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• Agradecimentos pela oportunidade com a certeza de
legitimar ainda mais o proposto.
• Objetivo - Melhor Qualidade e Segurança
• Equipe técnica - Solução considerando feições locais,
aspectos da região e do terreno
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Responsável pelo EIA / RIMA
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Endereço: R. Guiará, 420, São Paulo/SP
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Responsável Técnico:
Valdir Akihiko Nakazawa
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VEOLIA EM POUCAS PALAVRAS...
Como controladora do CDR – Pedreira, o grupo Veolia é o líder global no gerenciamento otimizado de
recursos.
Com mais de 163 mil funcionários em todo o mundo, o Grupo projeta e fornece soluções de gerenciamento de Água,
Resíduos e Energia que contribuem para o desenvolvimento sustentável das comunidades e indústrias.
Por meio de suas três atividades comerciais, a Veolia ajuda a desenvolver
o acesso aos recursos, preservar os recursos disponíveis e reabastecê-los.
Por exemplo, em 2016, nós:





Abastecemos 100 milhões de pessoas com água;
Conectamos 61 milhões de pessoas à sistemas de águas residuais;
Produzimos 44 milhões de MWh de energia;
Converteu 45 milhões de toneladas métricas de resíduos em novos materiais e energia;

Em um mundo que está se desenvolvendo e mudando rapidamente, esse desempenho resulta da nossa capacidade de
inventar, nossa abordagem responsável e nossa eficiência. Agora, nossa nova Veolia é impulsionada por uma estratégia de
crescimento lucrativo e seletivo com nossa missão "Resourcing the world“ - Renovando o mundo.

SETOR DE RESÍDUOS DA VEOLIA BRASIL

CGA Iperó

CGA Araçariguama (Greenfield)

Empregados: 35
T/Dia:
1.200
Vida Útil:
10 Anos + 10 Exp.

Empregados: 40
T/Dia:
1.500
Vida Útil:
18 Anos

CDR Pedreira

CTRB Momento – KI / KII

Empregados: 133
T/Dia:
5.500
Vida Útil:
2 Anos + 20 Exp.

Empregados: 48
T/Dia:
450
Vida Útil:
15 Anos

PGR Tijuquinhas
Empregados : 71
T/Dia:
1.200
Rem.Capacity: 1,5 Anos + 7 Exp.

CDR PEDREIRA
O CDR Pedreira vem contribuindo, desde 2001, para minimizar
problemas ambientais decorrentes da disposição inadequada de
resíduos gerados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
MAIRIPORÃ

SÃO PAULO

GUARULHOS

O aterro esta licenciado para disposição final ambientalmente correta
para 5.800 toneladas diárias de resíduos gerados em diversas regiões
do município de São Paulo e da Região Metropolitana com resíduo
indivisíveis da PMSP e resíduos domiciliares dos municípios de Arujá,
Atibaia, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Piracaia, Poá e Suzano.
Estes resíduos são classificados como não perigosos - Classes IIA e IIB permanecendo dessa forma no projeto de expansão.
Em seu EIA/RIMA identifica e avalia os impactos ambientais
provenientes da expansão do aterro do CDR Pedreira, assim como da
implantação de suas estruturas de apoio, como:
•

Central de valorização de materiais recicláveis

•

Lagoa de chorume, área administrativa, área para
armazenamento temporário do solo, balanças, laboratórios,
oficina de manutenção e tanque aéreo de diesel para
abastecimento.

A gleba atual do CDR Pedreira situa-se no município de São Paulo e
sua expansão se dará em Guarulhos, conforme ilustrado na figura ao
lado.

CDR PEDREIRA EM OPERAÇÃO

Localizado no município de São Paulo e
iniciou suas atividades em outubro de 2001
tendo sido depositado, até o momento,
quantidade próxima a 25 milhões de
toneladas de resíduos, Classes IIA e IIB.
Possui uma estação de queima centralizada
de biogás, onde os gases produzidos
durante a decomposição dos resíduos são
captados por tubulações e queimados,
evitando a liberação de gases responsáveis
pelo Efeito Estufa e o mau cheiro.

CDR PEDREIRA – Portaria e área
administrativa (Fonte: CDR Pedreira)

Unidade de Captação e Queima de Biogás

CDR PEDREIRA

CDR PEDREIRA – Entrada

(Fonte: CDR Pedreira)

(Fonte: Ecodue, 2016)

(Fonte: CDR Pedreira)

Área de Manutenção

Área do aterro sanitário em operação

Lagoa de acumulação de chorume

Dutos de Gás

Drenagem Pluvial e Umectação das
Vias

Fonte: Ecodue, 2016

Área Administrativa

O CDR Pedreira conta ainda com infraestruturas já instaladas, como: Sistemas de proteção ambiental: impermeabilização de base e
laterais da área de disposição dos resíduos; cobertura diária e definitiva dos resíduos; coleta, drenagem e armazenamento
temporário de efluentes líquidos percolados; drenagem e tratamento térmico dos gases (biogás); drenagem superficial para águas
pluviais; e monitoramento ambiental.
Áreas de apoio: estacionamentos, auditório, copa-refeitório, ambulatório, escritórios, posto de diesel, lagoa de chorume, entre
outras.

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CDR PEDREIRA
A ampliação se dará por alteamento do maciço atual e por extensão lateral em uma área contígua, situada no Município de
Guarulhos/SP. A ampliação do aterro sanitário ocorrerá em cinco etapas de expansão e alteamento, que seguem:
 Etapa 1: será executada sobre o aterro
existente, consistindo na continuidade de
operação do mesmo, até a cota de nível
920 metros.
 Etapas 2, 3 e 4: consiste nas ocupações, em
partes, da área da gleba anexa, com as
expansões laterais do aterro.
 Etapa 5: alteamento do maciço até a cota
de nível 868m, sem ocupação de áreas
adjacentes, configurando dois maciços
independentes.
A ampliação do aterro estenderá sua vida útil
em 9,7 anos.
Além da expansão do aterro sanitário, haverá
também a instalação de estruturas de apoio,
nova lagoa de acumulação de chorume e uma
central de triagem de materiais recicláveis,
conforme mostra a figura ao lado.

Projeção da ampliação do aterro sanitário
CDR Pedreira (Ecodue, 2017)

Etapas de Ampliação do CDR Pedreira

ETAPA 1

ETAPA 5 – Configuração Final
Fonte: Cepollina, 2017

ETAPA 3

RECURSOS
HÍDRICOS

LOCALIZAÇÃO

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 6)

Área do Empreendimento
Sub-bacia Penha-Pinheiros



A área de drenagem total da
Sub-bacia Penha-Pinheiros =
101.900 ha;



Ampliação CDR = 90 ha

 0,09 % da área total de
drenagem da Sub-Bacia
Penha-Pinheiros;
Fonte: CBH Alto Tietê, 2009

A AII é delimitada por
parte da bacia do rio
Cabuçu
de
Cima,
abrangendo todos seus
afluentes de montante
até sua confluência com
o ribeirão Engordador.

RESERVATÓRIOS
PRÓXIMOS:

APRM TANQUEGRANDE

APRM CABUÇU

Não haverá qualquer interferência em
função da ampliação do empreendimento

Reservatórios:

1) No rio Cabuçu de
Cima, a montante,
tem-se
o
reservatório
Cabuçu, com área
total de 20 ha,
localizado no núcleo
Cabuçu, município
de Guarulhos no
PEC – abastece 6%
da população de
Guarulhos;
2) reservatório Tanque
Grande (fora da AII)
- APRM-TG. Possui
área total de 7,8
Km².
Abastece
30.000 pessoas no
bairro Jd Lenise.

Fonte: DAEE - http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/fchweb.html

USOS DO SOLO
E DA ÁGUA

 Ribeirão Piracema:
Uma outorga de captação de água para
umectação. O restante das outorgas é
somente para obras interventivas no
corpo hídrico, como travessias,
canalizações e desassoreamentos.
 Rio Cabuçu de Cima:
Uma outorga para uso industrial e
outra para umectação. Há 7 outorgas
para travessia, sendo 2 intermediárias
e outras 5 subterrâneas, isto é, para
passagem de duto. Para lançamento
superficial há 3 outorgas, duas de uso
público e uma industrial e, por fim, 12
outorgas
para
canalização
da
drenagem.

Lixão
desativado

NÃO HÁ OUTORGAS PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO NESSES 2
CURSOS D´ÁGUA.
Para a ampliação do
empreendimento, não haverá
nenhuma intervenção direta em
recursos hídricos, como também não
haverá captação de águas superficiais
ou lançamentos de efluentes em
corpo receptor.

INTERVENÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

OUTORGAS – ÁGUA SUPERFICIAL
PORTARIA
DAEE Nº 1086,
de 10/06/2009

USO

RECURSO HÍDRICO

Travessia aérea

DAEE Nº 1449,
Canalização
de 23/08/2006 retangular aberta
DAEE Nº 3641,
de 19/11/2015

Canalização

COORDENADA UTM KM

PRAZO
(anos)

AUTORIZADA

N

E

Ribeirão Piracema

7.411,00

341.07

30

CDR PEDREIRA

Ribeirão Piracema

7.411,00 /
7.410,47

341,07 /
341,05

30

CDR PEDREIRA

Afluente do Ribeirão
Piracema

7.410,63 /
7.410,47

340,93 /
340,97

10

CDR PEDREIRA

OUTORGA – ÁGUA SUBTERRÂNEA
PORTARIA

USO

RECURSO HÍDRICO

DAEE Nº 1831,
de 12/06/2015

Poço local

Aquífero Cristalino

COORDENADA UTM KM
N
E
7.410,17

340,8

PRAZO
(anos)

VAZÃO M³/H

5

4,00

Outras intervenções: Firpavi e Dersa (DME 1 e 2) – destaque em roxo no mapa

PERÍODO

H/D

D/M

20

todos

INTERVENÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
Laudo do IGC (Parecer Técnico IGC n° 18/2015)

Cursos d´água
descaracterizados
segundo Laudo do IGC:

 Sobre os afluentes do
ribeirão Piracema estabelece
“[...] o galho formador do
lado leste da área [ADA] é
um talvegue seco de
drenagem de águas pluviais”
(IGC, 2015);

 Os cursos d´água localizados
no centro leste da área de
ampliação foram aterrados,
sendo oficialmente
descaracterizados.

RECURSOS HÍDRICOS - ATUAL

Firpavi

Fonte: CETESB, 2016

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

 O ribeirão Piracema e seus afluentes, como também o
rio Cabuçu de Cima a jusante do empreendimento, se
enquadram na Classe 4.

ANÁLISE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – ÁREA DE AMPLIAÇÃO
Campanha maio de 2017 - Resolução CONAMA 357/2005
Classe 4

Nenhum dos parâmetros analisados ultrapassou os VMPs
pela Resolução CONAMA 357 Classe 4, como também
Classe 2, para os 2 pontos.

Somente o valor de OD ficou
abaixo do valor mínimo
exigido para o ponto AS05, a
jusante da ampliação futura.

AS04

AS05

ANÁLISE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – ÁREA DE AMPLIAÇÃO
As coletas e análises dos 4 poços ao
redor da área de ampliação foram
realizadas em set/2015 e maio/2017.
Os resultados foram comparados aos
valores estabelecidos na Decisão de
Diretoria
045/2014/E/C/I,
de
20/02/2014 (CETESB).

Campanha Set/2015 = somente o
parâmetro Cloreto ultrapassou os
limites orientadores da CETESB (2014),
cujo valor foi de 11.409 mg/L e o
permitido é até 10.000 mg/L. Os demais
parâmetros analisados não
ultrapassaram os valores máximos
permitidos e/ou não foram detectados.

 Na AID e na ADA, ocorre predominantemente o aquífero do tipo fraturado, em rochas
intemperizadas, de natureza livre e de baixa permeabilidade, com recarga direta e pequena variação
sazonal, no qual a água subterrânea flui de modo preferencial na direção nordeste-sudeste, controlada
pelas descontinuidades geológicas
 O valor obtido para o índice GOD classifica o aquífero que ocorre na AID e na ADA como moderado
em relação à vulnerabilidade natural, sendo vulnerável a alguns poluentes, mas somente quando
continuamente lançados.

Campanha Maio/2017 = verificou-se
que nenhum parâmetro analisado
ultrapassou os valores máximos
permitidos e/ou não foram
detectados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Fora de área de mananciais;
 Não há captação de águas superficiais para abastecimento
público a jusante do empreendimento;
 Corpos d’água Classe 4;

 Empreendimento sem intervenção direta em recursos
hídricos, captação superficial e lançamento de efluentes;
 Intervenção superficial em área mínima em relação a SubBacia Penha-Pinheiros;
 Impactos ambientais mínimos comparados a novas áreas;

 Empreendimento instalado e consolidado;
 Projeto de expansão amplia Vida Útil em 9,7 anos.
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