físicas e
operacionais apresenta boas condições de fluidez e opera com capacidade ociosa.
As estradas em critérios de operação foram classificadas em A e B, ou seja, de ótima e boa
qualidade de fluidez.
A classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas condições
de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária.
A classificação “B” de nível de serviço é associada a vias que operam com boas condições de
fluidez, apresentando ociosidade em sua capacidade viária.
A caracterização das estradas que estão na rota para o empreendimento bem como o volume
de tráfego obtido com as contagens realizadas, e a metodologia empregada, encontra-se no
item 6.3.7 do capítulo de Diagnóstico Ambiental.
No quadro a seguir são apresentadas as áreas de influência dos impactos sócio-ambientais
identificados.
Áreas de Influência
Impactos Ambientais

Análise da Influência
ADA

Aumento do tráfego de
veículos pesados nas vias de
acesso
utlizadas
pelo
transporte de cargas e pessoas
do empreendimento

AID

AII
A Estrada Vicinal Elídio Cherutti onde
trafegam os caminhões comporta o volume
gerado pelo empreendimento – AID.

X

A área de influência considerada foi a rota
de interesse composta pela Rodovia
Anhanguera, a Ligação Guará – Aparecida
do Salto e a Estrada Vicinal Elídio Cherutti
(AID)

7.4.5.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
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Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Aumento do tráfego
de
veículos
pesados nas vias
de
acesso
utlizadas
pelo
transporte de cargas
e
pessoas
do
empreendimento

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Imediato

Acidental

X

Prazo de
Ocorrência

Ocorrência

Normal

X

Indireta

Direta

Positivo

Impactos Sócioambientais

Incidência

Negativo

Natureza

X

Obs: Como a classificação do nível de fluidez das estradas apresentou classificação ótima e
boa nas duas vias analisadas, na caracterização e valoração dos impactos, os impactos são
analisados como um conjunto.
A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Sócio-ambientais

X(1)

Avaliação
Muito Relevante

Relevante

Moderada

Irrelevante

Regional-AII

Pontual-ADA

Local-AID
X(3)

Relevância

Valoração

Magnitude

X(1)

Abrangência

Pontuação

Aumento
do
tráfego
de
veículos
pesados nas vias
de
acesso
utlizadas
pelo
transporte
de
cargas e pessoas
do
empreendimento

Irreversível

Impactos Sócioambientais

Reversível

Reversibili
dade

3

Baixa

7.4.5.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
Os impactos negativos relacionados a transporte e tráfego podem ser mitigados por meio de
medidas que visem regulamentar, disciplinar e restringir o tráfego da região.
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-

Manutenção das condições de trafegabilidade da Estrada Vicinal Elídio Cherutti e demais
estradas de acesso.

-

Sinalização viária e outros dispositivos que restrinjam e velocidade, estacionamento junto
ao meio-fio e circulação do tráfego.

-

Manutenção dos veículos e treinamento a fim de evitar acidentes e atrapalhar o tráfego.

7.4.5.7 - Monitoramento e controle ambiental
-

Não se aplica

7.4.5.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais


Aumento do tráfego de veículos
pesados nas vias de acesso utlizadas
pelo transporte de cargas e pessoas do
empreendimento

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas

(-) MB

(-) MB

A aplicação das medidas poderá diminuir os
impactos indiretos, como quebras e bloqueios
dos acessos devido ao aumento do tráfego.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.4.5.9 - Responsabilidade pela implementação das medidas propostas
A Prefeitura Municipal de Guará é responsável pela implantação de sinalização viária e
manutenção das vias municipais de acesso à CTR, ou seja, da Ligação Guará – Aparecida do
Salto e Estrada Vicinal Elídio Cherutti.
A manutenção dos veículos fica a cargo do empreendedor e quando de terceiros o
empreendedor deverá exigir as devidas condições dos mesmos.
7.4.5.10 - Legislação sócio-ambiental interveniente
Não se aplica
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7.4.6 - Fator Sócio-ambiental: Arqueologia
7.4.6.1 - Fases do empreendimento:
Implantação e operação do empreendimento
7.4.6.2 - Identificação de aspectos e impactos sócio-ambientais
Aspectos Sócio-ambientais



Impactos Sócio-ambientais



Implantação da CTR.

Perda de Patrimônio Arqueológico
pelas intervenções previstas.

7.4.6.3 - Atividades potencialmente geradoras dos impactos possíveis
- Limpeza do Terreno;
- Terraplenagem;
- Implantação do Viário Interno;
- Construção das Células;
- Construção das Estruturas e Edificações.
7.4.6.4 - Identificação dos impactos ambientais e de suas possíveis áreas de influência
Diversas atividades envolvidas nas fases de implantação e operação da CTR, principalmente
aquelas que envolvem movimentação de terra, podem potencialmente causar perda de
patrimônio arqueológico.
Ressalta-se que, conforme apresentado no diagnóstico deste Relatório, as pesquisas realizadas
na área do empreendimento não indicaram a presença de sítio arqueológico. Entretanto,
considerando-se as características arqueológicas regionais e os apontamentos do IPHAN,
deverão ser realizadas prospecções arqueológicas intensivas quando da solicitação da LI.
No quadro a seguir são apresentadas as áreas de influência dos impactos sócio-ambientais
identificados.
Áreas de Influência
Impactos Ambientais

Análise da Influência
ADA

Perda
de
Patrimônio
Arqueológico
pelas
intervenções previstas.

X

AID

AII
As alterações do relevo e solo, resultantes
de processos naturais, além daquelas
provenientes das atividades a serem
realizadas na implantação e ocupação do
empreendimento, poderão causar perda do
patrimônio arqueológico presente na futura
área da CTR – ADA.
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7.4.6.5 - Caracterização e avaliação/valoração dos impactos sócio-ambientais
A caracterização dos impactos sócio-ambientais identificados é apresentada no quadro abaixo:
Critérios de Caracterização dos Impactos Ambientais

Perda
de
Patrimônio
Arqueológico pelas
intervenções
previstas.

X

Longo
Prazo

Curto e
Médio
Prazo

Imediato

Acidental

X

Prazo de
Ocorrência

Ocorrência

Normal

X

Indireta

Direta

Positivo

Impactos Sócioambientais

Incidência

Negativo

Natureza

X

A avaliação/valoração dos impactos ambientais identificados é apresentada no quadro a
seguir:
Critérios de Avaliação/Valoração dos Impactos Sócio-ambientais

X(1)

X(3)

Avaliação
Muito Relevante

Relevante

Moderada

Irrelevante

Regional-AII

Local-AID

Pontual-ADA

Relevância

Valoração

Magnitude

X(1)

Abrangência

Pontuação

Perda
de
Patrimônio
Arqueológico
pelas
intervenções
previstas.

Irreversível

Impactos Sócioambientais

Reversível

Reversibili
dade

3

Baixa

7.4.6.6 - Medidas mitigadoras e/ou compensatórias propostas
A proposição de medidas mitigadoras depende da existência de sítio arqueológico na área do
empreendimento. Desta forma, as medidas serão definidas na ocasião do Relatório de
Prospecções Arqueológicas Intensivas.
7.4.6.7 - Monitoramento e controle ambiental
O monitoramento e o controle ambiental serão propostos quando da confirmação da
existência de sítio arqueológico.
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7.4.6.8 - Reavaliação dos impactos identificados
A reavaliação dos impactos identificados, considerando-se as medidas propostas, e
apresentada no quadro a seguir.
Magnitude
Impactos Ambientais

Justificativa

Sem
Com
Medidas Medidas



Perda de Patrimônio Arqueológico
pelas intervenções previstas.

(-) MB

(-) MB

- A proposição de medidas depende da
confirmação da existência de sítio arqueológico
na área da CTR da Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos S/A.

Legenda
Magnitude - Impactos Positivos

Magnitude - Impactos Negativos

(+) MA – Alta

(+) MB - Baixa

(-) MA – Alta

(-) MB - Baixa

(+) MM – Média

(+) MD - Desprezível

(-) MM – Média

(-) MD - Desprezível

7.4.6.9 - Legislação sócio-ambiental interveniente
Legislação
Interveniente

Portaria IPHAN nº 230
de 17.12.2002

Aspectos Aplicáveis

Situação do Projeto

Dispõe sobre as fases de
obtenção
de
licenças
ambientais,
com
os
empreendimentos
potencialmente capazes de
afetar
o
patrimônio
arqueológico.

Foram realizados todos os estudos
exigidos para a elaboração deste EIARIMA, de acordo com a legislação
citada.

Proíbe
a
destruição
ou
mutilação, para qualquer fim, da
totalidade ou parte das jazidas
Lei n. 3.924, de
arqueológicas,
o
que
é
26/07/1961.
considerado crime contra o
Patrimônio Nacional;
Não
foram
identificados
arqueológicos na área da CTR
Considera
os
sítios
arqueológicos como Patrimônio
Constituição Federal de
Cultural Brasileiro, garantindo
1988 (artigo 225,
sua guarda e proteção, de
parágrafo IV).
acordo com o que estabelece o
artigo 216.
Portaria IPHAN/MinC
07, de 01.12.1988

Resolução SMA/SP –
34, de 27/08/03

sítios

Normatiza e legaliza as ações
de
intervenção
junto
ao Os estudos arqueológicos realizados
patrimônio
arqueológico para elaboração do presente estudo,
seguiram a Portaria citada, estando,
nacional.
Dispõe sobre as medidas desta forma, em conformidade com a
necessárias à proteção do mesma.
patrimônio arqueológico e pré- Desta forma, está conforme, também
histórico
quando
do com a Resolução SMA.
licenciamento ambiental.
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8 - PLANOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL
8.1 - Programa de Comunicação e Participação Social
8.1.1 - Justificativa
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA da Central de Tratamento de Resíduos da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos identificou e avaliou os impactos decorrentes da
implantação e operação do empreendimento, do qual decorreu um elenco de ações e
programas visando ao acompanhamento, ao controle, à mitigação, à compensação de
potenciais impactos adversos e à potencialização dos impactos positivos.
Nessa mesma linha de trabalho, o questionário aplicado identificou impactos obtidos, através
da percepção ambiental dos pesquisados sobre o aterro da empresa Ambitec Ltda já
implantado em área contígua à área da CTR, a CTR a se implantar e o município. Estes
resultados só reconfirmaram a importância da existência de um Plano de Comunicação e
Participação Social/PCPS que solidifique os canais de comunicação entre o empreendedor e a
população de Guará; estabeleça uma agenda de reuniões com as lideranças locais; crie um
programa de visitações à CTR; amplie e estabeleça formas de cooperação com o poder local
para a implantação de ações em prol da preservação ambiental de Guará.
8.1.2 - Objetivos
Os objetivos deste Plano são:
 Promover a integração entre empreendedor e comunidade da área de influência do
empreendimento estabelecendo canais de comunicação e de difusão;
 Alimentar um fluxo constante de informação entre o empreendedor e a comunidade no
que tange o empreendimento em todas as suas fases: implantação, operação, rotinas e
procedimentos ambientais;
 Esclarecer a opinião pública quanto às ações do empreendedor relativas ao controle
dos impactos adversos;
 Difundir junto à comunidade os impactos positivos advindos da implantação do
empreendimento, como vetores de estímulo para o desenvolvimento local e da região;
 Apoiar programas ambientais e socioeconômicos que estejam voltados para a
mitigação de impactos adversos e/ou potencializar impactos positivos decorrentes do
empreendimento através de formas de parcerias com o setor público e organizações
não governamentais que atuam na área de influência do projeto;
 Gerenciar expectativas e obter o apoio da comunidade para a implementação de
programas ambientais e socioeconômicos que tenham o escopo de minimizar e/ou
reverter pressões e manifestações contrárias;
 Contribuir para o desenvolvimento local.
8.1.3 - Metas
Para atingir os objetivos o PCPS trabalha com o estabelecimento de metas a serem
alcançadas:



Abertura e consolidação dos canais de diálogo entre empreendedor e comunidade com
transparência de informações;
Difusão de informações sobre o empreendimento;
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 Criação de formas de participação social que possibilitem esclarecimentos e
aprofundamento dos conhecimentos sobre o empreendimento;
 Abertura de parcerias e cooperação com o poder local e o terceiro setor no
desenvolvimento e execução de políticas públicas de longo prazo, não apenas as
emergenciais.
8.1.4 - Público-Alvo
Devido às características da região de localização do empreendimento, inserido em um
município que pertence à Região Administrativa de Franca, o foco das principais ações do
Plano deve estar centrado no público diretamente relacionado ao empreendimento, que tenha
possibilidade de funcionar como multiplicadores, levando informações à outros interessados.
A seguir é apresentado o público alvo deste plano:





Estudantes do Ensino Fundamental;
Professores;
Associações e Sindicatos;
Pequenos produtores rurais.

Observa-se que outros públicos podem vir a constituir objeto de atendimento por parte do
empreendedor, como está ressaltado, a seguir, no item Metodologia.
8.1.5 - Metodologia
Para trabalhar com o público-alvo, o PCPS utiliza os resultados da aplicação de instrumentos
de pesquisa de identificação e segmentação dos diferentes públicos das áreas de influência,
direta e indireta do empreendimento. Os resultados permitem estabelecer um gradiente de
atendimento da comunidade com a identificação dos que demandam atenção diferenciada por
parte do empreendedor e priorização na difusão das informações, programas e ações.
8.1.6 - Atividades e Cronograma de trabalho
O quadro abaixo mostra as principais atividades de comunicação concebidas para manter um
canal de interlocução entre o empreendedor e a comunidade desde a pré-instalação até a fase
de plena operação.
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Quadro 8.1-1 – Cronograma de atividades do PCPS
Atividades

Préinstalação

Instalação

Operação

Análise do projeto do empreendimento para estabelecer as
estratégias de comunicação;
Elaboração do Plano de Comunicação Social para a fase de
pré-instalação do empreendimento;
Aplicação dos instrumentos de identificação e segmentação
do público-alvo junto com a equipe socioeconômica;
Reuniões com a comunidade, lideranças locais e instituições
atuantes na área do projeto para elucidar o andamento do
projeto do empreendimento e possibilitar ao público o
acompanhamento do mesmo
Ações de comunicação que garantam a manutenção das
informações para a comunidade sobre o empreendimento
através de coletivas, releases e peças de mídia eletrônica;
Apoio de comunicação e divulgação dos programas e ações;
Abastecer regularmente com material informativo os veículos
de comunicação existentes na área de influência do
empreendimento;
Apoio na divulgação da mão-de-obra a ser absorvida nas
diferentes etapas no que diz respeito aos critérios de seleção
e dos programas de treinamento, capacitação e etc.;
Apoio para a divulgação de Programas de Parcerias com o
Poder Local.

Recomenda-se que o PCPS contemple mecanismos de consulta junto à comunidade da área de
influência do empreendimento que possibilitem o constante ajuste dos conteúdos e dos
instrumentos de divulgação.
8.2 - Programas de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas
8.2.1 – Justificativa
A implantação e a operação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da Brasil
Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. poderá implicar em alterações na qualidade dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos sob influência do empreendimento.
Na fase de implantação do empreendimento, durante o período das obras para preparação do
terreno e execução da infra-estrutura, deverá ocorrer maior movimentação de terra e
exposição de solo descoberto, além de manuseio de materiais potencialmente poluidores,
como cimento, tintas, óleos e graxas.
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Durante a fase de operação, a Central de Tratamento de Resíduos receberá diversos resíduos,
enquadrados como domésticos e industriais Classe II e I. Possíveis falhas no manuseio destes
resíduos, na impermeabilização das células de disposição, no sistema de drenagem de líquido
percolados e etc., podem ocasionar a alteração dos recursos hídricos locais.
8.2.2 – Objetivos
O monitoramento das águas superficiais visa analisar amostras de água coletadas a montante e
a jusante do corpo de água, de modo a averiguar as eventuais alterações da qualidade do corpo
de água, considerando o seu enquadramento em relação ao que determina a Resolução
CONAMA nº 357 de 2005, devido ao lançamento das águas captadas da área do maciço nos
corpos de água receptores no entorno do Aterro.
Quanto às análises das águas subterrâneas, levou-se em consideração a portaria nº 518 de 26
de março de 2004 do Ministério da Saúde que estabelece padrões de qualidade e potabilidade
para águas destinadas ao consumo humano. Considerando-se os resultados das análises das
águas dos poços de monitoramento pode-se verificar a existência, ou não, de indícios de
contaminação das águas subterrâneas devido ao maciço.
Dessa forma, promoverá o acompanhamento dos parâmetros indicadores da evolução da
qualidade das águas superficiais e subterrâneas sob a influência do empreendimento,
considerando a possibilidade de vazamentos e falhas na execução dos procedimentos que
envolvem a manipulação e manuseio dos resíduos sólidos.
Sendo assim, a principal meta do plano é acompanhar as possíveis alterações produzidas pelo
empreendimento na qualidade das águas superficiais e subterrâneas e, na medida do
necessário, atuar preventivamente para impedir tais alterações.
8.2.3 - Metodologia
8.2.3.1 - Definição dos Pontos de Monitoramento
As medições para monitoramento e controle deverão ser realizadas nos mesmos pontos
utilizados durante a execução do Estudo de Impacto Ambiental. Sendo assim, a amostragem
de água superficial deverá ser realizada em 2 (dois) pontos, no córrego do Retiro, um a
montante, e outro a jusante com amostragens semestrais, e emissão de relatórios anuais.
O monitoramento das águas subterrâneas deve ser realizado através de poços instalados no
entorno da Central de Tratamento de Resíduos. As amostragens serão realizadas
trimestralmente no conjunto de poços distribuídos no entorno da área de disposição dos
resíduos, de modo a oferecer subsídios para diagnósticos da situação do lençol freático. A

localização dos poços de monitoramento pode ser observada na Figura 6.1.6.3-1,
Localização das Sondagens e Poços de Monitoramento, apresentada anteriormente no
capítulo de solos.
8.2.3.2 - Definição dos Parâmetros e Padrões de Referência
Para monitoramento da qualidade das águas subterrâneas na área da CTR e adjacências,
deverão ser utilizados os mesmos parâmetros que atualmente são coletados e analisados pela
empresa “ECO SYSTEM”.
Deverão ser utilizados como padrão de referência para qualidade das águas subterrâneas, os
Valores Orientadores para Intervenção em Água Subterrânea elaborado pela CETESB em
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2005, ressalta-se que estes valores são os mesmos da portaria 518 do Ministério da Saúde e
são expostos no quadro a seguir:
Quadro 8.2.3.2-1: Parâmetros que deverão ser analisados durante o monitoramento das águas
subterrâneas
Parâmetros Inorgânicos
Parâmetros

Alumínio

Valor de Intervenção
(µ.L-1)
200

Valor de Intervenção
(µ.L-1)

Parâmetros

Ferro

300
400

Antimônio

5

Manganês

Arsênio

10

Mercúrio

1

Bário

700

Molibdênio

70

Boro

500

Níquel

20

Cádmio

5

Nitrato (como N)

Chumbo

10

Prata

50

Cobalto

5

Selênio

10

Cobre

2.000

Vanádio

-

Cromo

50

Zinco

10.000

5.000

Hidrocarbonetos Aromáticos Voláteis
Benzeno

5

Tolueno

700

Estireno

20

Xilenos

500

Etilbenzeno

300

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos
Antraceno
Benzo(a)Antraceno

1,75

Criseno

-

Dibenzo(a,h)antraceno

0,18

Benzo(k)Fluoranteno

-

Fenantreno

140

Benzo(g,h,i) Perileno

-

Indeno(1,2,3-c,d)Pireno

0,17

Naftaleno

140

Benzo(a)Pireno

0,7

Benzenos Clorados
Clorobenzeno(Mono)

700

(2)

1,3,5-Triclorobenzeno

(a)

1,2-Diclorobenzeno

1.000

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno

-

1,3-Diclorobenzeno

-

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno

-

1,4-Diclorobenzeno

300

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno

-

1,2,3-Triclorobenzeno

(a)

Hexaclorobenzeno

1

1,2,4-Triclorobenzeno

(a)
(continua)

(continuação)
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Etanos Clorados
Parâmetros

Valor de Intervenção
(µ.L-1)

1,1-Dicloroetano

280

1,2-Dicloroetano

10

Parâmetros
1,1,1-Tricloroetano

Valor de Intervenção
(µ.L-1)
280

Etenos Clorados
Cloreto de Vinila

5

1,2-Dicloroeteno – trans

(b)

1,1-Dicloroeteno

30

Tricloroeteno – TCE

70

1,2-Dicloroeteno- cis

(b)

Tetracloroeteno -PCE

40

Metanos Clorados
Cloreto de Metileno

20

Clorofórmio

200

Tetracloreto de Carbono

2

Fenóis Clorados
2-Clorofenol (o)

10,5

2,4,6- Triclorofenol

200

2,4- Diclorofenol

10,5

2,3,4,5- Tetraclorofenol

10,5

3,4-Diclorofenol

10,5

2,3,4,6- Tetraclorofenol

10,5

2,4,5-Triclorofenol

10,5

Pentaclorofenol (PCP)

9

Fenóis Não Clorados
Cresóis

175

Fenol

140

Ésteres Ftálicos
Dietilexil Ftalato (DEHP)

8

Di-n-butil Ftalato

Dimetil Ftalato

14

-

Pesticidas Organoclorados
Aldrin

(2)

Dieldrin
Endrin

(2)

(d)

DDD (2)

(c)

(d)

DDE (2)

(c)

0,6

HCH beta

0,07

DDT (2)
(c)
HCH – gama (Lindano)
2
Para avaliação de risco, deverá ser utilizada a abordagem de unidade toxicológica por grupo de sustâncias.
(a) somatória para triclorobenzenos = 20 µg.L-1.
(b) somatória para 1,2 dicloroetenos;=50 µg .L-1.
(c) somatória para DDT-DDD-DDE = 2 µg.L-1.
(d) somatória para Adrin e Dieldrin = 0,03 µg.L-1.

Os parâmetros sugeridos para monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e
que estão nas análises feitas pelos laboratórios BIOAGRI e ECO SYSTEM, são apresentados
nos quadros 8.2.3-2, 8.2.3-3 e 8.2.3-4 a seguir:
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Quadro 8.2.3-2: Parâmetros Gerais
Parâmetros Gerais
Parâmetros
Coliformes termotolerantes

VMP*

VMP*

Parâmetros

1.000/ 100 mililitros Corantes artificiais

Cor verdadeira

até 75 mg/L

Resíduos sólidos objetáveis

Turbidez

até 100 UNT

pH

Sólidos dissolvidos totais

500 mg/L

DBO (5 dias a 20ºC)

Materiais flutuantes

ausentes

OD

Óleos e Graxas visíveis

ausentes

Clorofila

Subst. que comunicam odor

ausentes

Densidade de cianobactérias

ausentes
ausentes
6-9
até 5 mg/L
não inferior a 5
até 30 μg/L
até 50.000 cel/mL
ou 5mm3/L

* Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 art. 15 de 17 de março de 2005 – Padrão para águas classe 2.

Quadro 8.2.3-3: Parâmetros Inorgânicos
Inorgânico
Parâmetros
Alumínio dissolvido

VMP*

Parâmetros

VMP*

0,1 mg/L

Fósforo total

0,05 mg/L

Antimônio

0,005 mg/L

Lítio total

2,5 mg/L

Arsênio total

0,01 mg/L

Manganês total

0,1 mg/L

Bário total

0,7 mg/L

Mercúrio total

0,0002 mg/L

Berílio total

0,04 mg/L

Níquel total

0,025 mg/L

Boro total

0,5 mg/L

Nitrato

10 mg/L

Cádmio total

0,001 mg/L

Nitrito

1,0 mg/L

Chumbo total

0,01 mg/L

N amoniacal total

3,7 mg/L

Cianeto livre

0,005 mg/L

Prata total

0,01 mg/L

Cloreto total

250 mg/L

Selênio total

0,01 mg/L

Cloro residual total

0,01 mg/L

Sulfato total

250 mg/L

Cobalto total

0,05 mg/L

Sulfeto (H2S não dissociado)

0,002 mg/L

Cobre dissolvido

0,009 mg/L

Urânio total

0,02 mg/L

Cromo total

0,05 mg/L

Vanádio total

0,1 mg/L

Ferro dissolvido

0,3 mg/L

Zinco total

0,18 mg/L

Fluoreto total

1,4 mg/L

* Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 art. 15 de 17 de março de 2005 – Padrão para águas classe 2.
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Quadro 8.2.3-4: Parâmetros Orgânicos
Orgânicos
Parâmetros

*

VMP

VMP*

Parâmetros

Acrilamida

0,5 μg/L

Glifosato

Alaclor

20 μg/L

Gution
Heptacloro epóxido e
Heptacloro

0,005 μg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno

0,05 μg/L

Aldrin +Dieldrin

0,005 μg/L

65 μg/L

0,01 μg/L

Atrazina

2 μg/L

Benzeno

0,005 μg/L

Lindano

0,02 μg/L

Benzo(a)antraceno

0,05 μg/L

Malation

0,1μg/L

Benzo(a)pireno

0,05 μg/L

Metolacloro

10 μg/L

Benzo(b)fluoranteno

0,05 μg/L

Metoxicloro

0,03 μg/L

Benzo(k)fluoranteno

0,05 μg/L

Paration

0,04 μg/L

Carbaril

0,02 μg/L

PCBs

0,001 μg/L

Clordano (cis+trans)

0,04 μg/L

Pentaclorofenol

0,009 μg/L

2-Clorofenol

0,1 μg/L

Simazina

Criseno

0,05 μg/L

Surfactantes

2,4 D

4 μg/L

2,4,5 T

2 μg/L
0,5 mg/L
2 μg/L

Demeton (O + S)
Dibenzeno (a,h)
antraceno

0,1 μg/L

Tetacloreto de carbono

0,002 mg/L

0,05 μg/L

Tetracloroeteno

0,01 mg/L

1,2-Dicloroetano

0,01 μg/L

Tolueno

2 μg/L

1,1-Dicloroeteno

0,003 μg/L

Toxafeno

0,01μg/L

2,4-Diclorofenol

0,3 μg/L

2,4,5 -TP

10 μg/L

Diclorometano
DDT (p'p- DDT + p'pDDE+ p'p -DDD)
Dodecacloro
pentaciclodecano

0,02 μg/L

Tributilestanho

0,063 μg/L

0,002 μg/L

Triclorobenzenos

0,02 mg/L

0,001 μg/L

Tricloroeteno

0,03 mg/L

Endosulfan

0,056 μg/L

2,4,6- Triclorofenol

0,01 mg/L

Endrin

0,004 μg/L

Trifluralina

0,2 μg/L

Estireno

0,02 μg/L

Xilenos

300 μg/L

Etilbenzeno
Índice de Fenóis

90 μg/L

Hexaclorobenzeno

0,0065 μg/L

0,003 μg/L

* Valores Máximos Permitidos pelo CONAMA 357 art. 15 de 17 de março de 2005 – Padrão para águas classe 2.

O córrego do Retiro, é um curso d’água enquadrado na Classe 2. Águas pertencentes a esta
Classe devem ser predominantemente destinadas ao abastecimento doméstico (após
tratamento convencional), à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de
contato primário.
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8.2.3.3 - Análises
Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em laudos específicos
de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo:


identificação do ponto, por meio de coordenadas geo-referenciadas;



indicação dos resultados por parâmetro estabelecido;



indicação do limite de detecção do método utilizado, o qual não deverá ser superior ao
limite estabelecido;



indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela Resolução CONAMA nº. 357/05,
conforme a classe do corpo d’água,



indicação dos parâmetros cujos resultados estão não conformes com os requisitos
acima referidos;



explicitação do método de análise utilizado;



assinatura do responsável pelo trabalho realizado.

8.2.3.4 - Periodicidade
As coletas de água subterrânea e superficial deverão ser realizadas durante a fase de
implantação e operação do aterro, se estendendo por período de no mínimo 2 anos após o
encerramento das atividades.


Água Subterrânea: amostragens trimestrais;



Água Superficial: amostragens semestrais.

8.3 - Programa de Monitoramento da Emissão de Gases
8.3.1 – Justificativa
A decomposição da matéria orgânica existente nos resíduos da CTR gera vários tipos de gases
e compostos, sendo vários deles tóxicos e inflamáveis, que colocam em risco a saúde dos
trabalhadores e pessoas que circulam na CTR. Por outro lado, a geração de gás metano em
aterro sanitário é tão expressiva que pode ser revertida em energia pela instalação de uma
usina termelétrica movida a biogás.
8.3.2 - Objetivos
Este programa tem como objetivo o acompanhamento da geração de gás no interior do maciço
do aterro de resíduos da CTR, de forma que sua emissão para atmosfera se enquadre nas
especificações legais existentes; que não provoque alterações significativas na qualidade do ar
e risco à população local, além de identificar problemas no sistema de drenagem de gases e
percolado e de estabilidade de taludes, possibilitando assim, o estabelecimento de medidas
corretivas.
8.3.3 – Metodologia
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O monitoramento dos gases será efetuado através de medições das pressões internas
verificadas nos piezômetros instalados no aterro, dotados de válvulas especiais que permitem
o acoplamento de medidor de pressão de gases.
Tanto as pressões de gases como o nível do chorume devem ser controlados de forma a se
evitar instabilizações no corpo do aterro da CTR.
Deverão também ser realizadas vistorias rotineiras de manutenção, com a seguinte finalidade:
 Verificar se a queima está ocorrendo de forma satisfatória, através de inspeções
quinzenais;
 Implantar obras e medidas corretivas de drenos danificados por excesso de temperatura ou
desmoronamento por recalque do aterro;
 Substituição do dreno com rompimento da camada refratária ou com corrosão na estrutura
metálica.
A queima dos gases consiste na alternativa mais adequada, até a possível implantação da
usina de biogás. Após a instalação da usina devidamente licenciada, deverá ser efetuado um
acompanhamento das vazões, composição e qualidade dos efluentes gasosos. Recomenda-se
que no mínimo seja feita análise dos seguintes parâmetros: material particulado; NOx; SOx;
HCl; CO e Oxigênio.
8.4 - Programa de Compensação Ambiental
8.4.1 - Proposta de Implantação de Compensação Ambiental

Conforme previsto na Lei nº. 9.985/00, regulamentada pelo Decreto Federal nº.
4.340/02 segue abaixo a Proposta de Compensação Ambiental para o projeto de implantação
da CTR localizada no município de Guará, empreendimento sob a responsabilidade da
empresa Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A..
Ressaltamos que o Parágrafo 1o do Art. 36 da Lei Federal 9985/00, que trata da
compensação ambiental nos casos de licenciamento de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, determina que “o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental, de acordo
com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento”.
Segundo a pesquisa desenvolvida na Área de Influência Indireta, delimitada para
analisar os temas referentes à sócia-economia do entorno do empreendimento, foram
detectadas as Unidades de Conservação que serão apresentadas abaixo. Cabe ressaltar que no
Município de Guará não existe nenhuma UC de domínio municipal, estadual ou federal,
assim, as propostas presentes neste trabalho recairão nas áreas de proteção estaduais
existentes na AII, dando prioridade aquelas mais próximas da área do empreendimento e que
estão inseridas na mesma bacia hidrográfica, ou seja, a Bacia Sapucaí - Mirim/Grande
(UGRHI-8).
Na Área de Influência Indireta do empreendimento, verificaram-se a ocorrência de
oito Unidades de Conservação, todas de domínio público estadual.


Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, criada pelo Decreto Estadual 30.591/89, de
Proteção Integral, localizada na porção central do município de Pedregulho, na Bacia
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do Sapucaí/Grande, próximo à SP 314. Ocupa uma área de 1.404 hectares. Seu bioma
original é constituído por Mata Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual. O Parque
já apresenta Plano de Manejo publicado em 1991.


Floresta Estadual de Batatais, instituída pelo Decreto-Lei Estadual 13.498/43, de Uso
Sustentável, está localizada na Bacia do Sapucaí/Grande, no município de Batatais.
Ocupa uma área de 1.353,27 hectares e seu bioma original é constituído por Mata
Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual. Ainda não apresenta plano de manejo.



Floresta Estadual de Cajurú, instituída pelo Decreto-Lei Estadual 40.990,/62, de Uso
Sustentável, está localizada na Bacia do Sapucaí/Grande, nos municípios de Cajurú e
Altinópolis. Ocupa uma área de 1.909,56 hectares, seu bioma original é constituído
por Mata Atlântica.



Reserva Biológica de Sertãozinho, instituída pela Lei Estadual 4.557/85, de Proteção
Integral, localizada na Bacia do Mogi-Guaçu, município de Sertãozinho. Ocupa uma
área de 720 hectares e seu bioma é constituído por Mata Atlântica - Floresta
Estacional Semidecidual.



Estação Ecológica Ribeirão Preto, criada pelo Decreto Estadual 22.691/84, de
Proteção Integral, localizada na Bacia do Pardo. Está compreendida entre as
coordenadas 21º 13’ 06’’ /47º 50’4’’ e ocupa uma área de 154,16 hectares. Seu bioma
original é constituído por Mata Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual. Esta
Estação já apresenta Plano de Manejo.



Reserva Biológica de Pindorama, instituída pela Lei Estadual 4.960/86, de Proteção
Integral, localizada na Bacia do Turvo Grande, município de Pindorama, a UC cobre
uma área de 128 hectares. Apresenta Mata Natural e Fauna representativa.



Estação Experimental de São José do Rio Preto é uma área especialmente protegida,
instituída pelo Decreto Estadual 37.539/60, localizada na Bacia do Turvo/Grande no
município de São José do Rio Preto com uma área de 89,3 hectares.



Estação Ecológica do Noroeste Paulista, instituída pela Lei Estadual 8.316/93, de
Proteção Integral, localiza-se na Bacia do Turvo/Grande, nos municípios de São José
do Rio Preto e Mirassol. Ocupa uma área de 168,63 hectares. Seu bioma original é
constituído por Mata Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado.

Contudo, das unidades acima descritas para efeito de compensação propomos que os
investimentos recaiam no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus Floresta Estadual de
Batatais, ambas na Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande, portanto a mesma bacia em que se
localiza o empreendimento. Abaixo apresentamos o quadro 8.4.1-1 com a situação dessas
unidades em relação aos itens que compõem o Capítulo VIII do Decreto Federal 4.340/02:
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8.4.1-1 - Situação das Unidades de Conservação frente aos itens estabelecidos no
Capítulo VIII do Decreto Federal 4.340/02:
Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus
Itens do Art. 33
Regularização fundiária e demarcação das terras.

Necessidades encontradas na UC
Essa UC, de proteção integral, não apresenta
questões fundiárias pendentes

Elaboração, revisão ou implantação de plano de
manejo.

Já apresenta Plano de Manejo, mas necessita
de atualizações.

Aquisição de bens e serviços necessários à
implantação, gestão, monitoramento e proteção da
unidade, compreendendo sua área de
amortecimento.

Desejável a aquisição de bens que promovam
a gestão e fiscalização da área.

Desenvolvimento de estudos necessários à criação
de nova unidade de conservação.

O item não se aplica a essa UC

Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o
manejo da unidade de conservação e área de
amortecimento.

Desejável a aplicação de recursos para
ampliar e melhorar o manejo da UC

Floresta Estadual de Batatais
Itens do Art. 33.

Necessidades encontradas na UC

Regularização fundiária e demarcação das terras.

Essa UC, de uso sustentável, não apresenta
questões fundiárias pendentes

Elaboração, revisão ou implantação de plano de
manejo.

Não apresenta Plano de Manejo.

Aquisição de bens e serviços necessários à
implantação, gestão, monitoramento e proteção da
unidade, compreendendo sua área de
amortecimento.

Desejável a aquisição de bens que permitam o
desenvolvimento de infra-estrutura mínima
visando promover a gestão e fiscalização da
área.

Desenvolvimento de estudos necessários à criação
de nova unidade de conservação.

O item não se aplica a essa UC

Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o
manejo da unidade de conservação e área de
amortecimento.

Desejável a aplicação de recursos para
desenvolver o manejo da UC, além de criar
condições para integração dessa Floresta ao
SNUC.

Segundo o Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, o cálculo para a
compensação ambiental de empreendimentos que geram impactos significativos ao meio
ambiente, deverá considerar o grau de impacto gerado a partir do estudo prévio de impacto
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA.
Ainda de acordo com o estabelecido no Art. 2° desse Decreto o valor da compensação
deverá seguir a seguinte normatização:
“Art. 2º - O Decreto nº 4.340, de 2002, passa a vigorar acrescido dos
seguintes artigos:
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"Art. 31-A - O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo
produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo
com a fórmula a seguir:
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental;
VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do
empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos,
projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental
para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os
encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais; e
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
§ 1º O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste
Decreto.
§ 2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.
"Art. 31-B - Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental
de acordo com as informações a que se refere o art. 31-A.
Entretanto, mesmo com as diretrizes estabelecidas no Decreto acima assinalado, cabe
ressaltar que a discussão sobre o processo de valoração de compensação ambiental ainda não
está finalizada, uma vez que depende, neste momento, do Supremo Tribunal Federal (STF) o
julgamento dos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade (Adin) que
discute a forma do cálculo da compensação, portanto a decisão do STF pode tornar o decreto
inválido.
Contudo, usando como base as diretrizes destacadas na Lei Federal n° 9.985 de 2000 e
no Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009, sugere-se que a compensação ambiental
referente ao empreendimento da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. recaia sobre
as UCs já assinaladas, para tanto temos que o investimento total previsto para a implantação
do empreendimento em questão está calculado em R$ 10.117.186,94 (dez milhões, cento e
dezessete mil e cento e oitenta e seis Reais e noventa e quatro centavos). Com a base de
aplicação de 0,5%, o valor mínimo legal a ser destinado à compensação ambiental será de R$
50.585,93 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e cinco Reais e noventa e três centavos), desde
que, com anuência do órgão ambiental.
Quadro 8.4.1-2: Investimentos previstos para o empreendimento
Item

Descrição dos itens de investimentos

1
2
3
4
5
6
7
Total

Investimentos iniciais para implantação
Escavação
Sistema de impermeabilização da base
Sistema de Drenagem de Gases de Percolados
Drenagem Superficial
Sistema de Contenção dos líquidos
Equipamentos

Valor Aquisição (R$)
%
Total
7,76%
784.707,80
11,59%
1.172.500
45,15%
4.567.428
32,99%
3.337.423
0,47%
47.684
0,73%
73.794
1,32%
133.650
100%
10.117.186,94

Fonte: FRAL, 2009
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Desta forma, sugere-se que o montante acima mencionado seja dividido da seguinte
forma:


Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus.

 Floresta Estadual de Batatais.
Assim, de acordo com as informações aqui disponibilizadas esperamos fornecer
subsídios que contribuam na decisão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em relação à
aplicação dos recursos oriundos da compensação ambiental.
8.5 – Programa de Recomposição Vegetal
8.5.1 – Justificativas
De acordo com a Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, que institui o Novo Código
Florestal, é obrigatório a averbação de Reserva Legal de no mínimo 20% da área de cada
propriedade rural situada em região de campo ou floresta localizada em qualquer região do
país. A Reserva Legal é definida como área localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, excetuada a de preservação permanente, com a finalidade de assegurar o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O plano aqui descrito deverá ocupar uma área de 111.700 m2 e está área deverá estar em
acordo com os órgãos ambientais. Ressalta-se que a Reserva Legal será averbada à margem
da inscrição da matrícula do imóvel, no cartório de Registro de Imóveis competente, sendo
vedada à alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação de área.
8.5.2 – Objetivos
A Reserva Legal foi instituída com o objetivo de assegurar o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Tendo em vista que a revegetação é a principal medida de
recuperação para se obter a formação de um novo solo, conter a erosão, evitar a poluição das
águas e em alguns casos promover o retorno da vida selvagem.
8.5.3 – Metodologia
O programa de recomposição florestal deverá obedecer rigorosamente o projeto técnico de
recomposição vegetal. O programa de recomposição vegetal obedecerá o disposto na
Resolução SMA nº 8 de 31/01/2008, que fixa a orientação para reflorestamento heterogêneo
de áreas degradas. A seleção de espécies para o plantio foi baseada na listagem contida no
anexo desta Resolução.
Por esta resolução, a área a ser revegetada deverá ter diversidade elevada e ser compatível
com o tipo de vegetação nativa ocorrente no local. Conforme a resolução no artigo 5º,
parágrafo primeiro e segundo:
§ 1º - Em relação ao número de espécies a ser utilizado nas situações de plantio:
a. devem ser utilizadas, no mínimo, 20% de espécies zoocóricas nativas da
vegetação regional;
b. devem ser utilizadas, no mínimo, 5% de espécies nativas da vegetação regional,
enquadradas em alguma das categorias de ameaça (vulnerável, em perigo,
criticamente em perigo ou presumivelmente extinta);
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c. nos plantios em área total, as espécies escolhidas deverão contemplar os dois
grupos ecológicos: pioneiras (pioneiras e secundárias iniciais) e não pioneiras
(secundárias tardias e climácicas), considerando-se o limite mínimo de 40% para
qualquer dos grupos, exceto para a savana florestada (cerradão).
§ 2º - Em relação ao número de indivíduos a ser utilizado nas situações de plantio:
a. O total dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo ecológico (pioneiro e não
pioneiro) não pode exceder 60% do total dos indivíduos do plantio;
b. Nenhuma espécie pioneira pode ultrapassar o limite máximo de 20% de indivíduos
do total do plantio;
c. Nenhuma espécie não pioneira pode ultrapassar o limite máximo de 10% de
indivíduos do total do plantio;
d. Dez por cento (10%) das espécies implantadas, no máximo, podem ter menos de
doze (12) indivíduos por projeto.
Na execução da recuperação florestal deverá ser realizado:
 Preparo do solo, considerando-se as características geotécnicas, pedológicas e
edáficas;
 Adotar as recomendações técnicas de conservação -recuperação de solo;
 Promover a restauração da dinâmica hídrica superficial e subsuperficial do solo
(inclusive do curso d´água);
 Prever o controle inicial das espécies exóticas competidoras, e
 Isolamento da área, sempre que necessário, visando controlar os fatores impeditivos à
sobrevivência e ao crescimento das plantas.
8.5.4 - Atividades de Controle
Como medidas de controle deverão ocorrer ainda:
 Combate a formigas através de isca formicida
 Aplicação de herbicida ou capina manual para eliminação de gramíneas (colonião ou
braquiária) e ervas daninhas, dependendo de cada um dos locais onde será feito a
recomposição vegetal.
 Replantio após trinta dias a contar do plantio, será feita uma avaliação de
sobrevivência, e as mudas mortas serão replantadas.
 Serão utilizadas mudas de árvores nativas da própria região, para que o
desenvolvimento da floresta e recobrindo da área seja o mais rápido e eficiente
possível.
 Priorizar espécies que forneçam alimentos para a fauna atraindo dispersores de
sementes, para que ocorra a disseminação de espécies em todo o local.
8.5.5 - Periodicidade
As práticas de manutenção da área em recuperação florestal deverão ser executadas, no
mínimo, por 24 meses após o plantio ou conforme deliberação do órgão responsável pelo
licenciamento. Podendo ser admitido, por até 3 anos, o plantio consorciado de espécies
nativas com espécies para adubação verde e ou agrícolas.
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8.6 – Plano de Controle Ambiental das Obras
8.6.1 – Justificativas
As áreas de intervenções diretas nos terrenos estarão expostas a ações modificadoras por um
longo período de tempo, advindo daí modificações a serem adequadamente controladas.
A implantação do empreendimento modificará o relevo, interferindo com a topografia dos
terrenos, por meio de cortes de alturas e extensões variadas, e com os sistemas de drenagem
natural existentes, modificando-os e provocando, em geral, concentração de vazões
superficiais cujo potencial erosivo poderá ser aumentado.
Além disso, a supressão da cobertura vegetal e a movimentação de terras são ações inerentes à
fase de implantação e ampliação do aterro sanitário, expondo o solo à ação das águas pluviais,
dinamizando processos erosivos e conseqüentes transportes de materiais terrosos para as
drenagens naturais e cursos d’água.
O tráfego de veículos pesados nos locais de intervenção diminuirá a permeabilidade dos
terrenos, contribuindo para o aumento da velocidade de escoamento das águas superficiais.
Todos estes fatores agem no desencadeamento e dinamização dos processos erosivos e,
conseqüentemente no transporte de materiais terrosos para as drenagens naturais e cursos
d’água.
Por outro lado, há o risco de contaminação do solo, das águas subterrâneas e superficiais,
através de possíveis vazamentos dos equipamentos e maquinários, de chorume do aterro
sanitário e da lagoa de chorume, e do próprio rompimento do aterro sanitário. O rompimento
do aterro sanitário poderá colocar em risco a vida de funcionários que eventualmente estejam
trabalhando nas frentes de disposição.
Por estes motivos, o presente projeto se justifica, pois estabelece orientações e indica ações
destinadas a minimizar ou a impedir os processos de degradação comentados, estabelecendo
as providências a serem incorporadas ao planejamento executivo da construção, bem como
para garantir a reabilitação das áreas afetadas pelas obras.
8.6.2 – Objetivos
O conjunto de diretrizes visa garantir condições ambientais e de segurança satisfatórias no
aterro sanitário, prevenindo e mitigando os impactos decorrentes das diferentes ações de
projeto previstas bem como promovendo sua recuperação ambiental ao final das obras, porém
assegurando que o controle ambiental seja efetivado em caráter permanente durante o período
construtivo.
Neste sentido, incorpora diretrizes e critérios ambientais a serem adotados na abertura de
novos acessos e implantação de novas edificações, na execução de trabalhos de terraplenagem
e sistemas de drenagens do aterro sanitário, estabilidade do aterro e na segurança dos
trabalhadores.
Assim, é importante a instalação de instrumentos de medição do desempenho do maciço (tais
como piezômetros, placas de medição de recalque e inclinômetros), bem como leitura
periódica de suas medições para previsão de possíveis acidentes advindos de qualquer sistema
com funcionamento deficiente. Os instrumentos a serem instalados na CTR de Guará estão
previamente locados na Figura 5.1.9-1. Quaisquer alterações poderão existir, dependendo das
condições de campo ou geológicas para locação dos mesmos.
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Contudo o plano aborda desde a degradação ambiental das áreas de intervenção das obras
durante a construção e sua posterior recuperação e consolidação, integrando-os de forma mais
harmônica possível com a paisagem de referência.
8.6.3 - Metodologia
O Programa de Controle Ambiental das Obras deverá ser contínuo com início na fase de
instalação das obras de infra-estrutura e de apoio e término após a finalização das atividades
desenvolvidas no aterro sanitário. Seu desenvolvimento deverá ser dinâmico e versátil,
seguindo o delineamento das atividades durante as fases de implantação (novas instalações e
ampliação do aterro existente), operação e desativação do empreendimento, adequando-se às
eventuais alterações a serem realizadas durante esse período.
Este Programa deverá conter um diagnóstico através de vistorias de campo, das causas e
mecanismos de evolução dos processos erosivos e de assoreamento; de possíveis
contaminantes do solo, águas superficiais e subterrâneas, bem como das condições das obras e
medidas de controle destes processos. Os resultados do levantamento deverão ser tratados e
registrados em relatórios específicos, contendo mapas, tabelas e fotos ilustrativas dos
processos identificados e tratados.
Com base nestes resultados deverão ser propostas obras e medidas de controle das áreas
degradadas de acordo com a evolução das atividades desenvolvidas no empreendimento,
assim como, medidas corretivas para áreas com estruturas danificadas, ou ainda, onde as
obras e medidas implantadas não cumpriram com as funções destinadas por deficiência de
projeto ou não vingaram.


Monitoramento Geotécnico

O monitoramento do comportamento geotécnico de um maciço de resíduos sólidos é efetuado
através principalmente da leitura de instrumentos nele instalados, compostos por:
 Deslocamentos superficiais – medidas horizontais e verticais;
 Piezômetros para medições de pressões neutras de líquido percolado e de gás;
 Vertedores instalados nas caixas de captação/bombeamento para medições das vazões
de líquidos percolados.
Estas informações, associadas à inspeção periódica do maciço, permitem avaliar a
estabilidade mecânica, a eficiência da drenagem subterrânea e o adensamento dos resíduos
confinados. Visitas de rotina ao aterro devem ser realizadas semanalmente, de modo que
possam ser percebidos, visualmente, comportamentos localizados diferenciados/anômalos,
tais como fissuras na camada de cobertura ou inversões de caimento/declividade nos sistemas
de drenagem.
Tais visitas são realizadas por profissionais habilitados que inspecionam bermas, caminhos,
elementos de drenagem e instrumentos de leitura de modo a observar sinais de
comportamento anômalos tais como:
 Movimentação do talude que se manifesta através da abertura de fissuras e trincas na
cobertura das células, pavimentos, canaletas, guias, empoçamentos, etc;
 Ocorrência de erosões na camada de cobertura das células que podem expor o resíduo;
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 Comprometimento da integridade dos dispositivos de drenagem de efluentes, afluentes
e de gases;
 Existência de chorume nos taludes ou no sistema de drenagem superficial.
Caso tais constatações sejam observadas, estas deverão ser registradas, fotografadas e
devidamente analisadas para que sejam tomadas medidas de intervenção adequadas ou para
que sejam instalados instrumentos de medição para monitoramentos específicos.
Para análise dos resultados do monitoramento, a pluviometria e as demais condições
climáticas serão monitoradas diariamente, devido à sua importância para a análise do
comportamento geotécnico e ambiental do maciço do aterro.
8.6.4 - Atividades de Controle
O controle dos impactos ambientais já está contemplado no EIA/RIMA consistindo como os
mais relevantes à implantação de sistema de drenagem superficial e de cobertura vegetal das
áreas terraplenadas (taludes do terreno natural e do aterro sanitário); sistema de drenagem de
percolados; impermeabilização da base do aterro sanitário; revestimento com cascalho das
vias de acesso, e outros. Este Plano, desta forma, prevê apenas os procedimentos de
monitoramento sistemático das ocorrências e não conformidades ambientais nas áreas de
intervenção.
Dentre as várias providências apontadas na análise de impactos, destacam-se aquelas
relacionadas à correção de problemas decorrentes de várias ações do empreendimento,
envolvendo:
 Prevenção de desenvolvimento de processos erosivos e escorregamentos, e de
assoreamento;
 Prevenção de vazamentos de percolados e de emissão de odores;
 Execução das obras de terraplenagem por etapas;
 Umectação das vias de trânsito;
 Sinalização com placas nas vias de acesso, de forma a facilitar o direcionamento correto
dos veículos;
 Segurança do trabalho, com a implantação de placas (orientadoras e indicativas) e de
equipamentos de segurança nas instalações do aterro sanitário, e utilização de EPIs pelos
trabalhadores.
Desta forma, a inspeção visual rotineira constitui-se numa técnica eficaz, que deverá ser
efetuada periodicamente e principalmente após períodos de chuva intensos ou prolongado, de
forma a avaliar-se o desenvolvimento e abrangência dos impactos ambientais, bem como, a
eficiência das medidas de controle estabelecidas.
Este monitoramento consistirá de inspeções periódicas em todas as instalações do
empreendimento, com enfoque mais detalhado para:


Superfícies com solo exposto em geral, como sistema viário, células do aterro sanitário,
bem como drenagens naturais e cursos d’água;



Obras em geral, como instalações hidráulicas, travessias e demais obras e instalações
(lagoa de chorume, oficina, e outras);
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Taludes e bermas do aterro sanitário e das encostas naturais do aterro, das vias de acesso,
entre outros.

As constatações serão documentadas em boletins e indicarão os procedimentos seguintes
entre: acompanhamento, dimensionamento/mapeamento, correção simples e elaboração de
projeto de correção/estabilização.
8.6.5 - Periodicidade
As medições de nível piezométrico e das leituras topográficas dos deslocamentos superficiais
deverão ser mensais. Caso se observe algum tipo de anomalia, recomenda-se que as medições
sejam efetuadas em períodos menores. Para inspeções visuais a periodicidade será semanal,
ou em menor período em épocas de chuvas intensas, e sempre após chuvas torrenciais.
8.7 – Plano de Controle de Prevenção de Acidentes
8.7.1 – Justificativas
Todo acidente tem uma causa definida, por mais imprevisível que possa aparecer sempre
trazendo conseqüências indesejáveis. O acidente é resultado de uma combinação de fatores
que envolvem falhas humanas e matérias e ocorre em grande parte devido ao despreparo dos
envolvidos no trabalho para enfrentar com segurança os riscos.
Os aterros sanitários como qualquer outro empreendimento de engenharia são suscetíveis a
ocorrência de acidentes, sejam por erros de projeto, métodos construtivos deficientes,
acidentais, entre outras causas. Os acidentes podem ser classificados de normais passíveis de
serem controlados (por exemplo: incêndios, vazamentos de gases e chorume), e os
catastróficos, que devido a sua rápida atividade de ocorrência, são praticamente impossíveis
de serem controlados.
Os acidentes, tanto os normais e principalmente os catastróficos, podem causar danos ao meio
ambiente, aos trabalhadores e à comunidade local.
8.7.2 – Objetivos
Este plano tem por objetivo visualizar com antecedência e tomar todas as providências para
que não ocorra o acidente, na CTR da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.,
fazendo vistorias e tomando medidas antes, durante e depois da operação minimizando e
eliminando riscos principalmente ao meio ambiente e aos indivíduos.
8.7.3 - Ações e Medidas de Emergência
Para a implementação do Plano de Emergência é necessário ter:
 Quadro de pessoal para tomada de decisões
Deverá contar com técnicos especializados, que conheçam em detalhe o plano de emergência,
bem como, das operações desenvolvidas nas instalações da CTR e das características e
localização dos resíduos. O coordenador deverá ter total liberdade na liberação de recursos
materiais, humanos e financeiros para a implementação do plano.
 Equipamentos de segurança
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A CTR deverá dispor de equipamentos de segurança em perfeito estado de conservação,
adequados aos tipos de acidentes possíveis de ocorrer nas instalações. No mínimo a CTR
deverá conter: alarme; extintores de gás e espuma; Kit de primeiros socorros, além de
equipamentos de comunicação interna e externa.
 Lista de órgãos em casos de emergência
As dependências da CTR deverão dispor de uma lista atualizada dos órgãos a serem
acionados em caso de acidentes, tais como: Hospital Municipal; Policia Militar, Corpos de
Bombeiro; CETESB, DEPRN, Defesa Civil, entre outros.
 Ações e medidas de emergência
Este item refere-se a ações preventivas e corretivas que devem ser implantadas no caso da
ocorrência de acidentes na CTR propriamente dito. O quadro 8.7.3-1 apresenta um resumo
dos prováveis acidentes e das ações preventivas e corretivas a serem tomadas.
Quadro 8.7.3-1: Ações de emergência
Acidentes

Escorregamentos
maciço/aterro

do

Incêndio na CTR

Explosão no maciço
de resíduos

Vazamentos de gases

Ações preventivas

Ações Corretivas/Emergenciais

- Inspeções visuais: identificação de
trincas, recalques, erosões, etc.
-Controle
por
instrumentação:
piezômetros, deslocamentos, etc.
-Observações no sistema de
drenagem e cobertura vegetal; etc.
- Medições de gases e pressões do
interior do maciço;
- Outras ações cabíveis.

- Reconfiguração geométrica;
- Retaludamento;
- Reforço do sistema de drenagem;
- Avaliação de riscos imediato e
futuros;
- Isolamento e evacuação da área;
- Paralisação das operações na
CTR e entorno;
- Acionamento da defesa civil;

- Cobertura dos resíduos;
- Segregação dos resíduos.
- Inspeções visuais nos drenos de
gases e chorume;
-Observações de trincas, recalques,
etc.
-Garantir
ventilação
adequada
durante a escavação do maciço de
resíduos.
-Medições
do
entorno
com
explosivímetro.
- Garantir ventilação adequada no
interior das edificações;
- Inspeções visuais nos drenos de
gases e chorume;
-Observações de trincas, recalques,
etc.

- Abafamento utilizando solo;
- Isolamento da área.
-Implantação
de
medidas
corretivas;
- Avaliação de riscos imediatos e
futuros;
- Isolamento e evacuação da área;
- Paralisação das operações na
CTR e entorno;
- Acionamento da defesa civil e
outros órgãos competentes;
- Cobertura dos resíduos;
- Avaliação de riscos imediatos e
futuros;
- Isolamento e evacuação da área;
- Paralisação das operações na
CTR e entorno;
- Acionamento da defesa civil e
outros órgãos competentes;
(continua)
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(continuação)

Acidentes

Vazamento
de
chorume do aterro e
lagoa

Ações preventivas

Ações Corretivas/Emergenciais

- Inspeções visuais identificando
pontos de surgência, drenos, lagoa,
etc.;
- Manutenção dos equipamentos;
- E outras ações cabíveis.

- Contenção;
- Remoção do percolado;
-Execução
de
diques
de
contenção;
- Disposição do líquido na lagoa de
chorume;
- Aumento da freqüência de envio
à Estação de Tratamento;
- Avaliação de riscos imediatos e
futuros;
- Isolamento da área;
- Paralisação das operações na
CTR quando interferir no processo
de disposição;
-Comunicação
aos
órgãos
ambientais.

Ressalta-se que a CTR possui um Sistema de Gestão Integrado – SGI com o titulo de
“Medidas de Prevenção de Acidentes, Riscos e Explosões na Caldeira” (Anexo 12).
8.8 – Plano de Gerenciamento de Recebimento da Disposição de Resíduos no Aterro
8.8.1 - Justificativas
Pretende-se com a implantação da CTR da Brasil Ambiental S.A., receber resíduos
enquadrados nas Classes I e II segundo classificação da NBR – 10.004.
8.8.2 - Objetivos
O controle de origem, do tipo e da quantidade dos resíduos, bem como sua triagem e
disposição final no aterro, tem por objetivo identificar e cadastrar todos os resíduos que
chegam ao aterro, e verificar se os mesmos se enquadram na classificação conforme norma
NBR-10.004.
8.8.3 – Metodologia
8.8.3.1 – Recebimento dos Resíduos
 Fontes Geradoras
Serão admitidos os seguintes tipos de resíduos segundo as fontes de origem:
 Resíduos sólidos e materiais de varredura domiciliares residenciais;
 Resíduos sólidos domiciliares não residenciais, originários de estabelecimentos
públicos, institucionais, comerciais, industriais e de serviços, entre outros, enquadrados na
Classe I, Classe IIA e Classe IIB;
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 Resíduos sólidos originados de feiras livres e mercados.
 Recepção dos resíduos sólidos urbanos
O controle de origem, do tipo e da quantidade dos resíduos destinados à CTR é efetuado na
balança rodoviária eletrônica existente junto ao prédio administrativo.
Na entrada do veículo é feita a pesagem do veículo e uma verificação da adequação dos
resíduos por técnico especializado, e do CADRI. Os lixos domésticos e comerciais são
facilmente identificáveis e não necessitam de qualquer análise laboratorial para sua liberação
de entrada no aterro sanitário.
Na saída do veículo descarregado é feita nova pesagem, onde são registradas as informações
de tara e horário de saída.
 Recepção dos resíduos industriais
Na recepção do veículo deverão ser efetuadas as seguintes conferências:
 Documentação
Manifesto de carga ou documento equivalente emitido pelo gerador de resíduos, contendo:
a) Nome e CNPJ do gerador;
b) Origem e tipo do resíduo;
c) Período de geração e data de coleta do resíduo;
d) Análise de classificação do resíduo segundo NBR-10.004/87;
e) Características físicas do resíduo;
f) Cópia do CADRI emitido pela Agência Regional da CETESB;
g) Quantidade de resíduo transportado;
h) Nome e qualificação do transportado (razão social, CNPJ, endereço, telefone e email);
i) Nome e informações do condutor do veículo transportador;
j) Termo de Responsabilidade Solidária, devidamente assinado pelo gerador e
transportador do resíduo, atestando que as informações fornecidas são verdadeiras, e que
se submetem a quaisquer penalidades decorrentes de distorções quanto aos dados
fornecidos e informações sobre as características dos resíduos.
8.8.3.2 – Ficha de Controle dos Resíduos
Deverá ser elaborada pelo empreendedor, contendo as informações fornecidas do Manifesto
de carga e ainda informações obtidas através de análise expedita com ensaios de: ph; cor;
aspecto físico; odor; reatividade em meio aquoso; e óleos e graxas.
No caso de grande gerador industrial, deverão ser coletadas amostras para a realização de
análise detalhada em laboratório, de acordo com a NBR-10.004 e procedimentos específicos
constantes nas normas NBR 10.005/10.006 e 10.007.
8.9 – Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
8.9.1 – Justificativas
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Conforme disposto na Lei nº 12.300 de 16/03/2006: “Art 13: A gestão dos resíduos sólidos
urbanos será feita pelos municípios, de forma, preferencialmente integrada e regionalizada,
com a cooperação do Estado e participação dos organismos da sociedade civil, tendo em
vista a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e à saúde pública.”, dessa forma,
a Gestão de Resíduos Sólidos Municipais deve ser conduzida em conformidade com os
requisitos da legislação e das normas técnicas aplicáveis e em observância às diretrizes e
instruções dos Planos Estaduais pertinentes. Deve ser implementada de forma sistêmica –
visando assegurar a minimização dos custos de implementação e a maximização dos
resultados, segundo os seguintes critérios gerais:
 assegurar que os procedimentos adotados resultem em práticas ambientalmente
adequadas e seguras, de forma a não caracterizar danos ao meio ambiente, à
comunidade, à saúde ocupacional e à segurança dos empregados e contratados da
empresa.
 implantar e manter Programa de Gestão de Resíduos em conformidade com os
critérios e instruções constantes deste plano.
 inventariar os resíduos gerados como forma de fundamentar os programas de gestão
de resíduos.
 identificar alternativas de minimização da geração de resíduos, compatíveis com os
requisitos operacionais.
 identificar alternativas de minimização da carga de resíduos a ser disposta no aterro,
considerando-se a viabilidade técnica e econômica de sua reutilização ou de seu
reprocessamento, interno ou externo à empresa.
 assegurar a continuidade e a ampliação das práticas de educação ambiental para outros
municípios da região.
 assegurar que os serviços de reciclagem realizados por terceiros associados à gestão de
resíduos na empresa, sejam realizados em conformidade com a legislação do meio
ambiente, de saúde ocupacional e segurança do trabalho, aplicáveis.
8.9.2 - Objetivos
Este programa tem como objetivo garantir o transporte, o tratamento e a disposição final
adequados dos resíduos sólidos gerados por municípios que podem ser atendidos pela CTR da
Brasil Ambiental S.A., além de estabelecer um controle quantitativo e qualitativo de sua
geração.
O objetivo geral da gestão de resíduos sólidos é o manejo ambientalmente adequado desses
materiais, de maneira a atender às normas vigentes e a garantir o destino final minimizando os
impactos ambientais.
Como recomendado no EIA, a gestão de resíduos será conduzida de forma a contemplar os
seguintes princípios:
 atender aos requisitos da legislação ambiental e das normas técnicas aplicáveis;
 minimizar a geração dos resíduos;
 adotar procedimentos adequados de segregação e de coleta dos resíduos, de forma a
não comprometer sua gestão por meio da contaminação de resíduos;
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 maximizar as oportunidades de reciclagem e reuso de resíduos gerados;
 identificar alternativas de reprocessamento dos resíduos gerados, que sejam técnica e
economicamente viáveis e ambientalmente seguras, de forma a assegurar sua
disposição final adequada;
 difundir que as questões ambientais estão presentes em cada aspecto da sociedade;
 estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos comunitários relativos ao meio
ambiente e aos resíduos sólidos;
 contribuir para a conscientização/construção de uma visão integrada dos aspectos
ambientais e estimular a participação da comunidade nas questões ambientais.
8.9.3 - Metodologia
Visando alcançar os objetivos e metas apresentados acima são propostas a implantação, ou
ampliação da reciclagem de resíduos e a educação ambiental. A reciclagem deverá começar
com o sistema de coleta seletiva:
 Implantação e/ou fortalecimento do Sistema de Coleta Seletiva
O programa de coleta seletiva de resíduos deverá ser implantado através de programas
municipais de capacitação e educação ambiental permanentes, de forma que seus conceitos e
objetivos sejam conhecidos por todos os cidadãos, na área rural e urbana.
Entre os programas de capacitação e educação ambientais aplicados à questão dos resíduos
sólidos gerados, o Programa dos 4 R's está entre os mais utilizados e divulgados. Este
programa pode ser assim definido:


Redução: geração do mínimo resíduo possível, combatendo o desperdício de produtos e
alimentos consumidos;



Reutilização: reutilizar o resíduo em outras atividades do processo produtivo;



Reciclagem: outros usos nos processos produtivos podem ser aplicados aos resíduos;



Recuperação: antes do sucateamento de peças e componentes pode-se tentar recuperálos.

 Como praticar os 4 R’s
A implementação de um programa de capacitação e educação ambiental é fundamental para a
incorporação de suas práticas ao dia-a-dia.
Como forma de auxiliar essa tarefa, são listadas a seguir algumas dessas práticas:


Redução:


aproveitar as duas faces do papel;



fazer apenas o número de cópias necessário;



preferir produtos duráveis aos descartáveis;



evitar as embalagens supérfluas e as não recicláveis.
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Reutilização:


reaproveitar cartolinas, envelopes, folhas de papel, sacolas e papel de embrulho;



doar equipamentos e utensílios em desuso.

Reciclagem:


separação dos materiais recicláveis dos não recicláveis;



limpeza e armazenamento dos materiais recicláveis;



destinação correta dos materiais recicláveis. Quando não houver coleta seletiva,
deve-se doar os materiais para os catadores, sucateiros, supermercados e outras
instituições que recebam e destinem tais materiais.

Recuperação:


consertar os equipamentos e aparelhos defeituosos sempre que possível, evitando
o sucateamento;



manutenção constante de equipamentos e eletrodomésticos afim de evitar
sucateamento precoce.

 Coleta e Segregação
A coleta seletiva promove a separação, manuseio e acondicionamento dos resíduos,
facilitando sua reutilização e/ou reciclagem.
A coleta seletiva de resíduos sólidos tem como principal objetivo garantir a correta separação,
manuseio e acondicionamento dos resíduos sólidos que deverão estar de acordo com as
especificações de projeto das destinações finais previstas.
A coleta seletiva consiste na separação dos componentes que podem ser acumulados. A
separação dos tipos de resíduos ocorre na própria fonte geradora e é seguida do
acondicionamento distinto para cada componente ou grupo de componentes.
A segregação de resíduos por meio da coleta seletiva possibilita uma série de vantagens e
benefícios, sob os pontos de vista sanitário, ambiental e econômico. Como aspectos positivos,
pode-se citar a boa qualidade dos materiais segregados em função da não contaminação por
outros materiais, o que possibilita sua futura comercialização; a facilidade no manejo dos
resíduos e a redução do volume de resíduo a ser disposto.
A coleta seletiva deverá ampliada através de programas municipais de capacitação e educação
ambiental permanentes, de forma que seus conceitos e objetivos sejam conhecidos por todos
os munícipes.
Desta forma, será priorizada a separação dos resíduos no local de sua geração, através do
acondicionamento distinto para cada componente ou grupo de componentes. Estes recipientes
de coleta deverão ser diferenciados por cores, conforme Resolução CONAMA nº. 275/98, de
acordo com a necessidade de cada local.
 Acondicionamento de resíduos
Na implantação da coleta seletiva devem ser priorizadas a separação e classificação dos
resíduos na fonte geradora, mediante acondicionamento distinto para cada componente ou
grupo de componentes.
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Na estruturação do sistema de seleção dos resíduos sólidos gerados deverão considerados os
seguintes critérios principais:


Tipo ou natureza do resíduo: a seleção por tipo ou natureza é necessária para que se
possa promover a reciclagem de alguns resíduos;



Classe do resíduo: onde são atendidos os requisitos legais e de segurança no manuseio,
acondicionamento, transporte e destinação final;



Volume e local de geração: onde se define o tamanho e tipo do recipiente de coleta, as
ferramentas e dispositivos de manuseio e transporte.

De acordo com esses critérios definiu-se o sistema de segregação apresentado no quadro
8.9.3-1 seguinte, de acordo com as diferentes classes de resíduos previstas na norma NBR
10.004.
Quadro 8.9.3-1: Sistema de segregação dos resíduos sólidos
Tipos de
Residuos

Principais Componentes

Classe
NBR 10.004

Papel e papelão
não contaminados

Papéis já utilizados nas duas faces, mesmo que
rasgados (os papéis não deverão ser amassados),
papelões de embalagens, desde que isentos de:
cobertura
metálica,
plastificação
ou
materiais
parafinados, papel carbono.

II B

Vidros não
contaminados

Garrafas, restos de vidro quebrado, recipientes e
embalagens, desde que não contaminados por produtos
tóxicos/ químicos

II B

Plásticos e
borrachas não
contaminados

Sacos plásticos, recipientes plásticos, restos de plástico
PVC e outros tipos de plásticos, peças de borrachas

II B

Sucata ferrosa e
não ferrosa não
contaminadas

Restos de peças ferrosas e não-ferrosas, limalhas de
ferro, aparas

II B

Matéria orgânica
para
compostagem

Restos de comida, cascas de verduras, frutas e
legumes, restos de poda, vegetação de podas/ capinas,
etc.

II A

Propõe-se que sejam adotados os seguintes recipientes de coleta:


Recipientes de 30 L para coleta de resíduos gerados em residências, escritórios,
restaurante, hotéis e pousadas;



Caçambas de 5 m3 para coleta de resíduos gerados em vias, pátios e oficinas.-

 Coleta de resíduos
Os resíduos sólidos deverão ser coletados nas fontes geradoras conforme a demanda. Nesses
pontos geradores, seguindo os princípios da coleta seletiva, os resíduos sólidos deverão estar
segregados em recipientes, de preferência, de diferente cor segundo as orientações dadas no
item anterior.
Considerando as orientações do Manual de Gerenciamento Integrado do IPT (1995), e
levando em consideração o volume de resíduos gerados por dia, a localização dos pontos
geradores e a distância do local de destino final dos resíduos, poderá ser utilizado um veículo
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com capacidade de 3 toneladas, o qual realizará dois ciclos de coleta por dia. O veículo
coletor contará com o respectivo motorista e um auxiliar, os quais deverão usar Equipamento
de Proteção Individual (EPI´s) de rigoroso controle.
O galpão habilitado como depósito temporário, que receberá o material a ser reciclado não
está previsto para ser localizado junto à área do aterro sanitário.
 Destinação de resíduos orgânicos
O resíduo orgânico contendo material orgânico: restos de comida, gêneros alimentícios “in
natura”, folhagens, restos de frutas, verduras, inclusive papel higiênico usado, etc., isento de
outros resíduos, tais como: metálicos, reagentes, plásticos, pedaços de madeira, papel/papelão,
estopas/trapos, óleos e graxas, agrotóxicos, materiais inflamáveis, explosivos, etc. seguirá
para a disposição no aterro.
 Programa de Educação Ambiental
Outra maneira de consolidar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos é por meio da educação
ambiental, entendida como parte de um processo pedagógico que envolve a participação
pública de forma abrangente visando à formação de consciência crítica.
A construção de valores, atitudes e ações poderá ser obtida por meio do conhecimento das
realidades socioambientais locais, regionais e globais.
A CTR implantará programa que incluirá atividades como visitas de grupos escolares e
grupos comunitários. Essas visitas consistem no conhecimento do aterro sanitário e sua
funcionalidade, realização de palestras sobre o reaproveitamento dos resíduos e a importância
de atitudes ambientalmente corretas com relação aos resíduos sólidos, entre outros.
Este projeto será dimensionado para receber maior número de visitantes possível dentro de
parcerias e convênios com prefeituras, associações e demais entidades interessadas nos
programas ambientais.
8.10 - Plano de Encerramento
8.10.1 - Justificativa
Os resíduos sólidos tratados na CTR e dispostos no aterro estão sujeitos aos processos de
decomposição microbiológica gerando subprodutos gasosos e líquidos. Os líquidos continuam
sendo gerados após o encerramento da disposição de resíduos o que demanda a continuidade
da coleta e tratamento dos percolados por um período que poderá variar entre 10 (dez) e 15
(quinze) anos. A geração de gás continua também após o encerramento das atividades sendo
necessária a sua coleta e queima centralizada com eventual aproveitamento energética. Há a
possibilidade de ocorrência de recalques associados à acomodação do resíduo em processo de
decomposição.
Qualquer uso futuro da área deverá respeitar a total estabilidade da geração de efluentes.
8.10.2 - Objetivos
Este plano objetiva garantir a segurança por meio de atividades de fechamento, manutenção e
monitoramento, de reintegração ambiental de área do aterro com o entorno visando o usufruto
futuro, por exemplo, para atividades de lazer.
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8.10.3 - Metodologia
Durante a operação do aterro ocorrem periodicamente encerramentos parciais à medida que as
células vão sendo encerradas e uma nova fase se inicia. Assim, a cada nova fase os taludes
vão sendo submetidos à implantação de cobertura de gramíneas e o sistema de drenagem das
águas pluviais.
O encerramento final pode ser subdividido de acordo com a seqüência de atividades a seguir:
 Implantação da última célula, com complementação dos serviços de fechamento
superficial e de conformação, seguindo as atividades já executadas nos taludes já
formados nas fases anteriores.
 Cobertura final e impermeabilização após a implantação continuada dos sistemas
internos de drenagem de gases e líquidos e de captação de águas pluviais, seguida de
cobertura vegetal com gramíneas das superfícies expostas remanescentes, a fim de
evitar processos erosivos.
 Recomposição paisagística: será realizada a cada etapa de fechamento das várias fases
do aterro, de acordo com a geometria pré definida em projeto executivo.
 Uso futuro: será detalhado na época de fechamento final do aterro considerando as
demandas que poderão existir na região nesta época. Salienta-se que tem sido freqüente
nestes casos a implantação de equipamentos de lazer e de apoio à comunidade local.
 Sistemas de segurança, que resguardará a área do empreendimento, o patrimônio e a
infra-estrutura instalada.
 Retirada de equipamentos: depois de cessada as atividades de disposição de resíduos
parte dos equipamentos mobilizados poderão ser retirados, mantendo-se no local os
equipamentos fundamentais para a execução dos serviços de manutenção de acessos,
drenagens, replantio e outros.
 Desmobilização de mão de obra: depois de encerrada a operação de disposição final de
resíduos, parte da mão deverá ser desmobilizada, permanecendo as equipes necessárias
à continuidade dos serviços de manutenção.
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho avalia a implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos
localizada na área rural do município de Guará. Trata-se do projeto da Brasil Ambiental
Tratamento de Resíduos S.A., situado na região noroeste do referido município, próximo ao
município de Ituverava e Ipuã, na região paulista do baixo Sapucaí (UGRHI 8). É possível
visualizar a localização do empreendimento nas figuras 1.2-1 e 1.2-2, já apresentadas no
Capítulo 1.
O município de Guará está localizado junto à Rodovia Anhanguera e a 90 km a norte de
Ribeirão Preto. O acesso à área do empreendimento é feito a partir da Rodovia Anhanguera,
pela estrada Guará – Aparecida do Salto e a Vicinal Elidio Cherutti.
A área do empreendimento perfaz aproximadamente 558.500 m2 (projeção plana). A cota
inferior mínima corresponde a base do aterro de 545 m e a cota superior máxima é de 605 m.
Após a implantação, a CTR prevê capacidade de recebimento de resíduos Classe II de
700t/dia, com volume de corte de terreno de aproximadamente 600m³, totalizando uma
capacidade volumétrica final total de 5.307.269,23 m3. Esta concepção garante vida útil de
pelo menos 24,3 anos.
Para este projeto, foram previstas a execução de 6 (seis) valas para resíduos Classe I com
volume útil estimado em 33.120 m3. Para o início da operação estão previstas duas valas,
sendo uma para recebimento de resíduos pastosos (úmidos) e outro para resíduos secos.
A área preconizada para a implantação da CTR apresenta-se bastante alterada, resultado de
um histórico de uso intensivo da mesma, ligado às atividades de cultivo, de café e cana-deaçúcar, e atividades pecuárias, razão pela qual essas terras tiveram a área anteriormente
ocupada com plantios e pastagens. Não haverá supressão de vegetação e diminuição ou
interferência em habitats naturais.
A implantação da Central de Tratamento de Resíduos em pauta não deverá promover
modificações significativas nas condições da área de sua implantação, já que a área lindeira se
encontra licenciada para um aterro sanitário da empresa Ambitec Ltda e tem apresentado IQR
Adequado desde 2000 na avaliação anual promovida pela CETESB. Assim, no aspecto
locacional a viabilidade ambiental é a melhor possível, pois, esta área encontra-se isolada do
núcleo urbano do município de Guará, e o zoneamento municipal instituído pela Lei
Municipal nº 1.197, de 21 de dezembro de 2000, no seu artigo 1º definiu: “Ficam proibidos o
uso e a ocupação do solo, para fins de expansão urbana residencial, em um raio de um
quilômetro no entorno do aterro sanitário instalado neste Município.”
Sob o ponto de vista sócio-econômico, o empreendimento da Brasil Ambiental Tratamento
de Resíduos S.A. deverá gerar impactos positivos quanto à disposição adequada de resíduos
sólidos, geração de empregos e de renda para a população local, dentre outros, todos
considerados como impactos positivos de magnitude média a alta.
De um modo geral, os impactos associados à ampliação e operação do empreendimento,
identificados nas fichas específicas, foram considerados de baixa magnitude, tendo em vista,
não só as medidas estabelecidas neste estudo, mas, principalmente, as diretrizes de projeto
que incorporam ações concretas de controle dos impactos ambientais (adoção de sistema de
impermeabilização, sistema de drenagem e remoção de percolado, sistema de drenagem de
gases, sistema de drenagem superficial e outros), assim como procedimentos de gestão
permanente dos mesmos (monitoramentos de água, geotécnico e de processos erosivos,
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recebimento de resíduos e outros). Mesmo o impacto a ser gerado pelo risco de contaminação
das águas subterrâneas, considerado de magnitude moderada, será minimizado pela
implantação das medidas indicadas por este estudo, em especial a implantação de sistema de
impermeabilização e drenagem de percolados que serão implantados pelo empreendedor.
Por outro lado, caso a avaliação do estudo apresentado conclua pela não aprovação da
ampliação projetada, deve-se considerar as conseqüências no cenário atual e futuro de
disposição de resíduos domiciliares, comerciais e industriais Classe I e Classe II na região.
Desta forma, levando-se em conta o contexto em que se insere, pode-se concluir que o projeto
de implantação da CTR Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. justifica-se
duplamente: do ponto de vista do uso do solo, situa-se em área rural, distante do processo de
urbanização municipal, amparada pela legislação municipal de uso e ocupação do solo e em
área lindeira ao aterro sanitário licenciado; além disso, o empreendimento está capacitado
para suprir a demanda regional por áreas ambientalmente e tecnicamente adequadas de
disposição de resíduos sólidos em sua área de influência.
Conclui-se, assim, tendo em vista que os impactos sobre o meio físico são passíveis de
controle; que os identificados sobre a biota terrestre e aquática são passíveis de mitigação e
compensação e que a maioria dos impactos sobre o meio antrópico foram avaliados como
positivos, pela viabilidade ambiental do empreendimento no local pretendido.

__________________________________________
Rosa Cristina de Itapema Silveira
Geógrafa
CREA 0601022423/D
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11 – EQUIPE TÉCNICA
Quadro 11-1: Equipe Técnica
Coordenação
Área de Atuação
Coordenação Geral
Coordenação Técnica
Sub-coordenação Técnica

Nome
MSc.Rosa Cristina de Itapema
Silveira
Milton Akira Ishisaki
MSc.Márcia Regina Bertholdi
Piacentini

Formação

Registro de Classe

Geógrafa

CREA 0601022423/D

Eng° de Minas

CREA 0601882560

Geógrafa

CREA 0682598256

Elaboração
Área de Atuação
Levantamento
da
Legislação Interveniente
Justificativa/Caracterização
do Empreendimento

Nome
Dra. Márcia Elaine Teodoro

Geógrafa

CREA 5060835372

Milton Akira Ishisaki

Eng° de Minas

CREA 0601882560

Qualidade do ar

George Lentz César
Fruehauf, Mat. MSc.
PhD.

Eng° Ambiental

CREA 5062008073

Meio Físico - Coordenação

Ivan Guedes de Ávila

Geólogo

CREA 0600518087

Qualidade das Águas
Avaliação de ruído
Arqueologia

Davi Corrente Franzini
Oswaldo Paulino Filho
Prof. Dr. Paulo Zanettini

Eng° Ambiental
Engº Civil

Avifauna

Msc. Dennis Driesmans Beyer

Biólogo

Mastofauna

Msc. Dennis Driesmans Beyer

Biólogo

CREA 5062634083
CREA 0600.27627-2
Arqueólogo
CRBio
35361/01-D
CTF Ibama 249399
CRBio
35361/01-D
CTF Ibama 249399

Herpetofauna

Felipe Ciociola Lopes

Biólogo

Uso do solo

Felipe Gattai Resende

Aspectos sociais
Aspectos econômicos

Dra. Márcia Elaine Teodoro
Prof. Dr José Olavo
Prof. Dra. Maria José Birraque

Percepção
Plano de
Social
Tráfego
Cartografia
RIMA

Ambiental e
Comunicação

Prof. Dra. Enide Franzini
Cláudio A. Maloni Ribeiro
Vivian Fernanda Mendes
Merola
Davi Corrente Franzini

Formação

Gestor Ambiental e
formação
em
Geografia
Geógrafa
Economista
Filósofa

Registro de Classe

CRBio 64039/01-D

CREA 5060835372
CTF Ibama 4459807

Licenciada em Letras
Modernas
Arquiteto

CREA 0601959354

Geógrafa

CREA 5062817151

Eng° Ambiental

CREA 5062634083
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