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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório Ambiental Preliminar (RAP) tem por objetivo demonstrar 
a viabilidade ambiental da Usina Termelétrica Cidade do Livro, com capacidade 

de produção líquida de 50MW de energia elétrica, no município de Lençóis 
Paulista, estado de São Paulo. 

O Relatório Ambiental Preliminar (RAP) irá subsidiar a Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB) na sua análise para fins de emissão da 
Licença Prévia (LP) do referido empreendimento. 

Em consulta prévia ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

através do processo 133/2018 (021748/2018-63 e-ambiente), referente à 
tipologia de estudo a ser realizado e o órgão de competência responsável pelo 
licenciamento ambiental para uma usina termelétrica de biomassa no 

município de Lençóis Paulista, foi expedido por este órgão Parecer Técnico no 
265/18/IE em 03/09/2018 que conclui que “a análise ambiental deverá ser 

subsidiada pela apresentação de um Relatório Ambiental Preliminar – RAP a 
esse Departamento, em face da necessidade de estudos sobre os potenciais 
impactos ambientais que podem ser gerados pelo empreendimento. Para tanto 

segue Roteiro Básico para Elaboração de RAP.” 

Desta forma, os dados levantados e a sequência em que são apresentados, 

seguem as orientações do Parecer Técnico no 265/18/IE (CETESB, 2018) e do 
“Roteiro Básico para Elaboração de Relatório Ambiental Preliminar – RAP Usina 
Termlétrica” (CETESB, 2018) expedidos para o empreendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo ambiental apresenta as principais características do 
empreendimento proposto, as condições sociais e ambientais da área onde ele 

será inserido, e prevê os impactos socioambientais esperados (positivos e 
negativos), bem como propõe as ações e programas necessários para 

assegurar a preservação da qualidade ambiental, social e cultural da região 
onde será implantado o empreendimento. 

Nessa perspectiva, o estudo é apresentado em um volume com a seguinte 

divisão de capítulos. 

+ Capítulo 1 – Introdução: descrição geral do empreendimento. 

+ Capítulo 2 – Informações gerais: descrição do objeto do licenciamento, 
identificação do empreendedor, da empresa responsável pelos estudos e 
a equipe técnica. 

+ Capítulo 3 – Justificativas do empreendimento: principais argumentos 
que justifiquem a construção da usina termelétrica. 

+ Capítulo 4 – Estudo de Alternativas: apresenta as alternativas 
locacionais e tecnológicas para a implantação do empreendimento, com 
a justificativa para a escolha da alternativa definida. 

+ Capítulo 5 – Aspectos Legais e Institucionais: apresenta a legislação 
ambiental de âmbito federal e estadual e outras resoluções e normas 

técnicas pertinentes ao projeto. 

+ Capítulo 6 – Compatibilidade com Planos, Programas e Projetos 
Colocalizados: apresenta a compatibilidade do empreendimento com os 

planos, projetos e programas governamentais, e projetos privados 
existentes no entorno do empreendimento. 

+ Capítulo 7 – Caracterização do Empreendimento: apresenta a descrição 
do projeto, detalhando as atividades previstas para a fase de 

implantação e operação do empreendimento.  

+ Capítulo 8 – Áreas de Influência: apresenta os limites geográficos da 
AII, AID e ADA adotadas no estudo para os diferentes meios de análise, 
bem como a metodologia utilizada. 

+ Capítulo 9 – Diagnóstico Ambiental: apresenta o diagnóstico ambiental 
para os meios físico, biótico e socioeconômico, realizado a partir de 
dados secundários e dados primários coletados em trabalho de campo 
na área do projeto. 

+ Capítulo 10 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais e 
Proposição de Medidas Mitigadoras, Compensatórias e de 
Monitoramento: apresenta a metodologia utilizada para tal e a 
identificação e avaliação dos impactos propriamente dita, aliados à 

indicação de medidas mitigadoras, compensatórias e de monitoramento 
e controle para os impactos negativos identificados, além de medidas 

potencializadoras para os impactos positivos. 

+ Capítulo 11 – Programas Ambientais: contemplam o conjunto de 
medidas previstas para atender aos impactos levantados no capítulo 
anterior considerando distintamente as fases de implantação e operação 

do empreendimento.  

+ Capítulo 12 – Conclusão: apresenta os principais resultados do estudo, 
conectando a realidade diagnosticada da área de estudo do projeto, 
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com os impactos positivos e negativos previstos e os programas 

ambientais para atendê-los. 

+ Capítulo 13 – Referências Bibliográficas: apresenta as fontes de 
pesquisa utilizadas no estudo. 

+ Capítulo 14 – Anexos. 

A documentação solicitada no roteiro do RAP é apresentada no Anexo I. O 
Mapa 2.1-1 apresenta a localização do empreendimento. 
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Mapa 2.1-1 – Localização IBGE. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. Objeto do Licenciamento 

O objeto do presente licenciamento ambiental é a Usina Termelétrica (UTE) 

denominada “Termelétrica Cidade do Livro”, com capacidade de produção 
líquida de 50MW de energia elétrica, que será alimentada por biomassa 

(preferencialmente cavaco de madeira) na cidade de Lençóis Paulista, no 
estado de São Paulo. A energia gerada será distribuída a partir da conexão da 

UTE com a subestação (SE) Barra Grande, que está interligada ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN) na área de concessão da CPFL Paulista. 

Para viabilizar a implantação e operação são previstas as seguintes estruturas: 

+ Compra e Instalação de 2 turbogeradores à vapor, sendo cada uma 
responsável por gerar 30 MW de potência e potencial de exportação 
energético anual de 428,4 GWh; 

+ Compra e Instalação de 1 caldeira de grelha rotativa habilitada para 
queima de cavaco de madeira, bagaço de cana e etanol hidratado, 

operando numa pressão de 8,2 MPa; 

+ Construção de 1 conjunto de torres de resfriamento com 5 células e 
capacidade total de circulação 13.250m3/h; 

+ Construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com 
capacidade de tratamento de 400 m3/h; 

+ Construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com 
capacidade de tratamento de 16 m3/dia; 

+ Construção de 2 poços profundos para captação de água, já tendo sido 
obtidas as autorizações administrativas para o uso dos recursos hídricos 
subterrâneos, para fins industrial, e requerimento registrado sob 

Protocolo DAEE nº 1208/2019, na Diretoria da Bacia do Baixo Tietê, e 
do parecer técnico contido no Processo DAEE n° 9710410, e declarado 
viável a concepção do uso e da interferência em recursos hídricos do 

empreendimento que com demanda,conforme abaixo identificada: 
o Poço Local 001 - Aquífero Grupo Guarani - Coord. Geográficas 

Latitude S 22°35’26,538” - Longitude o 48°45”1,183” – Vazão 
Instantânea 300,0 m3/h; 

o Poço Local 002 - Aquífero Grupo Guarani - Coord. Geográficas 

Latitude S 22º35’29,802” - Longitude o 48º44’59,800” – Vazão 
Instantânea 50,00 m3/h. Extrato DVI/BBT nº 034, de 25-02-2019  

+ Construção de estação elevatória com 25 m² em alvenaria de bloco 
estrutural e laje impermeabilizada, para captação de água do rio 

Lençóis; 

+ Construção de uma adutora de 740 m e diâmetros de 14” e 12” para 
captação de água do rio Lençóis e destinação para a ETA do 
empreendimento, com um volume máximo de 300 m3/h; 

+ Construção de uma adutora de 85 m e 14’’ de diâmetro para captação 
de água da Lagoa da ETE do Sistema de Abastecimento de Água e 
Esgoto (SAAE) municipal e destinação para a ETA, em um volume 

máximo de 300 m3/h;  
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+ Condutoração de 7km de cabo de alta tensão em Linha de Transmissão 
(LT) de 138 KV já implantada e operando. A manutenção e operação 
desta LT serão, a princípio, de responsabilidade da CPFL; 

+ Construção de uma torre de transmissão e uma subestação de energia; 

+ Melhoria e pavimentação de acesso de 2 km já existente, que fará a 
conexão entre o empreendimento e a rodovia estadual SP-300 na altura 
do KM 296 Leste/Oeste desta; 

+ Construção de uma central de depósito temporário de resíduos; 

+ Construção de tanque de etanol líquido com capacidade para 3.000m3; 

+ Construção de tanque de óleo diesel com capacidade de 30m3; 

+ Construção de um pátio de biomassa contendo picador, depósito (toras, 
cavaco e bagaço de cana), esteiras transportadoras de biomassa e 
dotado de coleta e destinação de chorume; e 

+ Construção de um sistema de drenagens pluviais com reaproveitamento 
da água de chuva. 

 

2.2. Identificação do empreendedor e da empresa responsável pela 
elaboração do RAP 

❖ IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Empresa Usina Termelétrica Lençóis Paulista  

Nome ou Razão Social Usina Termelétrica Lençóis Paulista SPE S.A. 

CNPJ 27.171.295/0001-15 

Endereço Av. Ubirama, 483. Sala 2 piso superior – Vila Nossa 

Senhora Aparecida. Lençóis Paulista/SP, CEP 18.682-530 

Telefone/ Fax (14) 3264-1511 

e-mail alcy.lago@utelencois.com.br 

 

❖ EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RAP 

Empresa Tetra Mais Consultoria 

Nome ou Razão Social Tetra Mais Consultoria Ltda 

CNPJ 14.366.110/0001-86 

Cadastro Técnico Federal 

– CTF/IBAMA 
313817 

Endereço 
Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, 16 andar – Itaim Bibi, São 

Paulo/SP 

Resp. Técnico e 

Representante Legal 
Maria Claudia Paley Braga 
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Empresa Tetra Mais Consultoria 

CPF 112.175.738-36 

CREA/SP 5060481211 

Fone  (11) 2638-6664 

E-mail claudia.paley@tetramais.com.br 
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2.2.1. Equipe técnica 

 

Nome Função/ Tema Formação Nº de Registro Assinatura 

Maria Cláudia Paley Braga Responsável Técnico Engenheira Civil 
CREA-SP: 

5060481211  

Annamaria Fonseca Coordenação Geral do RAP Geóloga 
CREA SP: 

5061221799 
 

Alice Cristina Mondin Sub-coordenação do RAP Bióloga 
CRBIO 

39.460/02  

Especialistas 

Lorena Chamas Falcão 

Caracterização do 

Empreendimento 

Alternativas Tecnológicas 

Legislação Ambiental 

Engenheira Ambiental 
CREA-MG: 

129899/D  

Daniela Lavignatti 
Coordenação e execução do 

Meio Físico 
Geógrafa 

CREA-SP: 

5069561958 
 

Eduardo Murgel 
Qualidade do Ar 

Ruído e Vibração 
Engenheiro Civil 

CREA-SP: 

5068909129  
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Nome Função/ Tema Formação Nº de Registro Assinatura 

Lígia Sena Geoprocessamento Geógrafa 
CREA-SP: 

5063791219  

Maria Madalena Los 
Coordenação e revisão do 

meio biótico (Flora) 
Bióloga 

CRBio:  

04266-01 
 

Henrique Santos Flora  Engenheiro Florestal 
CREA: 

5061242611 

 

Norberto Hulle 
Coordenação e revisão do 

meio biótico (Fauna) 
Biólogo 

CRBio 

51663/01-D 
 

Moisés Guimarães 
Fauna Terrestre 

(Mastofauna) 
Biólogo 

CRBio 

94769/01 

 

Fábio Maffei 
Fauna Terrestre 

(Herpetofauna) 
Biólogo 

CRBio 

56558/01  
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Nome Função/ Tema Formação Nº de Registro Assinatura 

Guilherme Lima da Silva Fauna Terrestre (Avifauna) Biólogo 
CRBio 

72991/01 

 

Sandro Geraldo de Castro Britto Fauna Aquática (Ictiofauna) Biólogo 
CRBio 

26536/01 
 

Alexandre Faria Lopes de Paiva 
Coordenação e execução do 

Meio Socioecômico 
Cientista Social - 

 

Felipe Milioni  Estudo de Tráfego Engenheiro Ambiental 
CREA/SP 

5063231531 

 

Yuri Dadauto Estudo de Tráfego Engenheiro Ambiental 
CREA/SP 

5068905696 

 

Francisco Camacho Perusso Estudo de Tráfego Engenheiro Ambiental 
CREA/SP 

5068931023 
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Nome Função/ Tema Formação Nº de Registro Assinatura 

Gabriel Gera de Gouveia 
Apoio Meios Físico e 

Socioeconômico 
Gestor Ambiental - 

 

Rafaella Marcilio 

Projetos Colocalizados Apoio 

Geral 

Meios Físico e 

Socioeconômico 

Química - 
 

Aline Macedo Apoio Geral Meio Biótico 

Estagiária (Ciências 

Biológicas – em 

formação) 

- 
 

Vinícius Moraes 
Apoio Geral 

Geoprocessamento 

Estagiário (Geografia – 

em formação) 
- 
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3. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

A demanda total de energia dobrou no Brasil desde 1990, de acordo com IEA 
(2014), motivada pelo grande crescimento no consumo de eletricidade e na 
alta demanda por combustíveis, devido ao forte crescimento econômico e a 

expansão da classe média. Em 2015, segundo a EPE (2016a), houve uma 
diminuição de 1,9% em relação a 2014, sendo que os setores, industrial e de 

transporte, foram os mais representativos nessa queda. As principais causas 
dessa queda foram o comportamento da oferta interna de petróleo e seus 
derivados e o enfraquecimento da atividade econômica em 2015. 

Na produção de energia elétrica, em 2015, sete estados do país foram 
responsáveis por quase 70% da produção, segundo dados do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Dentre os estados, por ordem do maior 
para o menor gerador, estão: Paraná (17,15%), São Paulo (10,76%), Rio de 
Janeiro (10,73%), Pará (9,38%), Minas Gerais (6,86%), Santa Catarina 

(6,54%) e Rondônia (5,84%). 

Em 2013, das 378 usinas em atividade no país, pouco mais de 100 

exportaram energia para rede elétrica, ofertando algo em torno de 1.720 MW, 
enquanto a capacidade instalada para aquele ano era de 9.339 MW (NEVES e 
TROMBIN, 2014). O volume ofertado de bioeletricidade em 2013 poupou 7% 

da água dos reservatórios da região Centro-Sul. Segundo a EPE, em 2013 o 
potencial de oferta de bioeletricidade para rede foi de 5,4 GW, três vezes 

maior que o valor ofertado, mostrando assim uma lacuna potencial a ser 
atingida. O potencial de oferta de bioeletricidade somente com o bagaço de 
cana será de 8,4 GW e, se considerar a utilização da palha da cana, este 

potencial sobe para 22,1 GW, o equivalente a duas usinas de Itaipu ou quatro 
usinas de Belo Monte. 

A bioeletricidade contribui para redução das emissões de CO2 na produção de 
energia. Ao comparar o Brasil com outros países no mundo, o Brasil para 
gerar 1 MWh emite cerca de 14 vezes menos CO2 do que a China, 9 vezes 

menos que os Estados Unidos, 7 vezes menos do que a União Europeia. 

Devido a vários fatores, ao logo dos últimos anos, o suprimento de energia de 

modo a garantir o abastecimento do mercado interno brasileiro para os 
próximos anos, encontra-se em risco e conforme apresentado a seguir: 

+ Perda de regularização e de participação das hidrelétricas na matriz; 

+ Aumento de fontes intermitentes e usinas a fio d’água - a operação 
tornou-se mais complexa; e 

+ Dificuldades em se viabilizar térmicas convencionais (gás e carvão) que 
atuem na base do sistema. 

Com o atraso na implantação de projetos de infraestrutura, como usinas de 
energia e linhas de transmissão, a fragilidade do sistema fica cada vez mais 

evidente, ocasionando necessidade de assegurar o suprimento de energia. 

Sendo assim, o presente empreendimento tem como objetivo (i) produzir uma 

energia limpa, renovável e competitiva, com (ii) possibilidade de controle de 
despacho, com (iii) capacidade de produção de mais do que 8.000 horas por 
ano, e (iv) com retorno econômico-financeiro aceitável a seus acionsitas.  
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4. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

4.1. Alternativas Tecnológicas 

A UTE Cidade do Livro foi concebida a partir das seguintes premissas técnicas: 

+ 1 caldeira com ciclo regenerativo; 

+ 2 turbinas a vapor de condensação idênticas com múltiplas extrações; 

+ 2 geradores (redução da indisponibilidade e mitigação de riscos do 
negócio); 

+ Caldeira de grelha rotativa por ser a mais adequada a combustíveis com 
umidade menor ou igual a 50%; 

+ 3 opções de combustível: cavaco de madeira – primário (35% de 
umidade), bagaço de cana - secundário (50% de umidade) e etanol 
hidratado (emergencial); 

+ Combustível entregue na planta na forma de cavaco, porém a planta 
contará com picadores de toras para quaisquer contingências; 

+ Exportação de energia com 97,8% de eficiência (357 dias/ano) – alto 
grau de robustez e durabilidade dos equipamentos; 

+ Folga de capacidade de turbina e gerador para permitir a limpeza de um 
dos condensadores (perda de 50% dos tubos) sem queda drástica da 

geração de energia (52,9 MW nesta condição); 

+ Capacidade de geração máxima em 1 só máquina de 38,9 MW; 

+ Potência máxima injetada na rede de 50 MW (limite da energia 
incentivada); 

+ Caldeira com precipitador eletrostático para redução de emissões e 
otimização do manuseio de cinzas e incombustos (secos); 

+ Potência máxima consumida de 10 MW (condição para funcionamento 
simultâneo dos 2 picadores de toras); 

+ Conexão na SE Barra Grande utilizando circuito existente. 

 

A partir das premissas acima, foram estudados diferentes pares de pressão e 
temperatura para o sistema térmico visando a maximização das eficiências do 

ciclo termodinâmico e observando também itens como disponibilidade do 
material de tubulações e acessórios, facilidade de manutenção e qualificação 
profissional na região. 

As opções do par pressão e temperatura do vapor direto foram definidas por 
meio das premissas apresentadas acima e de estudos relacionados ao material 

adequado para cada opção, assim como a espessura e o diâmetro nominal da 
tubulação. Além disso, também foi avaliada a disponibilidade de cada material. 

Na tabela a seguir estão representados os quatro cenários de estudo, com 
seus respectivos materiais. 
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Tabela 4.1-1 - Pressão e temperatura do vapor direto, e material adequado 

para cada cenário. 

Cenário Pressão (bar a) Temperatura (°C) Material (aço liga) 

1 69 525 P22 

2 82 490 P11 

3 82 510 P22 

4 102 545 P91 

 

Os aços ligas ASTM A-335 P11 e ASTM A-335 P22 são nacionais e para ambos 

o prazo de entrega é de até 75 dias, quando não estão disponíveis no estoque. 
Já o material ASTM A-335 P91 é importado e o prazo de entrega pode chegar 

a 150 dias quando não está disponível no estoque.  

Além disso, o preço do P91 é muito superior às demais ligas. Enquanto cada 
quilo é equivalente a aproximadamente R$50, o P11 é fornecido por R$15/kg 

e o P22 por R$25/kg. 

4.1.1. Consumo e exportação de energia 

Os dados representados na Tabela 4.1-2 são resultados dos balanços 
desenvolvidos pela Reunion Engenharia, empresa responsável pelos projetos 

de engenharia, para comparação entre os 4 cenários e definição da melhor 
alternativa. 

 

Tabela 4.1-2 - Consumo e exportação de energia dos cenários de estudo. 

 
CENÁRIO A 
(69 bar @ 

525°C) 

CENÁRIO B 
(82 bar @ 

490°C) 

CENÁRIO C 
(82 bar @ 

510°C) 

CENÁRIO D 
(102 bar @ 

545°C) 

Premissas e dados gerais  

Biomassa adotada 
Cavaco de 
madeira 

Cavaco de 
madeira 

Cavaco de 
madeira 

Cavaco de 
madeira 

PCI adotado (kcal/kg) 2300 2300 2300 2300 

Dias de operação da 
planta 

357 357 357 357 

Dados Caldeira 

Pressão do vapor direto 

(bar a) 
69 82 82 102 

Temperatura do vapor 
direto (°C) 

525 490 510 545 

Capacidade da caldeira 
(t/h) 

250 250 250 250 

Purga da caldeira 3% 3% 3% 3% 

Temperatura de água de 
alimentação da caldeira 

(°C) 

180 180 200 200 
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CENÁRIO A 
(69 bar @ 

525°C) 

CENÁRIO B 
(82 bar @ 

490°C) 

CENÁRIO C 
(82 bar @ 

510°C) 

CENÁRIO D 
(102 bar @ 

545°C) 

Consumo específico da 
caldeira (kgv/ kg 

biomassa) 

3,24 3,31 3,35 3,31 

Eficiência da caldeira ao 

PCI 
88,77% 88,70% 88,60% 88,60% 

Resultados UTE (TG1+TG2) 

Consumo de vapor da 
caldeira (t/h) 

232 237 238 225 

Vazão de biomassa 
necessária (t/h) 

71,8 71,6 71,0 68,0 

Consumo total de vapor 
por kW (kgv/kW) 

3,80 3,90 3,89 3,68 

Heat rate conjunto 

(kJ/kWh) 
9.885,00 9.759,00 9.607,00 9.261,00 

Eficiência gerador 
adotado 

97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 

Eficiência redutor 
adotado 

98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 

Potência gerada nos 

bornes (kW) 
60.000 60.000 60.000 60.000 

Potência consumida 
estimada (kW) 

10.000 10.000 10.000 10.000 

Potência exportada (kW) 50.000 50.000 50.000 50.000 

Consumo de biomassa no 

ano (t) 
615.182 613.469 608.328 582.624 

Energia exportada no ano 
(GWh) 

428,4 428,4 428,4 428,4 

Eficiência do ciclo 
(líquida) 

26,2% 26,2% 26,5% 27,6% 

Potências Instaladas 

Caldeira (kW) 5.200,00 5.300,00 5.300,00 5.500,00 

CAFOR (kW) 535,00 535,00 535,00 535,00 

Manuseio de combustível 
(kW) 

2.306,00 2.306,00 2.306,00 2.306,00 

Sistemas de resfriamento 
(kW) 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Captação de água (kW) 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 

Combate à incêndio (kW) 673,00 673,00 673,00 673,00 
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CENÁRIO A 
(69 bar @ 

525°C) 

CENÁRIO B 
(82 bar @ 

490°C) 

CENÁRIO C 
(82 bar @ 

510°C) 

CENÁRIO D 
(102 bar @ 

545°C) 

Tratamento de águas e 

outros (kW) 
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Potência instalada 

total (kW) 
13.823 13.923 13.923 14.123 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

 

Após a realização dos estudos, optou-se pelo par de pressão e temperatura 

estudado no cenário C – 82 bar @ 510º C). 

Nos balanços considerou-se 03 condições distintas de operação:  

+ Condição 1: Nominal, de máxima eficiência, em que cada turbo-gerador 
gera 30 MW, sendo um trabalhando com condensação total e o outro 

atendendo ao ciclo regenerativo, ou seja, há extrações de vapor, e 
também condensação. 

+ Condição 2: Somente uma das máquinas está em operação e, assim, há 
máxima capacidade de geração de energia em apenas um gerador. 

+ Condição 3: Ocorre quando um dos condensadores está em limpeza e 
apenas metade da área de troca dos condensadores está disponível. 
Esta condição requer máxima geração do conjunto. 

Todos os balanços foram realizados considerando 100% de cavaco de madeira 
como combustível principal, e também para 100% de bagaço de cana-de-
açúcar. 

+ PCI cavaco de madeira: 2300 kcal/kg (35% de umidade) 

+ PCI cavaco de bagaço 1759 kcal/kg (50% de umidade) 

Além disso foram consideradas as seguintes premissas para o 
desenvolvimento projeto: 

+ Par de pressão e temperatura na saída da caldeira adotado em 82 bar 
(a) e 510°C. 

+ Adotou-se na tubulação de vapor direto, perda de carga de 2 bar e 
queda de 5°C de temperatura, sendo assim o par térmico na entrada 

das turbinas em 80 bar (a) e 505°C. 

+ Tubulação de Vapor Direto previsto adotada tubulação ASTM A335 Gr 
P22. A maioria das demais tubulações será em aço carbono; 

+ Captação de água para uso da Termelétrica proveniente de 3 (três) 
fontes distintas: Poço Artesiano, Rio Lençóis e Lagoa SAAE (esta última 

com utilização exclusiva para reposição de água de torres); 

+ Os principais equipamentos da Termelétrica assim como suas 
interligações deverão obedecer ao padrão de Arquitetura de Automação 
DCS; 

+ Adotou-se (duas) turbinas a vapor de condensação idênticas com 4 
extrações para ciclo regenerativo (um pré-aquecedor antes do 
desaerador e dois após o desaerador); 
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+ Potência máxima consumida pela térmica de 10 MW (condição 
extrapolada para funcionamento simultâneo dos 2 picadores de toras); 

+ Capacidade de geração máxima em uma só máquina ao redor de 40 MW 
(dependendo da solução de cada fornecedor), objetivando minimizar a 

queda da exportação de energia em situações anormais de operação 
(limpeza de condensadores ou parada de uma das máquinas); 

+ A folga de capacidade das máquinas deverá representar a mínima 
queda possível de eficiência do ciclo; 

+ Optou-se por turbinas com condensadores casco-tubos bipartidas, com 
tubos em inox; 

+ Sistema de água de resfriamento previsto com uma célula reserva para 
redução da indisponibilidade; e 

+ Sistema de tratamento de águas composto por quatro ETAs compactas 
(uma reserva) para reposição de água nas torres. Para a reposição das 

caldeiras, foi considerado um sistema de desmineralização composto 
por módulos de Ultrafiltração e Osmose Reversa seguidos de 
Eletrodeionização, alimentados pela água do poço ou do Rio Lençóis. 

 

4.2. Alternativas Locacionais 

Foram estudadas alternativas locacionais para localização da Usina 
Termelétrica, conforme apresentado no mapa a seguir. 

As alternativas da Área 01, Área 02 e Área 03 foram descartadas 
principalmente por não possuírem fontes de água próximo a elas. Além disso, 
outras dificuldades foram encontradas, como os acessos e a alternativa para 

ligação de energia elétrica. Com isso, a alternativa escolhida foi definida pela 
maior facilidade e proximidade para captação de água e ligação da energia 

gerada, além da existência de acessos à área.  
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Mapa 4.2-1 – Alternativas Locacionais da UTE.  
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Outra alternativa locacional estudada refere-se à conexão ao SIN, através de 

uma linha de 138 kV, com as seguintes opções de traçado, apresentadas a 
seguir. 

 

+ Alternativa A: 
 

 

Figura 4.2-1 - Linha de Transmissão - Alternativa A 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Esta alternativa contempla uma distância aproximada de 14,4 km, com o 

caminhamento em boa parte do trajeto ao lado das torres de 440 kV e 138 kV 
da Usina São José. Além disso, após o cruzamento com a Rodovia Osni Mateus 

há um trecho que passa por canaviais até chegar em uma área da antiga 
LWARCEL, seguindo em paralelo a rede existente da LWARCEL até à SE 
GAIVOTAS. 
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+ Alternativa B: 
 

 

Figura 4.2-2 - Linha de Transmissão - Alternativa B 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Esta alternativa é a que apresenta a menor distância (8,6 km), porém é a que 
não se pode aproveitar nenhum trecho de rede existente, todo o 

caminhamento será novo com passagem sobre a ferrovia em dois trechos, 
passagem pela rodovia Osni Mateus e passagem pela rodovia Marechal 
Rondon, passando pela área urbana (próximo a 2 km de rede) até chegar à SE 

GAIVOTAS pelas avenidas Dr. Hermínio Jacon e Jácomo Nicolau Paccola. 
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+ Alternativa C: 
 

 

Figura 4.2-3 - Linha de Transmissão - Alternativa C 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Esta alternativa é a que apresenta a maior distância (17,9 km). O 

caminhamento segue paralelo a rede de 138 kV da Usina São José no sentido 
para Usina Barra Grande e depois a mesma passa a caminhar paralelo a rede 
de 138 kV da CPFL até a SE GAIVOTAS. A vantagem dessa alternativa é que o 

caminhamento já está definido, seria necessário somente aumentar a largura 
de 30 m para a passagem da linha nova da UTE Cidade do Livro. 
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+ Alternativa D: 
 

 

Figura 4.2-4 - Linha de Transmissão - Alternativa D 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Esta alternativa é a que tem a maior distância (28 km), segue até a SE BARRA 

BONITA, de propriedade de transmissora CTEEP, passando por cerca de 20 
propriedades, em 05 municípios diferentes, e cruzando duas linhas de 
transmissão, sendo uma de 138 kV e outra de 440 kV. 

 

4.3. Alternativa Zero 

A análise da hipótese de não execução do projeto faz-se necessária à luz da 
Resolução Conama nº 01, de 23 de janeiro de 1986. Por isso, a seguir, são 

apresentados os pontos positivos e negativos desta alternativa. 

Com relação aos aspectos físicos da área, a não implantação do 
empreendimento faz com que as características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas sejam mantidas, caso ocorra a manutenção do uso futuro para a 
área.  

A qualidade das águas superficiais poderá ser alterada com o lançamento da 
SAAE no rio Lençóis. Além disso, poderá haver assoreamento deste curso 
d’água causado pelas atividades relacionadas ao plantio da cana-de-açúcar, 

existente atualmente na região. 

Espera-se ainda a manutenção da qualidade do ar e dos níveis de ruído 

atualmente existentes, com as principais fontes de emissões vinda da 
movimentação de veículos nas vias de acesso não pavimentadas.  

Com relação aos aspectos bióticos, não são esperadas alterações nas 
condições atualmente existentes, visto que a área não apresenta vegetação 
nativa. Sendo assim, as espécies presentes na região são provenientes de 

áreas do entorno da área onde será implantado o empreendimento. 
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De forma particular às análises socioambientais, a não implantação do projeto 

implica em não gerar impactos socioambientais negativos ao meio ambiente e 
à população local. Entretanto, deve-se ponderar que a não geração desses 
impactos implica, também, na abstenção dos efeitos positivos do 

empreendimento. 

Ações como geração de postos de trabalho, contratação da mão de obra local 

para atuar nas frentes de trabalho do empreendimento e geração de receitas 
para os municípios, traduzidas nos impostos que ficam ali retidos, associadas 
às ações efetivas de controle e mitigação dos impactos socioambientais 

negativos do projeto, representadas pelos Programas Socioambientais que 
serão ali desenvolvidos nas fases de instalação e operação o empreendimento, 

corroboram para construção de um novo cenário positivo na região. 

Por fim, destaca-se que a implantação da Termelétrica Cidade do Livro 
corroborará com o suprimento de energia de modo a garantir o abastecimento 

do mercado interno brasileiro para os próximos anos, que como já 
apresentado encontra-se em risco. 
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5.  ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

O presente capítulo compreende a descrição das principais leis e normas 
ambientais nos âmbitos federal e estadual relacionadas com a Usina 

Termelétrica Cidade do Livro visando viabilizar a sua implantação e operação 
em conformidade com a legislação ambiental em vigor. 

5.1. Legislação do Setor Elétrico 

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 institui a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços 
públicos de energia elétrica e dá outras providências. A ANEEL, autarquia 
federal sob regime especial, tem a competência de regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 

O fornecimento de energia elétrica é feito por meio de concessionárias 
devidamente autorizadas pela União Federal. A concessão desse serviço pela 
União é regulada pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. 

A Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, criou o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), que é o agente responsável pela coordenação e controle da 
operação de geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e, também, pelo planejamento da operação dos 
sistemas isolados (Sisol) do país. O ONS foi instituído como uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e é fiscalizado e regulado pela 
Aneel. O ONS foi instituído pela citada Lei nº 9.648/1998, com redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 e regulamentado pelo Decreto nº 

5.081, de 14 de maio de 2004. 

A Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, autoriza a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e dá outras providências. Segundo o Art.2, a 
Empresa de Pesquisa Energética tem por finalidade prestar serviços na área de 
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, 
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre 

outras. Além disso, compete à EPE realizar estudos e projeções da matriz 
energética brasileira, elaborar e publicar o balanço energético nacional, 
identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos, desenvolver 

estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis, entre outros. 

Por fim, o Decreto nº 6.048, de 27 de fevereiro de 2007 altera os arts. 11, 19, 
27, 34 e 36 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a 
comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de 

autorizações de geração de energia elétrica.  

5.2. Constituição Federal 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, compreende no Capítulo VI os 
assuntos relacionados ao Meio Ambiente, no qual está inserido o Art. 225. 
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O Art. 225 estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbiu ao Poder Público, em seu 
§ 1º, “IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.” 

5.3. Política Nacional do Meio Ambiente 

O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e seu decreto 

regulamentador nº 99.274, de 06 de julho de 1990. 

A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), criado para distribuir 
as responsabilidades entre municípios, estados e a União.  

A PNMA é considerada a norma ambiental mais relevante, depois da 

Constituição Federal de 1988. A lei em questão define conceitos básicos como 
o de meio ambiente, de degradação e de poluição e determina os objetivos, 

diretrizes e instrumentos para a proteção do meio ambiente.  

O licenciamento e a avaliação de impactos ambientais são um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto em seu Art. 9. 

Já o Artigo 10, determina que os empreendimentos e atividades considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes de causar degradação ao 

ambiente, dependerão de prévio licenciamento ambiental, em órgão 
competente integrante do SISNAMA, no caso, a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CETESB). 

5.4. Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental foi constituído pela PNMA (Lei nº 6.938/81) como 

um dos instrumentos necessários à proteção e melhoria do meio ambiente, na 
medida em que a implantação de empreendimentos gera impactos ambientais 

negativos causados pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como 
estabelece as medidas necessárias para a sua prevenção e mitigação.  

Com o objetivo de regulamentar os aspectos de licenciamento ambiental, o 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), no uso das atribuições e 

competências que lhe são conferidas pela Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentadas pelo Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em 
vista o disposto em seu Regimento Interno, criou a Resolução Conama nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997, que dispõe sobre licenciamento ambiental; 
competência da União, Estados e Municípios; apresenta a listagem de 

atividades sujeitas ao licenciamento; define a competência do órgão 
responsável pelo licenciamento na definição dos estudos necessários ao 
licenciamento. A Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, 

apresenta atualizações a respeito das ações de competência da União, Estados 
e Municípios. Por sua vez, a lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 
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atualiza a Lei 6938 e relaciona as atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais. 

Quanto ao conteúdo necessário dos estudos ambientais para subsidiar o 
licenciamento, a Resolução Conama nº 01, de 23 de janeiro de 1986, foi a 

primeira norteadora, estabelecendo as diretrizes técnicas para a elaboração de 
Estudos de Impacto Ambiental. 

Com relação ao escopo requerido para o licenciamento ambiental, o SMA 
publicou a Resolução nº 54 de 30 de novembro de 2004, que define os 
procedimentos de licenciamento ambiental necessários para requerimento 

junto a SMA. Além desta resolução, foi utilizado também o Parecer Técnico nº 
265/18/IE para definição do escopo do presente estudo. A legislação 

específica para cada tema tratado nesse estudo está apresentada a seguir no 
âmbito federal, estadual e municipal. 

5.4.1. Legislação Federal 

+ Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências. 

No presente estudo esta lei foi considerada como norteadora para elaboração 
das diretrizes do Programa de Educação Ambiental. 

+ Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação. O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 

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. 

No presente estudo esta resolução foi considerada na elaboração do 
diagnóstico ambiental do meio biótico. 

+ Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê 
Interministerial de Saneamento Básico, altera a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e revoga a 
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. 

No presente estudo esta lei foi considerada na elaboração do diagnóstico do 
meio socioeconômico. 

+ Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No presente estudo esta lei foi 

considerada na elaboração do Programa de Programa de Controle Ambiental 
das Obras e no Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 
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+ Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, considerada na definição de 
áreas de preservação permanente (APPs) e Reservas Legais Florestais, altera 

as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 

de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

No presente estudo esta lei foi considerada na elaboração do diagnóstico do 

meio biótico. 

+ Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 

dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. 

No presente estudo esta lei foi considerada na elaboração da avaliação de 
impactos do meio socioeconômico. 

+ Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.  

No presente estudo esta resolução foi considerada na elaboração do 

diagnóstico ambiental do meio físico. 

+ Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. No presente 
estudo esta resolução foi considerada na elaboração do diagnóstico ambiental 

do meio físico. 

+ Resolução CONAMA nº 6, de 16 de setembro de 1987 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras do setor de geração de 

energia elétrica 

+ Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001 

Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental simplificado de 
empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental 

+ Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser 

adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 
campanhas informativas para a coleta seletiva. 

No presente estudo esta resolução foi considerada na elaboração do Programa 
de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

+ Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002. 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. No presente estudo esta resolução foi considerada na 
elaboração do Programa de Controle Ambiental das Obras e do Programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
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+ Resolução CONAMA no 430, de 13 de maio de 2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. No presente 
estudo esta resolução foi considerada no Programa de Controle Ambiental das 

Obras (PCAO). 

+ Resolução CONAMA nº 473, de 11 de dezembro de 2015 

Prorroga os prazos previstos no §2º do art. 1º e inciso III do art. 5º da 
Resolução nº 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe no âmbito do 

licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela 
administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 

36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do 
órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento 

ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 
providências. 

No presente estudo esta resolução foi considerada na elaboração do 

diagnóstico ambiental do meio biótico, no item de Unidade de Conservação e 
Áreas Protegidas. 

+ Resolução CONAMA nº 382 de 26 de dezembro de 2006 

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para 

fontes fixas. 

+ Resolução CONAMA nº 491/2018 

Revoga a Resolução Conama nº 03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução 
Conama nº 05/1989. Dispõe sobre padrões de qualidade do ar 

+ Resolução ANTT no 420 de 12 de fevereiro de 2004 

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 
Terrestre de Produtos Perigosos.  

No presente estudo esta resolução foi considerada na elaboração do Programa 
de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

+ Portaria MMA nº 126 de 27 de maio de 2004 

Instituiu no âmbito do PROBIO o reconhecimento das áreas prioritárias para a 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 
biodiversidade brasileira. 

No presente estudo esta portaria foi considerada na elaboração do diagnóstico 

ambiental do meio biótico, em Áreas Prioritárias. 

+ Portaria MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014 

Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas 
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 

Extinção". 

Essa lista subsidia a avaliação do estado de conservação da flora na área do 

empreendimento. 
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+ Portaria MMA nº 444 de 17 de dezembro de 2014 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas 
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção", trata de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados 
terrestres e indica o grau de risco de extinção de cada espécie. 

Essa lista subsidia a avaliação das espécies ameaçadas da fauna na área do 
empreendimento. 

+ Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2011 

Estabelece os procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos 

órgãos interveniente em processos de licenciamento ambiental de 
competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). A norma foi observada na elaboração do diagnóstico do 
Meio Socioeconômico e na análise das restrições ambientais do projeto. 

+ Portaria Interministerial nº 419 de 26 de outubro de 2011 

Regulamenta a atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal envolvidos no licenciamento ambiental, de que trata o art. 14 da Lei 
no 11.516, de 28 de agosto de 2007. 

No presente estudo esta portaria foi considerada para a avaliação de terras 

indígenas e comunidades quilombolas na área de estudo. 

+ Decreto Federal no 4.281 de 25 de junho de 2001 

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental. No presente estudo este decreto foi 

considerado no Programa de Educação Ambiental. 

+ Decreto Federal nº 4.339 de 22 de agosto de 2002 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 

Biodiversidade. 

No presente estudo este decreto foi considerado na elaboração do 
Subprograma de Resgate de Germoplasma. 

+ Decreto Federal nº 4.703 de 21 de maio de 2003 

Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO) e a 
Comissão Nacional da Biodiversidade. 

O Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO tem como função 

orientar a elaboração e a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade, com base nos princípios e diretrizes instituídos pelo Decreto no 

4.339, de 22 de agosto de 2002, de acordo com os princípios e diretrizes da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, da Agenda 21, da Agenda 21 
brasileira e da Política Nacional do Meio Ambiente. 

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) é o documento norteador de 
todas as políticas de proteção à biodiversidade brasileira, como as listas das 

espécies ameaçadas da fauna e da flora, que subsidiaram os diagnósticos do 
meio biótico, a análise de impacto e respectivos programas ambientais 
elaborados no presente estudo. 
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+ Decreto Federal no 96.044 de 18 de maio de 1988. 

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e 
dá outras providências. 

No presente estudo este decreto foi considerado na elaboração do Programa 
de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

+ NBR nº 7.500 de 2011 

Apresenta a identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. No presente estudo a norma foi 
considerada no Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

+ NBR 7.503 de 2018.  

Esta norma especifica as características e as dimensões para a confecção, bem 
como as instruções para o preenchimento da ficha de emergência e do 
envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos. 

No presente estudo a norma foi considerada no Programa de Gestão de 
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos. 

+ NBR nº 10.004 de 2004 

Apresenta a classificação dos resíduos sólidos. Esta classificação será utilizada 

para a adequada disposição dos resíduos, definida no Programa de Controle 
Ambiental das Obras e Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes 

Líquidos. 

+ NBR nº 10.151 de 2000 

Apresenta a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade. No estudo em questão a norma foi considerada para a definição 

do nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos.  

+ NBR no 13.221 de 2007 

Especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a 
evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. No presente 

estudo a norma foi considerada no Programa de Gestão de Resíduos Sólidos e 
Efluentes Líquidos. 

+ Normas Regulamentadores do Ministério do Trabalho 

No presente estudo foram consideradas as NRs: MR-06 (Equipamento de 

Proteção Individual); NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional); NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-11 - 

Transporte, Movimentação, Conforto nos Locais de Trabalho; NR-24 
(Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho); NR-26 - 
Sinalização de Segurança.  

5.4.2. Legislação Estadual 

+ Constituição do Estado de São Paulo, de 05 de outubro de 1989 

O Capítulo IV do Título VI da Constituição trata do Meio Ambiente a 

participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação 
e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as 
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peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social 

e econômico. 

O Artigo 192 - A execução de obras, atividades, processos produtivos e 
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, 

quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver 
resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

§1º - A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental 
competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, será feita com 
observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões 

estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o planejamento e 
zoneamento ambientais. 

§2º - A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a 
exploração mencionadas no “caput” deste artigo, quando potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, será sempre 

precedida, conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo relatório a que se dará 

prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas. 

+ Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976  

Dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio Ambiente 

+ Lei Estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997 

Dispõe sobre a Política de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação. 

No Capítulo III – Licenciamento das atividades, o Art. 19 diz que a construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento, no órgão 
estadual competente, integrante do SEAQUA, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 

+ Lei Estadual nº 9.989, de 22 de maio de 1998 

Dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal no Estado de São Paulo 

+ Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes.  

+ Lei Estadual nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 

Institui a Política Estadual de Educação Ambiental. 

+ Lei Estadual nº 12.927, de 23 de abril de 2008 

Dispõe sobre a recomposição de reserva legal, no âmbito do Estado de São 

Paulo 

+ Lei Estadual nº 13.550, de 2 de junho de 2009 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no 

Estado, e dá providências correlatas. 
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+ Lei Estadual nº 11.612, de 8 de outubro de 2009 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

+ Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002 

Regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20 de março de 1997, 
referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para 
cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua 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. 

+ Decreto nº 48.523, de 02 de março de 2004 

Introduz alterações no Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 e suas alterações 

posteriores, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio 
ambiente e dá providências correlatas 

+ Decreto nº 50.753, de 28 de abril de 2006 

Altera a redação e inclui dispositivos no Regulamento aprovado pelo Decreto 

n. 8.468, de 8 de setembro de 1976, disciplinando a execução da Lei nº 997, 
de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre controle da poluição do meio 

ambiente e dá providências correlatas 

+ Decreto nº 52.469, de 12 de dezembro de 2007 

Altera a redação de dispositivos do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 
8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente, confere nova redação ao artigo 6º do Decreto nº 50.753, de 
28 de abril de 2006. 

+ Decreto nº 55.149, de 10 de dezembro de 2009 

Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 

2002, que regulamenta disposições da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, 
referentes ao licenciamento ambiental, à vista das alterações introduzidas na 

Lei nº 118, de 29 de junho de 1973, pela Lei nº 13.542, de 8 de maio de 
2009, e dá providências correlatas. 

+ Decreto nº 60.133, de 7 de fevereiro de 2014 

Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase 

ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no Estado de São Paulo e 
dá providências correlatas. 

+ Decreto nº 62.973, de 28 de novembro de 2017 

Dá nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio 

de 1976, aprovado pelo Decreto n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, e a 

dispositivos do Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002, que 
regulamenta disposições da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, referentes 
ao licenciamento ambiental. 
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+ Resolução Conjunta SMA IBAMA/SP nº 1, de 17 de fevereiro de 1994 

Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro, inicial, médio e 
avançado de regeneração. 

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

Apresenta os procedimentos para análise de EIA RIMA.  

+ Resolução SMA nº 11/98 de 17 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre realização de reunião técnica informativa, aberta à participação 
do público, no procedimento para a análise do relatório ambiental preliminar e 

demais estudos de impacto ambiental, conforme disposto na Resolução SMA 
42, de 29.12.94. 

+ Resolução SMA nº 54 de 30 de novembro de 2004 

Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no âmbito da 

Secretaria do Meio Ambiente 

+ Resolução Conjunta SMA - SERHS nº 1, de 23 de fevereiro de 2005 

Regula o Procedimento para o Licenciamento Ambiental Integrado às Outorgas 
de Recursos Hídricos. 

+ Resolução SMA nº 26, de 23 de agosto de 2005 

Regulamenta o prazo de validade das certidões de uso e ocupação do solo e 
dos exames técnicos emitidos pelas prefeituras municipais para fins de 

licenciamento ambiental.  

+ Resolução SMA nº 58, de 29 de dezembro de 2006 

Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e 
dá providências correlatas. 

+ Resolução SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008 

Fixa a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e 

dá providências correlatas 

+ Resolução SMA nº 15, de 13 de março de 2008 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para concessão de autorização para 

supressão de vegetação nativa considerando as áreas prioritárias para 
incremento da conectividade. 

+ Resolução SMA nº 85, de 11 de dezembro 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 

+ Resolução SMA nº 012, de 9 de março de 2009 

Dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e ocupação do 

solo e sobre o exame e manifestação técnica pelas Prefeituras Municipais nos 
processos de licenciamento ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e dá 

outras providências. 

 



   
 

42 

+ Resolução SMA nº 22, de 15 de abril de 2009 

Dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e ocupação do 
solo, sobre o exame e manifestação técnica pelas Prefeituras Municipais nos 

processos de licenciamento ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e sobre 
a concessão de Licença de Operação para empreendimentos existentes e dá 

outras providências. 

+ Resolução SMA nº 64, de 10 setembro de 2009  

Dispõe sobre o detalhamento das fisionomias da Vegetação de Cerrado e de 
seus estágios de regeneração, conforme Lei Estadual n°13.550, de 2 de junho 

de 2009, e dá providências correlatas 

+ Resolução SMA nº86 de 26 de novembro de 2009 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas 
objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa em áreas 

rurais no Estado de São Paulo 

+ Resolução SMA nº 32, de 11 de maio de 2010  

Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientais e procedimentos 
administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual 

de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - 

SEAQUA 

+ Resolução SMA nº 49, de 28 de maio de 2014. 

Dispõe sobre os procedimentos para licenciamento ambiental com avaliação 
de impacto ambiental, no âmbito da Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo - CETESB. 

+ Resolução SMA nº 92, de 14 de novembro de 2014 

Define as autorizações para manejo de fauna silvestre no Estado de São Paulo, 
e implanta o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre – GEFAU. 

+ Resolução SMA nº 57, de 05 de junho de 2016 

Publica a segunda revisão da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de 
extinção no Estado de São Paulo. 

+ Resolução SMA Nº 07, de 18 de janeiro de 2017 

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas 

objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de 
árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no 

Estado de São Paulo 

+ Resolução SMA nº 36, de 29 de março de 2018 

Dispõe sobre a Autorização de Manejo in Situ de animais silvestres prevista no 
artigo 6° da Resolução SMA n° 92, de 14 de novembro de 2014, e dá outras 

providências. 
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+ Deliberação Consema 08/99, de 24 de março de 1999 

Disciplina e complementa a Resolução SMA 42/94, especialmente no tocante 
às publicações. 

+ Deliberação Consema 10/00, de 19 de abril de 2000 

Recomenda à Secretaria Estadual do Meio Ambiente que, nos licenciamentos 
de novos loteamentos, atente para a necessidade de preservação, ao longo 
das margens dos rios e demais cursos d’água, de faixa de trinta (30) metros 

de largura, em áreas urbanas que ainda apresentem características rurais. 

+ Decisão de diretoria nº 153/2014/I, de 28 de maio de 2014 

Dispõe sobre os Procedimentos para o Licenciamento Ambiental com Avaliação 

de Impacto Ambiental no Âmbito da CETESB, e dá outras providências. 

+ Portaria CPRN nº18, de 24 de novembro 1998 

Dispõe sobre a apresentação de cópia de RAP, de EIA e de RIMA em meio 
digital. 

+ Portaria CPRN nº 4, de 17 de fevereiro de 1999 

Estabelece prazo para a entrega do material de publicidade exigido no 

licenciamento ambiental através de RAP e EIA/Rima e dá providências 
correlatas 

5.4.3. Legislação Municipal 

+ Lei municipal nº 2911, de 07 de fevereiro de 2001 

Estabelece a política municipal do meio ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e ampliação, cria o Conselho e institui o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente. 

No Capítulo 2, o Artigo 4º coloca como instrumentos da Política Municipal do 

Meio Ambiente a avaliação dos Estudos de Impacto Ambiental e o 
licenciamento, controle e interdição de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras.  

+ Lei Complementar n.º 100, de 8 de fevereiro de 2017 

Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo, as ações estratégicas, o 
sistema e o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do 

município de Lençóis Paulista, e dá outras providências. 
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6. COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E 
PROJETOS COLOCALIZADOS 

Os planos e projetos de esferas federal, estadual e municipal propostos, ou 
que estão em execução nas áreas de influência do empreendimento, são 

apresentados nesse item, visando identificar as sinergias existentes com a 
implantação da Usina Termelétrica Cidade do Livro. 

6.1. Metodologia 

Para o levantamento e análises dos planos e projetos, foram utilizados 
documentos disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia – MME, do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, da Prefeitura Municipal de Lençóis 
Paulista, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis Paulista – SAAE e 

do Governo do Estado de São Paulo. 

Os planos e projetos analisados e suas esferas administrativas são descritas 
no Quadro 6.1-1 abaixo. 

 

Quadro 6.1-1 – Planos e projetos federais, estaduais e municipais 

Âmbito Planos e Projetos 

Federal 

Plano Nacional de Energia 2030 – PNE 2030 (2007) 

Plano Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC (2008) 

Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 – PDE (2018) 

Estadual 

Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (2017) 

Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré (2018) 

Municipal Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB (2010) 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

 

A fim de um entendimento claro e breve, os planos e projetos que possuem 
maior sinergia com a área de influência do empreendimento foram 

apresentados em forma de Fichas, contendo seus os principais objetivos, 
diretrizes e ações. 
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6.2. Planos e Projetos no Âmbito Federal 

6.2.1. Plano Nacional de Energia 2030 – PNE 2030 (2007) 

 

Projeto Plano Nacional de Energia 2030  

Responsável 
MME – Ministério de Minas e Energia / EPE – Empresa de 

Pesquisa Energética 

Abrangência Federal 

Prazo 2030 

Objetivos 

Os objetivos do plano consistem em proposição de estratégias de expansão da oferta 

de energia, permitindo uma visão de longo prazo do Setor Energético brasileiro, 

visando a eficiência e inovação tecnológica com ênfase em questões socioambientais.  

Diretrizes Principais 

As principais diretrizes que englobam as usinas termelétricas: 

+ Incorporar nos futuros Planos Decenais um programa termelétrico nos montantes 

identificados neste Plano e analisar sua economicidade visando a inclusão de 

usinas termelétricas nos futuros leilões de energia, nas regiões geográficas 

identificadas; 

+ Promover a eficiência energética para que se torne uma opção sustentável aos 

investimentos na expansão da oferta de energia, com o objetivo de minimizar 

impactos ambientais, por meio de mecanismos estruturantes e operacionais, para 

induzir os consumidores e produtores de energia a atingir as metas definidas neste 

Plano; 

+ Direcionar os recursos de P&D disponíveis no setor para as áreas prioritárias 

estudadas neste documento, com especial destaque para os temas bioenergia, 

eficiência energética e energias renováveis, além de reservar uma parcela dos 

recursos para novas pesquisas. 

Ações 

A produção de energia por usinas termelétricas necessita de expansão, devido a 

razões de competitividade. A operação na base embasaria nas opções carvão mineral, 

nuclear, biomassa e gás natural: 

+ Nuclear: mínimo de 4 GW até 8 GW; 

+ Carvão mineral: mínimo de 3,5 GW podendo alcançar 6 GW; 

+ Gás natural: expansão de 8 GW até 15,5 GW; 

+ Biomassa: geração de 4,75 GW para a biomassa a partir da cana-de-açúcar e 1,3 

GW, a partir de resíduos urbanos e outras biomassas. 
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Sinergia 

O PNE prevê a ampliação da diversidade da matriz energética brasileira, incluindo as 

usinas termelétricas, incentivando as alternativas às usinas convencionais de óleo 

diesel e combustíveis fósseis, como as opções nuclear, carvão mineral, gás natural e 

biomassa. 

 

Prevê também o incentivo para pesquisas voltadas a energias renováveis, eficiência 

energética e bioenergia. 

Fonte das informações 

Brasil. MME – Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Energia 2030. 

Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2007. 324 p. 

www.mme.gov.br – Acesso em março de 2018. 

 

6.2.2. Plano Nacional Sobre Mudança do Clima – PNMC (2008) 

 

Projeto Plano Nacional Sobre Mudança do Clima  

Responsável MMA – Ministério do Meio Ambiente 

Abrangência Federal 

Prazo - 

Objetivos 

O plano foi apresentado com o intuito de incentivar o desenvolvimento e melhorias em 

ações de mitigação a fim de contribuir com o esforço global de diminuir a emissão de 

gases do efeito estufa.  

Diretrizes Principais 

Das principais diretrizes do plano: 

+ Fomentar aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na 

busca constante do alcance das melhores práticas; 

+ Buscar manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica; 

+ Buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média 

quadrienal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento 

ilegal zero; 

+ Fortalecer ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das 

populações; 

+ Procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e 

fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que se possa traçar uma 

estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação do País. 

  

http://www.mme.gov.br/
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Ações 

Das ações que incentivam a produção diversificada de energia: 

+ Leilões de compra de Energia Proveniente de Fontes Alternativas, que prevê o 

acréscimo de 541,9MW de termelétricas movidas a biomassa ao SIN – Sistema 

Interligado Nacional; 

+ Expansão da transmissão, que contempla três planos a fim de evitar a emissão de 

17,5 milhões de tCO2e. 

Sinergia 

A busca pela diminuição de emissões de gases do efeito estufa traz uma consciência 

de desenvolvimento no setor de energias limpas e renováveis. O PNMC indica ações 

que procura incluir o Brasil no patamar de desenvolvimento sustentável.  

A fim de evitar emissões de GEEs, o PNMC traz ações voltadas para incentivos no 

setor de energia, pretendendo desenvolver melhores práticas e fomentar a pesquisa 

científica. 

Fonte das informações 

Brasil. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional Sobre Mudança do 

Clima – PNMC. Brasília: MMA, 2008. 132 p. 

www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/plano-nacional-

sobre-mudanca-do-clima.html – Acesso em março de 2018. 

 

6.2.3. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 – PDE 
(2018) 

 

Projeto Plano Decenal de Expansão de Energia 2027  

Responsável 
MME – Ministério de Minas e Energia / EPE – Empresa 

de Pesquisa Energética 

Abrangência Federal 

Prazo 2027 

Objetivos 

O plano tem o objetivo de indicar as perspectivas da expansão do setor de energia no 

horizonte de 10 anos, permitindo seu planejamento tendo em vista redução de custos 

de produção e redução de impactos ambientais. O PDE visa apresentar as futuras 

necessidades energéticas para permitir o desenvolvimento econômico, aumentando a 

competitividade do país, e melhorar o aproveitamento dos recursos energéticos. A 

expansão de energia deve considerar o acesso a toda população brasileira. 

  

http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/plano-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/plano-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html
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Diretrizes Principais 

Das principais diretrizes com relação às termelétricas: 

+ Indicação de uma expansão uniforme (cujo montante foi otimizado pelo MDI) de 

usinas termelétricas a biomassa florestal limitada a no mínimo 50 MW/ano e no 

máximo 100 MW/ano, a partir de 2024, em consonância com o crescimento 

proporcional da oferta de matéria prima baseada em planos de manejo florestal; 

Ações 

O PDE propõe aumentar os recursos disponíveis para Expansão da Oferta, como as 

termelétricas que utilizam biomassa florestal.  

“A EPE tem recebido diversos empreendedores apresentando projetos com 

essa tecnologia e com novos desenhos de negócios, diferentes daqueles 

contratados em leilões anteriores e que tem demostrado dificuldades para 

serem viabilizados, por exemplo, por questões de caráter técnico-

operacional. Os projetos atuais expõem o conceito de florestas energéticas 

utilizando a biomassa de eucalipto, com alto grau de conteúdo nacional na 

implantação do empreendimento, bem como custos de operação 

referenciados a índices de preços locais. Além disso, a opção dos 

empreendedores por usinas com potência instalada reduzida (menores que 

100 MW) permitem a aplicação das mesmas próximas aos centros de carga 

ou de forma distribuída. Essa nova estrutura tem se mostrado necessária 

para consolidar essa alternativa como atrativa ao setor elétrico.” 

Sinergia 

A expansão do setor de energia requer planejamento e gestão adequados a realidade 

brasileira. O plano prevê geração mínima de 50 GW/ano de energia provenientes de 

termelétricas a biomassa florestal. Além de reavaliar seus recursos em Leilões. 

Fonte das informações 

Brasil. MME – Ministério de Minas e Energia. Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2027. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2018. 345 p. 

www.mme.gov.br – Acesso em março de 2018. 

 

6.3. Planos e Projetos no Âmbito Estadual 

6.3.1. Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH (2017) 

 

Projeto Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Responsável 
Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo 

Abrangência Estadual 

Prazo 2019 

  

http://www.mme.gov.br/
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Objetivos 

A finalidade do plano é orientar a implementação da Política Estadual de Recursos 

Hídricos e o seu gerenciamento. O PERH consolida as ações do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, buscando também acompanhar as 

políticas públicas e os esforços dos Comitês de Bacias.  

Diretrizes Principais 

As diretrizes gerais do PERH: 

+ Promover a prevenção e mitigação de situações de escassez e de 

comprometimento da qualidade das águas; 

+ Integrar as metas e ações de recuperação, proteção e conservação dos recursos 

hídricos com outras políticas, planos e programas setoriais relacionados, no âmbito 

regional, estadual ou nacional; 

+ Ações de prevenção, mitigação ou adaptação em áreas de maior vulnerabilidade às 

mudanças climáticas; 

+ Promover a pesquisa de novas fontes de financiamento para implementações dos 

programas, além daquelas previstas no PPA e leis orçamentárias. 

Ações 

O PERH está dividido em Programas de Duração Continuada (PDC) que define as 

ações em termos de planejamento e gestão: 

1. Bases Técnicas em Recursos Hídricos: sistema de informações; 

2. Gerenciamento dos Recursos Hídricos; 

3. Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas; 

4. Proteção dos Corpos de Água; 

5. Gestão da Demanda de Água: controle de perdas, racionalização e reuso; 

6. Aproveitamento dos Recursos Hídricos; 

7. Eventos Hidrológicos Extremos: efeitos de estiagem ou inundação; 

8. Capacitação e Comunicação Social. 

Sinergia 

O empreendimento pretende fazer uso dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica 

inserida no estado de São Paulo, sendo compatível com as recomendações indicadas 

no PERH. 

Fonte das informações 

SSRH – Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. Plano Estadual de 

Recursos Hídricos: PERH 2016-2019. São Paulo: SSRH/CRH/CORHI, 2017. 452 p. 

www.sigrh.sp.gov.br – Acesso em março de 2018. 

 

  

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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6.3.2. Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré (2018) 

 

Projeto Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré 

Responsável Governo do Estado de São Paulo 

Abrangência Municípios da Bacia Tietê-Jacaré 

Prazo - 

Objetivos e Diretrizes 

O Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré contempla os mesmo objetivos e diretrizes 

propostas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, aplicados às características da 

Bacia TJ.  

Ações 

O plano prevê ações em diferentes áreas de abrangência (sub-bacias ou municípios). 

Aquelas relacionadas ao município de Lençóis Paulista ou à Sub-Bacia 4: 

+ Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização dos Rios Urbanos para a 

UGHRI 13; 

+ Avaliação, manutenção e implantação de novos pontos de monitoramento 

hidrológico de águas superficiais na área de atuação do CBH-TJ; 

+ Capacitação de membros da comissão; 

+ Elaboração e acompanhamento de indicadores de educação ambiental; 

+ Projetos e ações de comunicação e divulgação da atuação do CBH-TJ. 

Sinergia 

O município que se insere o empreendimento, Lençóis Paulista, faz parte da Sub-Bacia 

4 da UGHRI 13 (Tietê-Jacaré), que teve análises críticas em alguns aspectos como as 

águas subterrâneas e levantamento de dados de outorga. O Plano define a Sub-Bacia 

com uso excessivo de agrotóxicos, desmatamento excessivo, erosão do solo, falta de 

matas ciliares. 

O uso dos recursos hídricos da Bacia Tietê-Jacaré pelo empreendimento tem interface 

com as recomendações do plano, que possui diretrizes e objetivos procedentes do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Fonte das informações 

Governo do Estado de São Paulo. Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré. CBH-

TJ – Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. São Paulo: FEHIDRO/CBH-TJ, 2018. 

326 p. 

www.sigrh.sp.gov.br – Acesso em março de 2018. 

 

  

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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6.4. Planos e Projetos no Âmbito Municipal 

6.4.1. Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB (2010) 

 

Projeto Plano Municipal de Saneamento Básico 

Responsável Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

Abrangência Município de Lençóis Paulista 

Prazo - 

Objetivos 

O PMSB constitui, para o município de Lençóis Paulista, um instrumento de 

planejamento, que o auxilia em diagnosticar os problemas do setor, propondo 

demandas de expansão, alternativas de solução e melhorias de serviços, tendo como 

objetivo primordial universalizar o acesso de saneamento básico à toda população. 

Ações 

Das ações propostas para o abastecimento de água: 

+ Não estruturais: 

▪ Conservação e recuperação do manancial; 

▪ Redução do consumo de água potável, por meio de gestão da demanda, 

incluindo um plano de combate a perdas. 

+ Estruturais – construção de novas estruturas e melhorias nas já existentes: 

▪ Captação superficial; 

▪ Construção e manutenção de poços; 

▪ Substituição da ETA; 

▪ Intervenções na rede de distribuição 

Das ações propostas para o sistema de esgotamento sanitário: 

+ Não estruturais: 

▪ Detecção de ligações clandestinas da rede de água pluvial na rede de esgotos;  

▪ Campanhas educativas para separação e coleta de óleo de cozinha usado e para 

combater o lançamento de resíduos sólidos no sistema coletor de esgotos;  

▪ Exigência de instalação de caixas de gordura nas novas ligações residenciais;  

▪ Exigência de instalação de caixa de retenção de graxos e de sólidos e graxos em 

indústrias e prestadores de serviços. 

+ Estruturais: 

▪ Conclusão da implantação de coletores-troncos e interceptores e manutenção e 

substituição de redes antigas.  

▪ Se necessário, construção de lagoa de maturação e dispositivo de cloração no 

STE.  

▪ Avaliar a necessidade de ampliação do sistema com incorporação de novas 

tecnologias;  

▪ Implantação de rede coletora e sistema de tratamento de esgotos com 

tecnologia eficiente e moderna; 

▪ Recuperação das lagoas de tratamento. 
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Sinergia 

O empreendimento tem interface com o plano, uma vez que pretende captar água das 

lagoas de estabilização que ficam próximas ao empreendimento, o que dará um 

destino alternativo às águas residuais. 

A captação de água do rio para a UTE Cidade dos Livros não afetará o abastecimento 

público, uma vez que será a jusante das captações municipais. 

Fonte das informações 

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Lençóis Paulista, 2010. 358 p. 

www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/planos-municipais – Acesso em março de 2018. 

 

 

  

http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/planos-municipais/
http://www2.lencoispaulista.sp.gov.br/v2/planos-municipais/
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7. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento apresentado neste estudo, denominado Termelétrica 
Cidade do Livro, conforme apresentado anteriormente, trata-se de uma Usina 

Termelétrica (UTE) com capacidade para geração líquida de 50MW de energia, 
que serão enviados a uma Torre de Transmissão a ser instalada na área 

diretamente afetada pelo empreendimento e posteriormente conectada a uma 
Linha de Transmissão já existente, de 138kV que faz a ligação da Usina de 
São José com a Usina de Barra Grande, com injeção final no Sistema da CPFL.  

A Linha de Transmissão já existente está cabeada em apenas um dos lados, 
sendo previsto então o cabeamento do outro lado da Linha para distribuição 

da energia gerada por este empreendimento. 

Presente no município de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, a 
termelétrica irá exportar 50 MW líquidos de energia durante 357 dias no ano, 

resultando em um potencial de exportação energético anual da ordem de 
428,4 GWh, com eficiência de 97,8%. Estima-se que a potência interna 

consumida será de 10MW, enquanto 50MW serão injetados na rede (no 
máximo).  

A planta será conectada à rede através de uma linha de transmissão de 

aproximadamente 7 km de extensão, até a SE Barra Grande, no mesmo 
município.  

A termelétrica terá o cavaco de madeira como combustível principal. No 
entanto, com vistas a garantir a disponibilidade de geração mencionada 
anteriormente, a planta será capaz de operar com bagaço de cana 

(combustível alternativo) e com etanol hidratado (combustível emergencial). 

Os conceitos de engenharia aplicados no desenvolvimento do projeto da UTE 

Cidade do Livro foram delineados de modo a aliar eficiência (menor consumo 
de combustível por energia gerada), flexibilidade (combustíveis alternativos) e 
robustez (tipo de equipamentos e minimização de riscos operacionais). 

Para atender a estas demandas, a planta foi idealizada para operar com alto 
grau de instrumentação e automação dos processos, além de contar com 

sistemas redundantes que visam mitigar riscos operacionais, facilitar o 
processo de manutenção e reduzir a indisponibilidade da planta. 

Outro ponto importante a salientar é a redução do impacto ambiental da 
planta, que contará com precipitador eletrostático na caldeira para redução 
das emissões e sistema de monitoramento on-line dos gases da caldeira. No 

que tange aos sistemas de captação e distribuição de águas, a UTE trabalhará 
com o conceito de circuitos fechados, que permitirão que a vazão de água a 

ser captada seja mínima. Além disso, parte da água de reposição do sistema 
de resfriamento virá da lagoa do sistema de tratamento de esgoto da cidade 
de Lençóis Paulista, que já foi aprovado pelo SAAE de Lençóis Paulista, 

conforme descrito no processo administrativo n°003/2019-JUR, de 08 de 
fevereiro de 2019. 

O Anexo II apresenta a tabela compilada com as informações ambientais da 
UTE Cidade do Livro. 
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7.1. Localização do empreendimento 

A área em pleito localiza-se no município de Lençóis Paulista, interior do 
estado de São Paulo, a cerca de 7 km da sede do município. 

A área prevista para a instalação do empreendimento é de 5 alqueires e 
encontra-se em área rural, segundo o Plano Diretor Participativo do município 
(Lençóis Paulista, 2007). Está a cerca de 600m de distância do rio Lençóis e 

atualmente encontra-se com ausência completa de cobertura vegetal, tendo 
sido utilizada para o plantio de cana-de-açúcar nos últimos 30 anos.  

O acesso à área do empreendimento é feito a partir da rodovia SP-300, SP-
261 e, na porção final, por estrada não pavimentada, já existente. Com isso, o 
projeto prevê o asfaltamento deste acesso. 

A figura a seguir apresenta a localização já adquirida para a Termelétrica 
Cidade do Livro. 
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Figura 7.1-1 – Localização do Empreendimento  

Elaboração: Tetra Mais, 2019.  
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7.2. Projeto Básico 

7.2.1. Características Físicas 

A Tabela 7.2-1, a seguir, contém as principais características da Termelétrica 

Cidade do Livro. 

 

Tabela 7.2-1 – Características da Termelétrica (UTE) Cidade do Livro – 

Lençóis Paulista – SP. 

Indicador Unidade 

Área da gleba 12 ha 

Área construída 12 ha 

Capacidade total de geração de energia elétrica 50 MW 

Capacidade de geração por módulo 60 MW 

Configurações (ciclos) Vapor 

Turbinas a gás (número e tipologia) N.A. 

Turbina a vapor (número e tipologia) 
2 turbinas de condensação com 

múltiplas extrações 

Potência gerada por cada turbina a gás N.A. 

Potência gerada por cada turbina a vapor 40 MW  

Potência total instalada 80 MW  

Caldeiras 1 unidade 

Pressão de operação das caldeiras 8,2 MPa 

Produção de vapor 250 t/h 

Torres de resfriamento 13.250 m3/h 

Combustível 
Cavaco de Madeira (principal), 

Bagaço de cana (auxiliar) e Etanol 
hidratado (condição emergencial) 

Tanques de combustível 3000 m3 (Etanol Hidratado) 

Extensão do duto associado N.A. 

Largura da faixa de segurança do duto associado N.A. 

Diâmetro do duto N.A. 

Extensão da Linha de Transmissão associada 7 Km  

Largura da faixa de segurança da LT associada LT Nova em circuito existente 

Tensão da Linha 138 KV 

Subestação 2.000 m² (máximo) 

Estação de Tratamento de água – ETA 400 m3/h 

Estação de Tratamento de Efluentes – ETE 16 m³/dia 
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Indicador Unidade 

Extensão da faixa da adutora de água bruta/emissário de 
efluentes 

750 m 

Largura da faixa da adutora de água bruta/emissário de 

efluentes 
2,5 m 

Empregos diretos gerados durante a operação 58 funcionários/turno 

Fonte: Termoelétrica Cidade do Livro, Reunion Engenharia e Fundamento, 2018. 

 

O ciclo regenerativo concebido para a Termelétrica Cidade do Livro consiste 

basicamente em um ciclo térmico de Rankine, adicionado de extrações de 
vapor superaquecido da turbina em pressões intermediárias.  

A destinação destes vapores de média pressão são os trocadores e calor (HPH 
e LPH) que aquecem a água de alimentação da caldeira, além também dos 

radiadores que aquecem o ar de alimentação da caldeira.  

Esta concepção de ciclo térmico exige incremento ao CAPEX da térmica devido 
aos custos relativos aos equipamentos adicionais como, trocadores de calor, 

tubulações e isolamentos. 

No entanto, as múltiplas extrações beneficiam o rendimento global do ciclo 

térmico em alguns pontos percentuais se comparado ao ciclo Rankine Simples, 
ou seja, produz a mesma quantidade de energia elétrica, consumindo, porém, 
menor quantidade de biomassa. 

Pelo fato da unidade industrial ser uma termelétrica pura, sem necessidade de 
vapor de consumo em outros processos e cujo produto único de geração de 

receita é a energia elétrica exportada, concebeu-se a o ciclo Regenerativo 
como o mais adequado para este caso. Descartou-se também como premissa 
a possibilidade de ciclo combinado, dada à indisponibilidade estratégica de gás 

natural na região. 

7.3. Obras de implantação do empreendimento 

No aspecto de execução de obras foram apresentados, em nível de projeto 
básico, os principais métodos construtivos que serão utilizados na implantação 

de obras. A seleção do método e seu detalhamento executivo serão realizados 
pelas empresas contratadas, em função das características de cada obra 
específica, e estão apresentados nos itens a seguir. 

A tabela a seguir apresenta um resumo das características da implantação do 
empreendimento.  

 

Tabela 7.3-1 – Características das obras de implantação da Termelétrica 

(UTE) Cidade do Livro, Lençóis Paulista – SP. 

Indicador Valor Unidade 

Volume estimado de corte 116.985,90 m3 

Volume estimado de aterro 90.827,00 m3 
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Indicador Valor Unidade 

Movimentação estimada de solo 207.812,90 m3 

Movimentação de rocha N.A m3 

Transporte gerado pelas obras 40 Viagens/dia 

Supressão de vegetação nativa (por 
estágio sucessional) 

0,016 ha 

Supressão de árvores isoladas N.A. unidades 

Áreas contaminadas N.A nº de áreas 

Mobilização de mão de obra 442 Nº de trabalhadores 

Duração da obra 30 meses 

Investimento total da obra 350.000.000 R$ 

Fonte: Termoelétrica Cidade do Livro, Reunion Engenharia e Fundamento Consultoria Industrial, 

2018. 

 

7.3.1. Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares consistirão de serviços de topografia, capina e 

destocamento, supressão de vegetação e movimentação de terra, que a 
contratada executará, antes da execução de qualquer obra, conforme 

detalhado nos itens a seguir. 

7.3.1.1. Serviços Topográficos  

Será realizado o nivelamento do eixo das vias, guias, tampões e outros 

elementos existentes que possam servir de referências de nível (RN).  

Para os serviços de terraplenagem, serão levantados perfis longitudinais, 

seções transversais, antes, durante e depois da execução destes serviços, de 
maneira a permitir a exata constatação do seu volume para efeito de medição.  

Será prevista a locação dos greides de projeto e seções transversais conforme 

o projeto. 

As dimensões utilizadas, assim como informações sobre a implantação estão 

apresentadas posteriormente, quando da elaboração do Projeto Executivo, 
para a obtenção da LI.  

7.3.1.2. Capina e Destocamento  

Ocorrendo a presença de vegetação no leito existente, a empresa contratada 
para terraplanagem irá providenciar a sua capina, bem como destocamento. O 

material retirado será depositado em local temporário nos limites da área 
diretamente afetada pelo empreendimento. Posteriormente será encaminhado 
para destinação correta, fora do site do empreendimento. 
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7.3.1.3. Supressão de vegetação  

A área de implantação do UTE encontra-se coberta em quase sua totalidade 
por cultivo de cana-de-açúcar recém cortados. Haverá apenas uma pequena 
área de supressão de vegetação nos locais onde serão instalados os dutos de 

captação de água do SAAE e do rio Lençóis, que corresponde a 0,065 ha.  

A supressão deve ser realizada utilizando técnicas de corte que favoreçam o 

direcionamento da queda, visando evitar danos na vegetação do entorno e 
facilitar o arraste, além de proporcionar segurança para os trabalhadores.  

Deverão ser priorizados para o corte da vegetação métodos manuais (foice, 

facão) e semimecanizados (motosserra) em vez de métodos mecanizados 
(tratores e maquinário pesado) para evitar injúrias a animais e danos à 

vegetação e aos terrenos do entorno. 

O material aproveitável (toras e lenhas) poderá ser utilizado pelo 
empreendedor durante a realização da obra ou em plantio compensatório para 

confecção de tutores. O material fino será triturado para formação de 
composto.   

O material pode também ser comercializado e/ou doado para instituições que 
apresentem interesse na recepção. Todo transporte de material nativo para 
fora da área do empreendimento será realizado mediante a aquisição do 

Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo órgão ambiental 
responsável (IBAMA) e requerido pelo empreendedor.  

7.3.1.4. Movimentação de Terra 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície 
natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

A escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades 
existentes, a critério da empresa contratada para execução das obras. 

Classifica-se como escavação comum aquela passível de execução manual ou 
mecânica, sem a necessidade de desmonte a fogo, ou seja, aquela executada 

em qualquer terreno, exceto rocha. 

Para os serviços iniciais de terraplanagem, serão considerados os seguintes 
itens: 

+ Limpeza inicial de terreno; 

+ Escavação de solo; 

+ Carga, transporte de material interno e externo (bota-fora); 

+ Aterro e compactação de terreno. 
 

O cálculo dos volumes de corte e aterro foi efetuado após a modelagem digital 
do terreno e da via projetada, através de sistema computacional. 

O fator de empolamento considerado no volume foi estimado entre 25 e 30%, 

volume de terra necessário para execução do aterro. 

Um laboratório será contratado para realização dos ensaios de compactação e 

acompanhamento da obra de terraplenagem. 

A tabela a seguir demonstra os volumes encontrados. 
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Tabela 7.3-2 – Volume de terraplenagem. 

Característica Quantitativo 

Área de Limpeza 142.235,00 m² 

Espessura de retirada de material (limpeza) 0,20 m 

Volume de limpeza 28.447,99 m³ 

Volume de corte 116.985,90 m³ 

Volume de aterro 90.827,00 m³ 

Transporte de material retirado (limpeza) Até 10.000 m 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

7.3.1.4.1. Aterros 

Consiste na colocação, descarga e espalhamento, compactação 

(umidecimento, aeração e compactação) de solos, fragmentos de rocha ou 
outros materiais inertes, provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas, 
empregados na construção de aterros, no preparo de suas fundações ou na 

substituição do material do subleito de cortes.  

O aterro será construído em camadas de espessura uniforme e 

aproximadamente paralelas a linha de greide e apresentar inclinação 
transversal descendente, que permita a drenagem natural da plataforma 
durante a construção. As camadas finais (aproximadamente 1,00 m) 

apresentarão a mesma inclinação prevista no projeto para a plataforma.  

A superfície estará de acordo com o greide e a seção transversal prevista para 

a plataforma acabada de terraplanagem, dentro das tolerâncias estabelecidas. 

Os materiais de qualidade superior (Q.S.), serão empregados 
preferencialmente na construção da camada final de terraplanagem. Já os 

materiais de qualidade inferior (Q.l.), serão utilizados exclusivamente no corpo 
dos aterros.  

Os aterros com solo serão constituídos de materiais terrosos, provenientes dos 
locais indicados no projeto, podendo apresentar fragmentos de rocha de 
pequenas dimensões, em quantidade e tamanho que não influam no processo 

de execução, compactação e controle. 

Os aterros serão construídos em camadas sucessivas, com espessura de 

0,20m.  

Para conformação das camadas, serão utilizados equipamentos que realizarão 
descarga e espalhamento do material depositado no local de aterro de 

maneira uniforme.  

Cada uma das camadas será homogênea quanto ao material, umidade no 

início da compactação e massa específica aparente. A única heterogeneidade 
de materiais permitida em uma camada será aquela resultante de colocação 

de solos selecionados nas laterais dos aterros, para melhor proteção contra a 
erosão.  
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Todas as camadas serão espalhadas, para compactação, de forma a resultar 

uma espessura uniforme compactada de 0,20m. A espessura da camada solta 
(não compactada) não poderá, em qualquer hipótese, ultrapassar 0,30m.  

O equipamento se deslocará sobre a camada que estiver sendo compactada, 

de maneira a proporcionar uma cobertura uniforme em toda área.  

Na construção do aterro será obtida massa específica aparente seca 

correspondente a, no mínimo, da massa específica aparente seca, obtida no 
ensaio de compactação.  

A descarga e espalhamento dos materiais nos aterros serão realizados em 

áreas separadas e independentes daqueles em que se processam as operações 
de controle da umidade de compactação, e nenhum material será colocado 

sobre a camada compactada antes desta ter sido liberada pela fiscalização do 
empreendedor.  

As últimas camadas do aterro compreendendo o último metro de aterro, 

constituídas de materiais de qualidade superior (QS) terão a umidade de 
compactação no intervalo Hót ± 3%, onde Hót é o teor de umidade ótimo de 

compactação, obtido no ensaio de referência.  

Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, + ou – 3% de tolerância, até se 
obter a massa específica aparente seca correspondente a 95% da massa 

específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder 

a 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor 
Normal).  

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação serão 

escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.  

As determinações do Grau de Compactação (GC) serão realizadas utilizando-
se valores da massa específica aparente seca de laboratório e da massa 

específica aparente obtida no campo.  

+ Corpo de aterro - GC= 95%  

+ Camadas finais – GC= 100%  

Os taludes de aterro serão regularizados manualmente, ou por equipamento 
apropriados e os materiais soltos serão removidos para fora da área dos 
aterros. 

Os locais de “bota-fora” serão definidos por áreas já licenciadas, indicadas no 
projeto ou escolhido pela fiscalização da Termoelétrica Cidade do Livro, de 

modo a não interferir com o sistema de drenagem e preferencialmente a 
jusante do aterro executado.  

A compactação dos taludes será executada utilizando-se rolos compactadores 

vibratórios que trabalharão guinchados por equipamento pesado, que 
permanecerá na plataforma de terraplenagem ou por equipamento apropriado, 

que assegure os mesmos resultados obtidos com o equipamento descrito.  

Será obtida massa específica aparente seca, correspondente a no mínimo 95% 
da obtida no ensaio de compactação.  
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Os serviços de pavimentação do aterro poderão ser iniciados após a conclusão 

dos trabalhos de regularização e compactação do talude do aterro.  

7.3.1.4.2. Cortes  

Consiste na escavação, carga e transporte de materiais (solos ou rochas) 

constituintes do terreno natural no interior dos limites indicados no projeto de 
terraplenagem.  

As operações de corte compreendem:  

+ Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural até o 
greide de terraplenagem indicado no projeto;  

+ Escavação e carga de materiais constituintes do terreno natural, abaixo 
do greide da terraplenagem, em espessura a ser fixada pelo projeto e 

confirmada pela fiscalização da Termoelétrica Cidade do Livro em 
função das características dos materiais encontrados nas camadas 
inferiores dos cortes;  

+ Nova escavação e carga de materiais estocados para utilização posterior 
na terraplenagem ou para sua proteção;  

+ Retirada das camadas de má qualidade visando ao preparo das 
fundações de aterro;  

+ Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras incluindo 
a descarga e espalhamento dos materiais nos bota-foras orientados.  

Todos os cortes serão executados nas larguras e com os taludes indicados no 
projeto. Nos pontos de transição de corte para aterro, será exigida a 
escavação em toda a largura da plataforma, do volume correspondente a 

seção triangular.  

Os solos dos cortes serão classificados em função de suas características 

geotécnicas, para emprego nos aterros em: 

+ Solos de qualidade superior (QS); 

+ Solos de qualidade inferior (Ql). 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da 
utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos.  

Apenas serão transportados para constituição de aterros, os materiais que 

pela classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis 
com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o 

projeto.  

Materiais das camadas superiores poderão ser indicados, mediante adequada 
orientação da terraplenagem, a constituírem camadas finais de aterros ou 

cortes, vizinhos ou não do corte de origem.  

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da 
plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais, para sua 

oportuna utilização.  

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, as 
massas em excesso que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas 
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aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma. A referida operação 

será efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro.  

As massas excedentes que não se destinarem a construção de aterros, serão 
consideradas objeto de remoção. 

Serão depositadas em bota-foras licenciados, indicados e/ou aprovados pela 
fiscalização da Termoelétrica Cidade do Livro, de modo a não constituírem 

ameaça a estabilidade dos elementos projetados e em conformação tal que 
preserve os terrenos das adjacências quanto aos aspectos de erosão, de 
assoreamento e paisagísticos.  

Sempre que possível os bota-foras serão localizados a jusante dos aterros 
executados.  

Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, 
a inclinação indicada no projeto. Estes deverão apresentar a superfície 
regularizada obtida pela utilização do equipamento de escavação.  

Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes, que possam 
colocar em risco a segurança dos funcionários da empreiteira e do trânsito de 

veículos e equipamentos nas vias. 

As cristas dos taludes e as entradas dos cortes serão arredondadas, enquanto 
a altura de corte for compatível com a utilização de equipamento 

convencional, não se permitindo continuar execução do corte antes de se 
completar o arredondamento, em conformidade com os esquemas constantes 

do projeto.  

Não serão permitidos materiais soltos provenientes de limpeza ou escavação 
nas proximidades dos perímetros dos cortes.  

Quando necessário, antes da aplicação do revestimento de proteção, a saia do 
talude será compactada.  

As obras indicadas em projeto relativas à drenagem superficial e de proteção 
dos taludes serão executadas simultaneamente à abertura dos cortes.  

7.3.1.4.3. Controle de qualidade de execução 

O controle de qualidade de execução de aterros constará dos seguintes itens: 

+ Controle Geométrico para verificação do acabamento do serviço. 
o O acabamento da plataforma de aterro será procedido 

mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção 
transversal prevista no projeto, admitidas as seguintes 
tolerâncias: 

▪ Variação da altura máxima de  ± 0,04m para o eixo e 
bordos; 

▪ Variação máxima da largura de 0,30m para a plataforma, 
não se admitindo variação para menos. 

o O controle será efetuado por comparação entre o levantamento 

topográfico das seções transversais acabadas e as notas de 
serviços. 

o O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação 
dos taludes, será verificada pela fiscalização da Termoelétrica 
Cidade do Livro, de acordo com o projeto. 
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o O acabamento do talude de corte deverá obedecer ao descrito 

neste memorial, só sendo admitida a inclinação indicada no 
projeto. 

o O acabamento será compatível com os materiais locais 

admitindo-se boa operação do equipamento e adequada 
condução das águas durante a escavação. 

 

+ Controle Tecnológico para verificar a qualidade dos materiais e serviços 
executados. 

o Serão procedidos os seguintes ensaios: 

▪ Um ensaio de compactação para cada 1.000m³ de um 
mesmo material do corpo do aterro (segundo o método 
DNER-ME-129 – Proctor normal); 

▪ Um ensaio de compactaçâo para cada 200m³ de um 
mesmo material das camadas finais do aterro (segundo o 

método DNER-ME-129 – Proctor Normal) 

7.3.1.4.4. Equipamentos utilizados para a terraplenagem  

Na execução dos serviços de terraplanagem, será prevista a utilização de 

equipamentos apropriados, de acordo com as condições locais, capacidade e 
em número de unidades que permitam executar o serviço dentro do prazo 

previsto pelo contrato.  

Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavadeiras hidráulicas, 

caminhões basculantes, retroescavadeiras, motoniveladoras, rolos de 
compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos e vibratórios), grade 
de disco para homogeneização e caminhões-pipa para umidecimento.  

A fiscalização poderá exigir a inclusão de qualquer tipo de equipamento de 
terraplenagem e compactação em número suficiente para assegurar a 

qualidade e o prazo da construção, se as condições locais o exigirem. 

7.3.2. Canteiro de obras 

Para apoio às atividades construtivas do empreendimento (montagens da 

unidade termelétrica) será necessária a instalação de um canteiro de obras.  

No canteiro de obras constarão as áreas necessárias para trabalhos de campo: 

pipe shops, sanitários, almoxarifado geral, almoxarifado de pátio, área de 
classificação de resíduos sólidos, área de vivência, escritório administrativo, 

ambulatório, salas de reunião e treinamento, etc.  

Abaixo seguem características e estruturas necessárias para a implantação do 
canteiro de obras. 

+ Segurança 

Será necessária a instalação de guarita provisória com apenas um acesso à 
área de canteiro, a princípio construída em madeirit. 

Será instalado um container padrão 6 x 2,5 metros com ar condicionado e 

demais recursos necessários para trabalho da equipe de segurança 
(guarita/portaria). Esta estrutura conterá interligação de água e energia 
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elétrica, que será disponibilizada pela UTE a um ponto de no máximo 150 

metros de distância.  

Para realizar as atividades será necessária a contratação de segurança 
terceirizada na portaria 24 horas por dia, com transporte e refeições por conta 

da contratada e ainda, serviço de ronda motorizada 24 horas por dia.  

+ Sanitários 

Considerações para instalação banheiros e vestiários provisórios:  

• Instalação de banheiros provisórios para a totalidade dos funcionários 

da obra.  
• 1 (um) sanitário para cada grupo de 20 trabalhadores (NR 18);  

• A contratante disponibilizará um ponto de energia elétrica, um ponto 
de água e um ponto de esgoto para as instalações de banheiros e 
vestiários a uma distância não maior que 150 metros do local de 

instalação, ficando a cargo da contratada distribuição e instalação 
interna de seu canteiro.  

• Banheiros químicos serão previstos em obra até que a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) esteja em operação.  

+ Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Será instalada uma ETE, que após 2 meses do recebimento do equipamento 

estará integralmente instalada e em condições de receber esgoto. 

+ Refeitório  

Será instalado um refeitório provisório que atenderá as equipes de montagem 
durante fase de obras e instalação de equipamentos. O refeitório será 

dimensionado para capacidade máxima de 150 funcionários, e serão 
consideradas a instalação de linha de água e ligação elétrica, por pontos 

fornecidos a uma distância não superior a 150 metros.  

+ Coleta e Gestão de Resíduos Sólidos 

A coleta e gestão de resíduos do refeitório e outros setores ficará a cargo da 
contratada. Será realizada diariamente através de veículo apropriado para 

este fim e destinado corretamente para aterro licenciado.  

+ Sistema de comunicação  

Para a comunicação dos funcionários será instalada uma torre de 
comunicação, além de telefone, PABX, ramais, internet que ficarão a cargo da 

contratada.  

+ Escritórios 

Para a equipe administrativa haverá o fornecimento e instalação provisória de 
escritório conforme considerações abaixo.  

• Escritório administrativo (com estações de trabalho para 6 pessoas)  
• Salas de reunião (para 8 pessoas)  

• Sala de treinamento (para 30 pessoas)  
• 2 (dois) banheiros para equipe administrativa.  
• A contratante disponibilizará um ponto de energia elétrica, um ponto 

de água e um ponto de esgoto para as instalações de dos escritórios a 
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uma distância não maior que 150 metros do local de instalação, 

ficando a cargo da contratada distribuição e instalação interna.  

+ Ambulatório 

Haverá o fornecimento e instalação provisória de um ambulatório durante 
período de obras conforme considerações abaixo:  

• A equipe de atendimento será contratada conforme norma vigente NR-
04 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho), considerando obra com de aproximadamente 

400 funcionários na fase de pico.  
• Considerar fornecimento de 1 (uma) ambulância e motorista disponível 

em horário comercial por um período de 18 meses.  
• Considerar 1 (um) banheiro para equipe de atendimento (médico do 

trabalho, Enfermeiro do trabalho, etc.)  

• A contratante disponibilizará um ponto de energia elétrica, um ponto 
de água e um ponto de esgoto para as instalações do ambulatório a 

uma distância não maior que 150 metros do local de instalação, 
ficando a cargo da contratada distribuição e instalação interna.  

Para armazenamento de material serão considerar como referência para o 

canteiro as áreas do pátio de bagaço e depósito de toras, estimadas em 5.000 
m² e 2.000 m², respectivamente. Tais áreas de canteiro, com perímetro 

estimado de 1.000 metros, serão cobertas com pedra brita e as extremidades 
e entre-baias limitadas com cerca provisória (cerquite).  

A Figura 7.3-1 apresenta o layout do canteiro de obras. E, na sequência, o 
mapa mostra a localização do canteiro. 
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Figura 7.3-1 - Layout do canteiro de obras. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 



   
 

68 

Mapa 7.3-1 – Localização do canteiro de obras. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.3.3. Vias de acesso internas 

Para a execução da pavimentação das vias de acesso internas, foi calculada 
uma área equivalente a 76.593 m² e sua base será executada com 

profundidade de 60 cm. As calçadas de acessos terão uma extensão total 
aproximada de 10.600,0 m² e serão necessários os seguintes itens:  

+ Pavimentação: abertura e preparo de caixa, compactação do subleito e 
base de brita graduada; e camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado à quente – CBUQ e imprimação betuminosa 
impermeabilizante.  

+ Acessos: calçada em concreto tratado superficialmente; e junta de 
retração e dilatação, com abertura e vedação.  

A execução dos serviços de pavimentação é dividida nas seguintes partes: 
Subleito, Reforço de subleito, Sub-base, Base e Imprimação. 

 

Sub-leito  

A superfície do sub-leito será regularizada e compactada por rolos 
autopropulsores gradativamente, até alcançar o grau de compactação de 
100% do Proctor modificado, de acordo com a norma DNIT nº 137/2010. Em 

locais de difícil acesso para rolos compactadores autopropulsores, será 
utilizado compactadores manuais de placa vibratória.  

Reforço do sub-leito  

Esta camada será executada sobre o sub-leito devidamente regularizado e 
compactado, através de estabilização granulométrica, como previsto na norma 

DNIT 138/2010. Sua compactação será realizada por meio de rolos 
compactadores autopropulsores e atingir um grau de compactação mínimo de 

97%, resultando em uma camada com espessura de vinte centímetros.  

Sub-base  

A sub-base será executada com uma camada de brita graduada simples e será 

compactada por rolos compactadores autopropulsores alcançando um grau de 
compactação mínimo de 98%, totalizando em uma camada com espessura 

acabada de doze centímetros.  

Base 

Uma camada de brita graduada simples será alocada na extensão da base e 

ser regularizada por meio de compactadores autopropulsores atingindo um 
grau de compactação mínimo de 98% a fim de obter estabilidade e 

durabilidade. A camada deve resultar em uma espessura de vinte centímetros, 
visando melhor desempenho para resistir aos esforços verticais gerados pelos 

veículos. 

Imprimação  

A pintura impermeabilizante de asfalto diluído - CM 30 será aplicada 

diretamente no subleito regularizado, compactado e limpo. A 
impermeabilização é feita para proteger o solo de possíveis intempéries e para 

melhor acabamento do serviço, devendo ficar exposta para secagem por no 
mínimo 24 horas após a aplicação.  
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Já a pintura ligante com emulsão asfáltica - RR 2C será aplicada na base 

finalizada, para conferir aderência entre a mesma e o revestimento 
betuminoso.  

Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ)  

A camada de CBUQ será aplicada sobre a base já com imprimadura ligante, 
por meio de vibro acabadora e compactada com rolo. Sua espessura final será 

de doze centímetros.  

Calçadas, guias e sarjetas  

O local para execução será compactado por rolos compactadores 

autopropulsores e atingir um grau de compactação mínimo de 98% do Proctor 
modificado.  

Guias e sarjetas devem ser moldadas “in-loco”, por extrusão, com dimensões 
conforme detalhamento no projeto. Seu concreto será usinado com Fck de 30 
Mpa. Depois de finalizadas, as sarjetas deverão apresentar superfície lisa e 

isenta de fissuras ou fendas, desempenhando sua função de receber as águas 
pluviais e as conduzir para coletores. 

O concreto das calçadas será usinado com Fck de 20 Mpa. Após finalizadas, 
deverão apresentar camada homogênea de cinco centímetros livre de fendas e 
fissuração. Além disso, as calçadas deverão apresentar juntas de dilatação a 

cada cinco metros. Sua abertura será preenchida por papelão alcatroado, 
isopor ou material similar e a camada final com poliuretano, conforme 

detalhamento do projeto. 

 

7.3.4. Vias de acessos externos 

Está prevista a melhoria e pavimentação do acesso de 2 km, existente, que 
fará a conexão entre o empreendimento e a rodovia estadual SP-300 na altura 

do KM 296 Leste/Oeste. 

 

7.3.5. Métodos construtivos para a implantação do projeto 

Toda instalação de infraestrutura da termelétrica será em estrutura metálica e 

concreto, ficando somente as obras em alvenaria de pequenas construções 
para vestuários, refeitórios e banheiros. Está previsto a impermeabilização das 
áreas reservadas para armazenagem de biomassa com coletor de chorume, e 

esta área vai representar 16% da área total do terreno. 

 

7.3.6. Infraestrutura básica  

7.3.6.1. Energia elétrica 

A energia necessária para a fase de implantação do empreendimento será 
proveniente de 13,8kV rural e estima-se o consumo de pico em 750 kVA.  

O canteiro possuirá 3 Transformadores 13,8 kV/ 380-220 V, com potencias de 

300 VA e 150 VA, respectivamente, conorme detalhado a seguir: 
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+ Derivação do ponto de tomada de linha rural existente. Linha rural 
próximo a transformador da Fazenda Lontra (n° Operativo 262564). 

+ Instalação de linha de média tensão do ponto de derivação até o ponto 
de entrega. A distância aproximada é de 962 metros. Esses terrenos 

onde passará a linha é de propriedade são do Grupo Zilor e seu 
parceiro, a agrícola São Domingos. 

+ Após a Instalação do ponto de entrega da Concessionária, será feito a 
interligação entre a rede da concessionária e o cubículo de medição, 

entrada e proteção. Essa ligação será feita com um poste particular e 
através de estrutura aérea para subterrâneo. 

+ Com o cubículo devidamente energizado, será feito a alimentação de 3 
transformadores (1x300 VA e 2x150 VA) através de linha aérea 

particular. Essa linha terá 504 metros, aproximadamente. A previsão de 
utilização dessa linha é de 2 anos. Após o término das obras, a mesma 

será desmontada. 

7.3.6.2. Abastecimento de água 

Para garantir a eficiência do abastecimento de água foram consideradas 

captações em quatro pontos, sendo eles: dois poços profundos, 
reaproveitamento de água pluvial, rede de descarte do tratamento de esgoto 

municipal e captação do rio Lençóis, sendo que, toda a água captada será 
armazenada em um reservatório de 2.500 m³. 

Captação de água bruta (poço profundo)  

Para a captação de águas subterrâneas, serão realizados perfuração e 
bombeamento até o reservatório de água bruta, considerando os seguintes 

itens:  

+ Perfuração de dois poços tubulares com aproximadamente 500 metros 

de profundidade cada. A profundidade total, assim como os diâmetros 
de tubulação, pode variar de acordo com a altura de captação e 

vazão necessária.;  

+ Conjunto de bombas submersas com painel para uma vazão de 250 
m³/h e 40m³/h para o poço 1 e poço 2, respectivamente;  

+ Poço 1: 

• Um reservatório intermediário para armazenamento de água de 20 

m³ deve ser previsto entre a interligação do poço e reservatório de 
água bruta. 

• A construção e instalação do poço devem prever perfuração, 
assentamento de tubulações, válvulas, conexões e bombas. Deve 

ser prevista a construção de uma laje de proteção na superfície nas 
dimensões apresentadas no projeto básico. A vazão outorgada 
para o poço é de 300m³/h. A profundidade total, assim como os 

diâmetros de tubulação, pode variar de acordo com a altura de 
captação e vazão necessária. 

• Fechamento: A área de implantação do poço deve ser cercada 
através de alambrado composto de mourões de concreto e telas de 
aço galvanizado, totalizando um perímetro de 26,00 metros. 

• Reservatório: o material utilizado no reservatório deve ser 
composto de chapas de aço A-36 soldadas com suportes de 
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sustentação. As dimensões do tanque devem ser próximas a 3,50 

m de altura e 2,80 m de diâmetro para atender a capacidade de 
20.000 litros para armazenamento.  

• Além de sua composição estrutural, o reservatório deve prever a 

instalação dos seguintes itens: Escada tipo marinheiro com 
plataforma e guarda-corpo; Boca de visita; Respiro; Bocais de 

entrada e saída; Suporte para tubulação; Dreno de fundo; e 
Chapas de fixação e sustentação. 

 

 

Figura 7.3-2 – Desenho orientativo do Poço 1. 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 
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+ Poço 2:  

• A captação de água deste poço é utilizada única e exclusivamente 
para o abastecimento de água nos prédios auxiliares.  

• Um reservatório para armazenamento de água deve ser previsto e 
o poço deve ser perfurado na mesma área do reservatório, sendo 

utilizado apenas para o abastecimento deste. 
• A construção e instalação do poço devem prever perfuração, 

assentamento de tubulações, válvulas, conexões e bombas. Deve 

ser prevista a construção de uma laje de proteção na superfície nas 
dimensões apresentadas no projeto básico. A vazão necessária 

para o poço será de 40m³/h. A profundidade total, assim como os 
diâmetros de tubulação podem variar de acordo com a altura de 
captação e vazão necessária. 

• Reservatório: O material utilizado no reservatório deve ser 
composto de chapas de aço A-36 soldadas com suportes de 

sustentação. As dimensões do tanque deverão ser próximas a 
12,60 m de altura e 3,20 m de diâmetro para atender a capacidade 
de 100.000 litros para armazenamento. 

• Além de sua composição estrutural, o reservatório deve prever a 
instalação dos seguintes itens: Escada tipo marinheiro com 

plataforma e guarda-corpo; Boca de visita; Respiro; Bocais de 
entrada e saída; Suporte para tubulação; Dreno de fundo; e 

Chapas de fixação e sustentação. 
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Figura 7.3-3 – Desenho orientativo do Poço 2. 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Captação de água bruta (rio Lençóis)  

Para a captação de águas provenientes do rio Lençóis, será realizado um 

sistema de bombeamento através de uma estação elevatória até o 
reservatório de água bruta, considerando os seguintes itens:  

+ Estação elevatória para captação de água do rio Lençóis, com 25 m² em 
alvenaria de bloco estrutural e laje impermeabilizada;  

+ Tubulação em aço carbono Schedule 40 em diâmetros de 14” e 12”, 
inclusive conexões e escavação; 
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+ Três bombas anfíbias de 250 m³/h cada, que serão instaladas sobre 
uma estrutura móvel para movimentação dos equipamentos. A água 
captada neste sistema será bombeada do rio Lençóis para o reservatório 

de água bruta. 

+ Trilho para a instalação das bombas, será necessária a construção de 
trilhos em estruturas metálicas para movimentação dos conjuntos de 
bombas. A estrutura será composta por perfis de aço laminado 

sustentados por pilares de concreto armado. 

+ Estrutura e Trole para a movimentação dos conjuntos sobre os trilhos, 
deverá ser construída uma estrutura em perfis de aço laminado 

contendo dois troles com capacidade de uma tonelada cada. 
A estrutura deverá ser fixada em placas de base engastadas em blocos 
de concreto armado. 

+ CCM (Central de Comando de Motores) para a instalação de painéis 
elétricos e acessórios, deverá ser construída uma edificação CCM. O 
método construtivo do CCM deve ser realizado com alvenaria e 
cobertura em concreto. A fundação será realizada com estacas 

escavadas em suas extremidades e uma base de concreto do tipo radier 
de 10 cm. As paredes de vedação serão executadas com blocos 

estruturais (14x19x39cm) e a cobertura deverá ser realizada com laje 
pré-moldada impermeabilizada com inclinação para escoamento de 
águas pluviais. Para acesso ao CCM, deve ser prevista a construção de 

uma escada de concreto com guarda-corpo metálico. 

 

Captação de água bruta (rede de esgoto tratado)  

A captação de água proveniente da rede municipal de esgoto tratado será 

feita por três bombas centrífugas de vazão de 250 m³/h cada, sendo uma 
reserva, que serão instaladas em uma casa de bombas abaixo do nível do 

terreno, também deverá ser prevista a instalação de uma “bomba-sapo” 
para retirada de águas proveniente de eventuais chuvas, que podem 

prejudicar a operação das bombas. 

A casa de bombas será construída com paredes e piso em concreto 

armado. Seu acesso será feito por meio de uma escada marinheiro com 
guarda corpo no perímetro de acesso para segurança.  

A caixa de captação também deverá ser executada com paredes e piso em 

concreto armado. Sua cobertura será executada em chapas e perfis de aço 
laminado.  

Parte da tubulação existente (rede municipal) estará localizada no interior 
da caixa, onde deve ser parcialmente retirada, podendo assim ser captada 

pelo conjunto de bombas. As dimensões do sistema de captação, materiais 

e estruturas, assim como suas classificações, possuem os seguintes itens:  

+ Estação elevatória com 25 m² para captação de água da rede de esgoto 
tratado;  

+ Tubulação em aço carbono Schedule 40 em diâmetros de 14” e 12”, 
inclusive escavação;  
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+ Três bombas centrífugas sendo uma reserva, com capacidade 250 m³/h 
cada - bombeamento da rede de esgoto tratado para reservatório de 
água bruta.  

 

Reservatório e Água Bruta 

O reservatório de água bruta deve ser escavado mecanicamente através de 
escavadeiras hidráulicas e possuir dimensões que atendam a capacidade de 
2500 m³. 

A construção do reservatório deve ser feita através de escavações e acerto de 
taludes em 45º e altura de 5,00 metros com posterior compactação. Ao longo 

de todo o reservatório, deve-se prever a instalação de uma geomembrana lisa 
de PEAD (polietileno de alta densidade) 2 mm para impermeabilização da 
superfície e proteção do solo. 

Deve ser prevista a instalação de uma tubulação de aço carbono com diâmetro 
de 16” para descarte de água bruta, em casos de extrapolação do nível 

máximo de armazenamento. Essa tubulação será destinada até uma caixa de 
devolução de água para a tubulação de esgoto tratado da rede municipal.  

+ Caixa de devolução:  

A caixa de devolução receberá a tubulação proveniente do reservatório de 

água bruta, onde as águas serão direcionadas para a rede municipal.  

O método construtivo da caixa deve ser realizado com alvenaria e cobertura 

de concreto. As paredes de vedação da caixa devem ser compostas por blocos 
de concreto (19x19x39cm) assentados sobre uma base de concreto de 1,90 x 
1,60m, com caimento para o centro. O fechamento deverá ser executado por 

uma laje de 1,90 x 1,60m com tampão em ferro fundido de Ø600mm para 
inspeção.  

Parte da tubulação existente (rede municipal) estará localizada no interior da 
caixa, onde deverá ser parcialmente seccionada, recebendo assim as águas 
provenientes do extravasor.  

 

7.3.7. Mão de obra 

A fase de instalação tem previsão de duração de aproximadamente 30 meses, 
sendo previstos 442 colaboradores/funcionários no pico das obras, conforme 

apresentado a seguir no histograma da mão de obra. 

Não estão previstos alojamentos para este empreendimento. A mão de obra 
virá preferencialmente dos municípios vizinhos, e caso haja pessoas de fora, 

estas residirão nos municípios do entorno do empreendimento. 
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Tabela 7.3-3 – Histograma de mão de obra da implantação. 

Escopo 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Turbinas e Geradores               20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 5 5 5 5 5 

ETA/ Desmi/ UF                15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 1 1 1 1 

Torres de Resfriamento                 15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 1 1 1 1 

Terraplenagem  10 10 10 10 10                          

Obras Civis      30 30 30 30 30 60 60 60 60 80 80 80 80 80 60 60 60 10 10 10 10 10 2 2 2 

Integração Mecânica        10 10 10 20 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 60 20 20 20 10 10 1 1 1 

Caldeira          10 30 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 5 5 5 5 5 

Patio biomassa               30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 5 5 5 1 1 1 

Engenharia e 
Integração Elétrica e 
Subestação 

              20 25 45 45 60 60 60 60 25 25 10 10 5 5 5 5 

Projeto executivo (civil, 
mecânica, elétrica) 

     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Engenharia de 
Proprietário e 
Gerenciamento de 
obras 

     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

UTE      6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 100 100 100 100 

TOTAL DE 

COLABORADORES 
10 10 10 10 10 48 48 58 58 68 132 202 202 282 372 392 427 427 442 422 422 292 157 156 136 108 153 132 132 132 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.3.8.Movimentação de veículos 

A movimentação de veículos prevista do tráfego a ser gerado pela construção 
da obra para movimentação de solo, matéria prima, equipamentos e 

trabalhadores está apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 7.3-4 – Movimentação de veículos na fase de obras. 

Tipo de veículo Quantidade (Viagens por veículos diários) 

Caminhões  2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 

Caminhões betoneira  - -  -  -  -  -  -  2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4  -  -  - 

Caminhões carretas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 2 1 1 1 1 1 

Caminhão Basculantes (12 t) 80 80 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carros  10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Caminhão Guindaste  - -  -  -  -  -  -  -  -  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 

Ônibus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 12 12 16 20 22 22 22 24 22 22 6 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 98 98 28 28 20 20 20 22 34 80 64 64 68 76 118 118 118 120 116 114 98 82 82 81 81 72 72 72 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.3.9. Propriedades Atingidas 

Por se tratar de implantação em área rural e considerando a utilização da 

Linha de Tranmissão já instalada, não está prevista a interferência em 
nenhuma outra propriedade, senão a área de antigo plantio de cana prevista 
para a implantação e o acesso até a SP-300, onde não há hoje nenhuma 

propriedade instalada. 

 

7.3.10. Valor do investimento 

Os custos determinados para o empreendimento foram baseados nas 

seguintes premissas:  

+ Os valores referentes aos equipamentos e serviços de instalações 
elétricas possuem considerável índice de incerteza e serão validados no 
prosseguimento do projeto nestes moldes;  

+ Estima-se que a variação de custo seja de -15 a +30%;  

+ Os valores de equipamentos não orçados são provenientes do banco de 
dados da Reunion Engenharia, empresa responsável pelo Projeto 

Básico. 

A tabela a seguir, apresenta os custos gerais do projeto. 

 

Tabela 7.3-5 – Valor de investimento/custo do projeto. 

Descrição Valor (R$) 

Equipamentos R$ 190.000.000,00 

Obras Civis R$ 50.000.000,00 

Montagens e Instalações R$ 90.000.000,00 

Projetos e Gerenciamento R$ 15.000.000,00 

Treinamento e Despesas pré-operacionais R$ 2.000.000,00 

Fretes e seguros R$ 3.000.000,00 

TOTAL R$ 350.000.000,00 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

 

7.3.11. Cronograma de obras 

A implantação do empreendimento tem previsão de execução total em 30 
meses, conforme detalhado no cronograma a seguir.  
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Tabela 7.3-6 – Cronograma de obras. 

Atividade 
Planeja-

mento 

ANO 1 2 3 

MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Elaboração dos Projetos de Engenharia                                 

Elaboração dos Estudos Ambientais                                 

Obtenção da Licença                                 

Mobilização  5                               

Aquisições  9                               

Obras Civis  26                               

Sondagens/ Planialtimétrico  3                               

Canteiro de obras  3                               

Terraplenagem/ arruamento  4                               

Bases civis  13                               

Pavimentação  3                               

Fabricação de equipamentos  18                               

Montagens Mecânicas  11                               

Tubulações e interligações  14                               

Instalações elétricas/inst/automação (infra)  7                               

Instalação Linha 138 KV  18                               

Sistemas de automação - Instalação e 
Integração 

 4                               

Comissionamento/ testes  5                               

Posta em Marcha  1                               

Desmobilização de mão de obra  4                               

Desmobilização de estruturas  2                               

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.3.12. Geração de Resíduos Sólidos 

Está prevista a geração de resíduos sólidos que corresponderão 
predominantemente a resíduos inertes de obra (entulhos) - classe IIB, 

resíduos sanitários - classe IIA (que deverão ser dispostos em aterro 
controlado) e resíduos perigosos, que consistirão basicamente de óleos e 
lubrificantes, materiais impregnados com óleo e graxa, embalagens de 

materiais perigosos e materiais impregnados com tintas e outros materiais. 

Durante a implantação do empreendimento está prevista uma geração de 

resíduos durante a obra em 5 t/d de entulhos de obra. 

Dependendo da classificação dos resíduos conforme NBR 10.004/2004, o 
armazenamento pode requerer práticas diferenciadas, não sendo permitida 

sua mistura. Além disso, considerando que a maior parte dos resíduos da 
implantação serão resíduos de construção civil, a gestão desses resíduos será 

feita considerando as Resoluções CONAMA nº 307/2002, que estabelece 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil, alterada pela CONAMA nº 348/2004, e Resolução SMA 45/15, que define 

as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-
consumo no estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

Os tipos de resíduos e quantitativos serão atualizados conforme a necessidade 
e andamento da obra, contemplando quantifica e qualitativamente os resíduos 
gerados no período (resíduos de obra). 

Os resíduos das atividades do canteiro de obras serão acondicionados em 
coletores específicos e destinados via coleta municipal.  

Ressalta-se que os resíduos gerados na implantação do empreendimento 
deverão ser devidamente classificados, armazenados e dispostos conforme 
normas da NBR da ABNT. 

O transporte externo de resíduos será realizado por empresa licenciada para o 
receptor final, também licenciado.  

7.3.13. Geração de Efluentes Líquidos 

As principais emissões de efluentes líquidos previstas para as obras de 

implantação da Termelétrica Cidade do Livro são resumidas em drenagem 
pluvial e efluentes sanitários. 

A drenagem pluvial caracteriza-se basicamente pela incidência de precipitação 

pluviométrica sobre áreas desnudas e sobre aquelas que apresentam material 
desagregado exposto, situação muito comum na fase de implantação de 

qualquer empreendimento. 

Já os efluentes sanitários serão oriundos do refeitório e de instalações 
sanitárias (banheiros) pelos trabalhadores envolvidos com as obras em geral. 

Os efluentes sanitários e águas servidas serão gerados em todas as áreas 
onde houver circulação de pessoas, principalmente no canteiro de obras, áreas 

administrativas e operacionais e áreas de apoio. 

Está prevista a instalação de uma ETE (conforme detalhado no item 7.4.9.1) 
para tratamento do efluente doméstico, porém, até que a mesma esteja 

implantada estão previstos banheiros químicos.  
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Relacionando o pico das obras com, aproximadamente, 442 trabalhadores e a 

geração de 0,08 m³/pessoa/dia (Tabela 01 da NBR 7.229), estima-se 35,36 
m³/dia de efluente e 442 litros de lodo/dia. 

Os efluentes líquidos oriundos dos banheiros químicos serão encaminhados 

para tratamento externo, por transportadora licenciada.  

No refeitório deverão ser instaladas caixas de gordura.  

Deverá ser instalada uma rede de drenagem pluvial a atender a fase de 
implantação do empreendimento temporária, conforme detalhado no item 
7.4.9.3. 

7.3.14. Geração de Ruído e Vibração 

As possíveis fontes de ruídos e vibrações na fase de implantação da 

Termelétrica Cidade do Livro são referentes a: 

+ Máquinas de terraplenagem 

+ Bate-estaca para as fundações 

+ Caminhões betoneira 

+ Ventiladores e exaustores da caldeira 

+ Fluxo de caminhões em geral 

 

7.4. Descrição da operação do empreendimento e das atividades 

produtivas 

Conforme já apresentado, a Termelétrica Cidade do Livro, utilizará como 
combustível principal cavaco de madeira orindas de fazendas de Eucalipto que 

estão em um raio de 100km no entorno do empreendimento. Outras fontes de 
biomassa, como toras de madeira, bagaço de cana e etanol hidratado poderão 

ser utilizados caso o cavaco de madeira não esteja disponível em quantidade 
necessária para a operação plena. 

O mapa a seguir apresenta o layout geral do empreendimento. 

 

 



   
 

84 

Mapa 7.4-1 – Layout geral da Termelétrica Cidade do Livro. 
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A tabela a seguir apresenta um resumo das características da operação do 

empreendimento.  

 

Tabela 7.4-1 – Características da Usina Termelétrica (UTE) Cidade do Livro. 

Indicador Valor Unidade 

Consumo de Combustível 71 

toneladas/hora 

Cavaco de madeira (PCI 2300 
kcal/kg) 

Consumo total de água 281,8 m3/h 

Captação superficial 274,6 m3/h 

Captação subterrânea 7,2 m3/h 

Consumo específico 5,64 m³/MW exportado 

Efluentes industriais 65 m3/h 

Efluentes domésticos 15 m3/h 

Geração total de efluentes 80 m3/h 

Geração de resíduos sólidos 15 t/mês 

Emissão de NOx <650 mg/Nm3.h 

Emissão de MP <130 mg/Nm3.h 

Emissão de HCT Não se aplica mg/Nm3 

Emissão de SOx Não se aplica mg/Nm3 

Emissão de CO <300 mg/Nm3.h 

Tráfego gerado de veículos 240 Viagens/dia 

Fonte: Termoelétrica Cidade do Livro, Reunion Engenharia e Fundamento, 2018. 

 

7.4.1. Estruturas Operacionais 

7.4.1.1. Pátio de Biomassa 

A biomassa que alimentará a UTE será preferencialmente madeira, entretanto 

outras fontes podem ser utilizadas, pela utilização de caldeira de grelha 
rotativa. Foram mapeadas fazendas florestais e outras fontes de biomassa na 
região e estima-se que a biomassa será proveniente de áreas num raio de 

100km a partir do empreendimento, sendo estimado o consumo de até 71 
toneladas/hora. 

O pátio de biomassa contará com toda infraestrutura para o recebimento de 
biomassa, sendo em forma de madeira em toras, cavaco e opções para 
recebimento de bagaço de cana. 
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O layout das instalações contempla as áreas de recebimento, estocagem de 

biomassa, estacionamento para caminhões carregados e vazios, portaria e 
sistema viário interno.  

As instalações do pátio de biomassa contarão com sistema de descarga de 

toras, cavaco, bagaço de cana, pó de serra e palha de cana para alimentar as 
mesas receptoras, com picadores conforme o caso, transportadores de correia, 

desenfardador de palha, moegas receptoras, torre de transferência, peneiras 
classificadoras, repicadores, detector de metais, pátio de biomassa, moega de 
corrente para pátio.  

Toda área será protegida por hidrantes para combate à incêndios de biomassa 
e proteção dos equipamentos instalados.  

É previsto a utilização de equipamentos específicos para movimentação de 
biomassa e transporte interno, desde a descarga de toras e movimentação 
interna no pátio de armazenagem até as mesas receptoras. 

7.4.1.2. Caldeira 

A caldeira prevista terá capacidade nominal de produção de 250 t/h de vapor 

superaquecido a 82 bar e 510°C e terá flexibilidade de operação para três 
diferentes combustíveis. O cavaco de madeira, com 35% de umidade, é o 
prioritário, variando de 70 a 100%, sendo o restante bagaço de cana de 

açúcar com 50% de umidade. Em casos de emergência, a caldeira poderá ser 
alimentada com combustível auxiliar, etanol hidratado. 

A água de alimentação da caldeira deve ser desmineralizada e desaerada, e 
ter temperatura de 200°C na entrada do economizador. O condensado 
produzido pelo sistema turbo-gerador/condensador será a água de 

alimentação. 

A termelétrica irá operar em ciclo regenerativo e, assim, vapores de extração 

de alta e baixa pressão dos turbo-geradores serão utilizados para aquecer a 
água de alimentação. Para o aquecimento do condensado, o conjunto da 

caldeira irá possuir 01 desaerador, 01 aquecedor de baixa pressão e 02 
aquecedores de alta pressão.  Para completar a vazão necessária, água bruta 
captada do poço ou do rio Lençóis, irá passar pelo sistema de 

desmineralização, pelo desaerador e pelos 02 aquecedores de alta pressão, 
antes de ser alimentada na caldeira.  

A caldeira instalada será do tipo aquatubular, com paredes de água aletadas, 
evaporador de único passe, tambor único, circulação natural e sistema de 
queima de biomassa com uso de grelha rotativa. Possuirá também 01 pré-

aquecedor de ar do tipo tubular, externo ao conjunto da caldeira, que também 
será alimentado com vapor de extração dos turbos- geradores. 

O sistema de controle de emissão de particulados será por meio do 
precipitador eletrostático, de forma a garantir que a concentração de 
particulados na saída seja conforme a Resolução CONAMA n° 382, de 2006 e 

CETESB. 

Em resumo, a seguir serão apresentadas algumas considerações técnicas da 

caldeira:  
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+ Termelétrica pura com ciclo regenerativo para exportação 50 MW de 
energia elétrica  

+ Par de pressão e temperatura na saída da caldeira: 82 bar (a) | 510°C  

+ Par de pressão e temperatura na entrada da turbina: 80 bar (a) | 505°C  

+ Disponibilidade operacional da termelétrica de 97,8%  

+ Operação da termelétrica por 357 dias no ano  

+ Água de alimentação na entrada do economizador da caldeira a 200°C  

+ Precipitador eletrostático 

+ Desaerador operando com 3,7bar (a) de pressão  

A caldeira será do tipo aquatubular, com paredes de água aletadas, 

evaporador de único passe, tambor único, circulação natural e sistema de 
queima de biomassa com uso de grelha rotativa. 

O combustível prioritário para alimentação da caldeira será o cavaco de 
madeira com umidade 35%, PCI considerado de 2300 kcal/ kg.  

Todos os parâmetros de performance do equipamento serão analisados 

tomando por base a utilização 100% deste combustível. No entanto, para 
garantir alta disponibilidade operacional, a caldeira será dimensionada 

(produção de 250 t/h de vapor em qualquer dos casos) e provida de sistemas 
que possibilitem a alimentação dos seguintes combustíveis:  

+ 100% cavaco de madeira (condição de equalização e de garantia de 
performance) – alimentado por silo;  

+ 100% de Bagaço de cana com 50% de umidade (aproximadamente 100 
t/h de bagaço) - alimentado por esteira distribuidora;  

+ Mistura 30% de bagaço (máximo) e 70% de cavaco;  

+ Etanol hidratado (condição emergencial).  

 

 

Figura 7.4-1 – Modelo de Caldeira a ser implantada. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.4.1.3. Turbo-Geradores 

Na termelétrica estão previstos 02 (dois) turbo-geradores de condensação 
idênticos com capacidade nominal unitária de geração de 30 MW em condições 
normais. Em condições anormais, como quando há manutenção de um dos 

turbo-geradores, a capacidade nominal da máquina em operação passa a ser 
de 42,3 MW. Há também a condição de manutenção de um dos 

condensadores, sendo a capacidade do turbo-gerador referente de 14,55 MW 
e da outra máquina de 40,2 MW.  

Em condições normais, a potência líquida exportada será de 50 MW, uma vez 

que se estima que 10 MW seja o máximo consumido internamente pela planta. 

Cada turbo-gerador terá 04 (quatro) tomadas de extração de vapor para 

atender o ciclo regenerativo. O conjunto será composto por turbina a vapor de 
condensação, geradores elétricos, redutores velocidade de eixos paralelos, 
sistema de condensação a vácuo e sistema hidráulico completo. 

 

 

 

Figura 7.4-2 – Modelo de Turbo-Geradores a ser implantado. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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Tabela 7.4-2 - Condições de Operação dos Turbo-Geradores. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

CONDIÇÃO DE 
OPERAÇÃO 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 CONDIÇÃO 3 

TG 1 TG 2 TG 1 TG 2 TG 1 TG 2 

Potência nos bornes do 
gerador (kW) 

30.000 30.000 14.550 40.195 0 42.185 

Pressão de vapor de 
entrada (bar (a)) 

80 80 80 80 - 80 

Temperatura de vapor 
de entrada (°C) 

505 505 505 505 - 505 

Vazão de vapor de 
entrada (t/h) 

105,0 140,4 53,0 165,0 - 167,0 

Pressão de vapor na 

tomada I (bar (a)) 
- 17,85 - 24,94 - 25,89 

Temperatura de vapor 
na tomada I (°C) 

- 317,0 - 347,9 - 351,2 

Vazão de vapor na 
tomada I (t/h) 

- 15,36 - 8,95 - 6,62 

Pressão de vapor na 
tomada II (bar (a)) 

- 7,93 - 11,4 - 12,18 

Temperatura de vapor 
na tomada II (°C) 

- 226,5 - 252,3 - 258,3 

Vazão de vapor na 
tomada II (t/h) 

- 9,88 - 12,35 - 9,73 

Pressão de vapor na 
tomada III (bar (a)) 

- 3,59 - 5,71 - 6,34 

Temperatura de vapor 

na tomada III (°C) 
- 145,4 - 177,6 - 186,9 

Vazão de vapor na 
tomada III (t/h) 

- 23,68 - 18,9 - 13,9 

Pressão de vapor na 
tomada IV (bar (a)) 

- 0,91 - 1,52 - 1,76 

Temperatura de vapor 
na tomada IV (°C) 

- 96,9 - 111,7 - 116,1 

Vazão de vapor na 
tomada IV (t/h) 

- 17,33 - 20,56 - 17,56 

Pressão de vapor na 
saída (bar (a)) 

0,084 0,064 0,078 0,084 - 0,086 

Temperatura de vapor 
na saída (°C) 

42,4 37,4 41,0 42,5 - 43,0 

Vazão de vapor na 
saída (t/h) 

105,0 64,15 53,0 104,25 - 119,19 

Rotação da turbina 
(rpm) 

5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 

Rotação da máquina 
acionada (rpm) 

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Tolerância (%) 1 1 - - - - 
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7.4.1.4. Linha de Transmissão 

A energia gerada na UTE passará uma subestação elevadora/rebaixadora de 
138kV/13,8kV, com potência de 88/110 MVA que ficará localizada dentro da 
UTE Cidade do Livro. 

O bay e sua respectiva linha de transmissão destinados à UTE Cidade do Livro 
servirão para conectar a UTE à SE Barra Grande (propriedade da Zilor S.A.) 

que, por sua vez, está conectada no Sistema Interligado Nacional (SIN) na 
área de concessão da CPFL Paulista. 

A conexão à SE UTE Lençóis será feita através do pórtico de entrada da 

referida subestação, que ainda será construída. Esta parte é em circuito 
simples e envolve 480 metros, constituída por dois trechos a saber:  

1) O primeiro trecho será em linha simples executada em poste de 
concreto padrão CPFL, para linha de transmissão urbana, saindo do 
pórtico da SE UTE Lençóis 138 kV (ponto PF) até a torre de transmissão 

1. A montadora deverá fazer a conexão da linha no pórtico de entrada 
da SE UTE Lençóis 138 kV. Este trecho terá uma extensão aproximada 

de 230m.  
2) O segundo trecho será em linha simples executada em torre metálica 

padrão CPFL, para linha de transmissão rural, interligando a torre de 

transmissão 1 e a interseção com a linha de transmissão SE Usina São 
José – SE Barra Grande. Haverá um cruzamento destas duas LTs, pois o 

circuito existente ocupa o lado da torre em que a LT deste 
empreendimento chega, e uma nova torre no ponto de encontro das 
duas LTs. Desta forma, será realizada a transição do circuito simples 

para o circuito duplo, na LT existente. Este trecho terá uma extensão 
aproximada de 250 metros. O terreno por onde passarão os trechos 1 e 

2 pertence à UTE Cidade do Livro, portanto não haverá 
desapropriações.  

A próxima parte, denominada trecho 3, em circuito duplo, é constituída por:  

3) A partir da inclusão da LT no circuito duplo já existente, todos os cabos 
necessários serão lançados até a SE Barra Grande. Será realizada a 

conexão da linha de transmissão ao pórtico de entrada do bay da SE 
Barra Grande, que é objeto deste mesmo fornecimento. Este trecho terá 

uma extensão aproximada de 6.450 metros.  

 

7.4.1.5. Projeto Elétrico 

A Casa de Força abrigará, além dos dois turbogeradores e de seus painéis, o 
painel de média tensão em 13,8kV que centralizará a distribuição da energia 

gerada para a exportação e para as demais áreas do empreendimento, 
conforme Diagrama Unifilar Geral apresentado a seguir. 
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Figura 7.4-3 – Diagrama Unifilar Geral. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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Para limitar a corrente máxima de curto-circuito trifásico simétrico em 31,5kA, 

o sistema elétrico de MT da Casa de Força será composto por três 
barramentos trifásicos para 13,8kV, sendo dois deles barramentos de geração 
e um deles barramento das cargas da planta.  

Os barramentos de geração (Barra 1 e 2), com capacidade de carga de 
2.500A, serão compostos por três cubículos de MT cada, montados 

simetricamente nas laterais do barramento de carga.  

Os três cubículos que compõem a Barra 1 serão assim dispostos:  

+ Cubículo C101 – TG1 (47MVA – FP 0,85);  

+ Cubículo C102 – Saída para o Transformador TR1 da SE 138kV;  

+ Cubículo C103 – Transformadores de Potencial da Barra 1 e Barramento 
de interligação com a Barra 3 (barramento de cargas).  

 

Os três cubículos que compõem a Barra 2 serão assim dispostos:  

+ Cubículo C201 – Transformadores de Potencial da Barra 2 e Barramento 
de interligação com a Barra 3 (barramento de cargas).  

+ Cubículo C202 – Saída para o Transformador TR2 da SE 138kV;  

+ Cubículo C203 – TG2 (47MVA – FP 0,85);  

 

Já o barramento de carga (Barra 3), com capacidade de carga de 2.500A, será 
composto por dez cubículos de MT, montados entre os cubículos dos dois 
barramentos de geração.  

Os dez cubículos que compõem a Barra 3 serão assim dispostos:  

+ Cubículo C301 – Interligação com o Cubículo C103 da Barra 1;  

+ Cubículo C302 – Serviços Auxiliares do TG1, do TG2 e da Casa de 
Força;  

+ Cubículo C303 – ETA, Desmi, Torres de Resfriamento, Infraestrutura, 
Bombas de Incêndio e Balança;  

+ Cubículo C304 – Transformadores de Potencial da Barra 3;  

+ Cubículo C305 – Recepção e Pátio de Combustível;  

+ Cubículo C306 – Caldeira 440V e Esteiras;  

+ Cubículo C307 – Caldeira 690V e MT;  

+ Cubículo C308 – Administração, Portaria, ETE, COI e Laboratório;  

+ Cubículo C309 – Captação de Água (Rede Aérea);  

+ Cubículo C310 – Interligação com o Cubículo C201 da Barra 2.  

 

A configuração adotada para a UTE Cidade do Livro contempla seis pontos de 
sincronismo, os dois geradores, as duas saídas para a subestação e as duas 

interligações entre os barramentos de geração e o barramento de carga. A 
sincronização destes pontos será realizada por um único equipamento de 

sincronização específico ou no caso dos geradores pelos próprios relés de 
proteção dependendo dos modelos e fabricantes adotados.  

A alimentação das cargas da UTE será realizada por um único grupo gerador/ 

transformador, sendo que o outro grupo gerador/transformador operará com a 
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sua barra de MT desconectada da barra de cargas e fornecerá energia elétrica 

exclusivamente para a barra de 138kV da subestação e daí para o Sistema 
Interligado Nacional (SIN). Esta configuração poderá ser alterada (alternância 
da alimentação da barra de cargas) mas as quatro fontes de energia (TG1, 

TR1, TG2 e TR2) jamais poderão ser ligadas simultaneamente em paralelo.  

Se o gerador que alimenta as cargas desligar por uma falha qualquer, estas 

cargas permanecerão alimentadas pelo outro gerador, através dos dois 
transformadores e da barra de 138kV da subestação.  

A distribuição das cargas elétricas da planta nos cubículos de MT da Casa de 

Força foi definida considerando a interação operacional, as peculiaridades e a 
proximidade física entre as áreas da planta.  

Especificamente a Captação de Água, alimentada por uma rede aérea sujeita a 
maior exposição de risco (queda de postes, descargas atmosféricas, etc.), foi 
segregada em um cubículo exclusivo que contemplará equipamentos de 

proteção mais rigorosos.  

Estas cargas deverão consumir entre 8 e 10 MW na condição operacional 

nominal da planta, podendo atingir consumo menor se um dos turbogeradores 
estiver desligado.  

Em cada área do empreendimento, ou nas suas proximidades, existirá uma 

Sala de Elétrica composta por uma Subestação de Redistribuição ou 
Rebaixadora para alimentação dos sistemas e equipamentos ao seu redor. 

Existirão cinco Subestações Rebaixadoras (Salas de Elétrica) na planta, que 
abrigarão diferentes painéis de MT, BT e Transformadores, conforme 
apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 7.4-3 - Subestações Rebaixadoras 

IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO TRAFO 
ÁREA 

ALIMENTADA 

SE-01 
Casa de Força 

(CAFOR) 

Rebaixadora 

440V 

TR-302.1 

1.000 kVA 

Serviços 

Auxiliares CAFOR 

SE-02 
Torres de 

Resfriamento 

Rebaixadora 

440V 

TR-303.2 

1.500 kVA 

ETA/Desmi-

Infra/Incêndio 

SE-02 
Torres de 

Resfriamento 

Rebaixadora 

440V 

TR-303.3 

2.000 kVA 

Torres de 

Resfriamento 

SE-02 
Torres de 

Resfriamento 

Redistribuidora 

13,8kV 
- Caldeira MT 

SE-02 
Torres de 

Resfriamento 

Rebaixadora 

690V 

TR-307.7 

1.500 kVA 
Caldeira 690 V 

SE-02 
Torres de 

Resfriamento 

Rebaixadora 

440V 

TR-306.1 

1.500 kVA 

Caldeira 440 V-

Esteiras 

SE-03 
Pátio de 

Combustível 

Rebaixadora 

4,16kV 

TR-305.2 

1.000 kVA 
Picadores 
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IDENT. LOCALIZAÇÃO TIPO TRAFO 
ÁREA 

ALIMENTADA 

SE-03 
Pátio de 

Combustível 

Rebaixadora 

440V 

TR-305.3 

1.000 kVA 

Pátio de Comb.-

Esteiras 

SE-04 
Captação de 

Água 

Rebaixadora 

440V 

Eletrocentro 

500 kVA 

Captação de 

Água 

SE-05 Almoxarifado 
Rebaixadora 

440V 

TR-308.1 

500 kVA 
Adm-ETE-Poço 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

 

Cada subestação rebaixadora será quase sempre composta por um 

Transformador Rebaixador (TR), por um Quadro Geral de Baixa Tensão 
(QGBT) e por Centros de Controle de Motores (CCM’s) derivados deste último.  

Todos os circuitos elétricos para alimentação motriz derivarão dos CCM’s. 

Outros circuitos elétricos tais como de iluminação e tomadas derivarão dos 
QGBT’s.  

A Sala de Elétrica da SE-01 será construída no interior da Casa de Força.  

A Sala de Elétrica da SE-02 será dividida em duas salas, construídas em dois 

andares, para abrigar todos os equipamentos previstos no seu interior. No piso 
inferior serão instalados os painéis de MT e os transformadores e no piso 
superior serão instalados os painéis de BT, totalizando uma área aproximada 

de 350 m2.  

A Sala de Elétrica da SE-03 deverá ser construída com espaço físico maior de 

modo a permitir a instalação futura dos painéis do 2º Picador do Pátio de 
madeira no seu interior. Estimativa inicial indica a necessidade de uma área 
aproximada de 150 m2.  

A Sala de Elétrica da SE-04 será composta por um eletrocentro dedicado para 
a área da Captação de Água. A utilização de um eletrocentro possibilitará no 

futuro um possível reposicionamento desta sala, se necessário. A alimentação 
para ela será provida através de uma linha aérea de 13,8kV, com 
comprimento aproximado de 900 m, derivada da Casa de Força. Esta linha 

aérea não faz parte do escopo desta Especificação Técnica, pois deverá ser 
construída já na fase do canteiro de obras.  

A Sala de Elétrica (SE-05) será construída no interior do Almoxarifado.  

As distribuições de média tensão entre a Casa de Força e as Salas de Elétrica, 
bem como entre a Casa de Força e a SE 138kV, serão realizadas conforme os 

critérios a seguir:  

+ Para a SE-138kV – Através de eletrocalhas montadas sobre cable rack 
na parte externa (sobre a rua) e através de eletrocalhas aéreas e por 
canaletas no interior da Sala de Comando da subestação.  

+ Para a SE-01 – Através de eletrocalhas aéreas e por canaletas no 
interior da Casa de Força.  
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+ Para a SE-02 – Através de eletrocalhas montadas sobre cable rack na 
parte externa e através de eletrocalhas aéreas e por canaletas no 
interior da sala.  

+ Para a SE-03 – Através de eletrocalhas montadas sobre pipe rack e sob 
as esteiras na parte externa e através de eletrocalhas aéreas e por 
canaletas no interior da sala.  

+ Para a SE-04 – Através da linha aérea do canteiro de obras 
devidamente readequada na parte externa e conforme padrão do 

fornecedor do eletrocentro no interior da sala.  

+ Para a SE-05 - Através de eletrocalhas montadas sobre cable rack no 
primeiro trecho externo até a Casa de Comando da SE 138kV e, através 
de banco de dutos enterrados, da Casa de Comando da SE 138kV até o 

almoxarifado e através de eletrocalhas aéreas e por canaletas no 
interior da sala.  

A distribuição de baixa tensão entre os CCM’s e os motores será realizada, 
sempre que possível, através de eletrocalhas aéreas.  

A conexão da UTE Cidade do Livro com a concessionária local, a CPFL Paulista, 

ocorrerá na tensão de 138kV. Para tanto, será construída uma subestação 
elevadora na parte frontal direita do empreendimento, ao lado da Casa de 

Força, em terreno com área aproximada de 1.200 m².  

Esta subestação possuirá dois bays de transformação conectados em um 
barramento de onde derivará o bay de conexão com a LT 138kV.  

A medição de faturamento da UTE será realizada e instalada no bay de 
conexão da Linha de Transmissão na subestação da Usina Barra Grande. 

Um diagrama Unifilar elétrico único foi desenvolvido para balizar a elaboração 
das propostas dos principais fornecedores envolvidos nos projetos de 
relevância elétrica. 

7.4.1.6. Arquitetura de Automação 

A arquitetura do sistema de controle da termelétrica foi baseada em DCS com 

redes de comunicação determinísticas flexível e funcional já largamente 
utilizadas no mercado mundial.  

Devido à necessidade de alta disponibilidade do controlador, foi adotado o 
processamento redundante das lógicas de controle. Também se optou por uma 
rede de controle aberta e com meio físico redundante para interligar os 

processadores aos conjuntos de entradas e saídas do controlador (remotas de 
I/Os).  

Onde a rede de comunicação tem de passar por áreas externas, foi adotada a 
fibra óptica como meio físico, preservando a velocidade e precisão da rede, 
aumentando a sua vida útil e eliminando a possibilidade de erros de 

comunicação gerados por ruídos elétricos. A disponibilidade global do sistema 
foi mantida pelo uso da redundância do meio físico, mesmo utilizando a fibra 

óptica.  

As estações de operação serão interligadas via rede aos controladores por 
meio físico Ethernet, porém com rede determinística. Cada um dos dois 

processadores do controlador tem um canal exclusivo de comunicação com as 
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estações de operação, de maneira que mesmo no caso de uma falha de um 

dos canais de comunicação, o controlador permanecerá conectado a interface 
de operação através do segundo módulo.  

Por se tratarem de processos distintos de operação, foi considerado o uso de, 

no mínimo, três estações de operação na termelétrica, sendo cada uma delas 
dedicada a uma subárea, conforme pode ser mais bem observado na 

Arquitetura de Controle.  

É importante mencionar que qualquer área poderá ser visualizada a partir de 
qualquer uma das estações (sendo responsabilidade do integrador criar estes 

níveis de acessos), bastando apenas que o operador tenha permissão de 
acesso, que será definida por meio de senhas.  

Para a comunicação do DCS com os dispositivos de terceiros dedicados será 
utilizada a rede MODBUS TCP.  

Todos os dispositivos monitorados pela rede MODBUS, terão funções de 

comando e intertravamento realizadas pelo controlador via hardware 
(cabeamento discreto), exceto quando os fabricantes dos equipamentos 

determinarem fazê-los de forma diferente.  

Para a conexão, comando e monitoração dos motores elétricos, será utilizada 
a rede Profibus-DP / Ethernet IP (rede com maior disponibilidade definida pelo 

fabricante do DCS) na interligação do controlador e CCMs inteligentes. 

 

7.4.2. Equipamentos auxiliares 

7.4.2.1. Estação de Tratamento de Água (ETA) 

A seguir serão apresentadas algumas considerações técnicas da ETA que será 
implantada na Termelétrica Cidade do Livro.  

+ A capacidade solicitada para os equipamentos será considerada como 
efetiva. Isto significa que, por exemplo, a ETA será dimensionada com 

capacidade de produção de 100 m³/h de água tratada durante 24h;  

+ ETA totalmente automatizada e preparada para ser monitorada de um 
Centro de Operação Integrado;  

+ ETA como responsável pela água de make up das torres de 
resfriamento, alimentada por:  

• Lagoa do SAAE (limitado a 50% da vazão necessária);  
• Rio Lençóis (de 50% a 100% da vazão necessária);  
• Poço profundo (50% a 100%, caso os sistemas anteriores tenham 

problemas de operacionais).  

O diagrama abaixo representa as opções de captação de água para o 

processo. 
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Figura 7.4-4 – Diagrama de captação de água para o processo. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

 

O sistema de tratamento de água terá capacidade de 100 m3/h em cada 
célula, desde a entrada de água bruta no floco decantador com a injeção de 

reagentes, até a saída do filtro. O fluxograma do processo está apresentado 
na Figura 7.4-5, a seguir.  
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Figura 7.4-5 – ETA - Fluxograma de Processo.  

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 
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A seguir estão as descrições detalhadas das ETAs: 

+ As Estações de Tratamento de Água (ETAs) serão dimensionadas de 
modo a atender o sistema de reposição de água de resfriamento;  

+ Material e fabricação para 04 ETAs compactas e pressurizadas (câmara 
de mistura, floculação, decantação, filtração) com capacidade efetiva de 

100 m³/h de água tratada cada ((capacidade nominal deve suprir as 
horas de parada para regeneração);  

+ Casa de química com tanques de preparo dos reagentes e bombas 
dosadoras;  

+ Tubulações e acessórios integrantes do sistema (internamente aos 
limites de bateria);  

+ Válvulas manuais e automáticas, preparadas para a automação;  

+ Sistema de medição e controle de vazão de entrada de água;  

+ Drenos e ladrões;  

+ Estruturas metálicas;  

+ Primeira carga de material filtrante;  

+ Instrumentação dentro dos limites de bateria;  

+ DCSs, acessórios para interligação entre instrumentos e o painel 
(interfaces de comunicação, fibra óptica) e entre sistema de ar 

comprimido são partes integrantes do escopo de fornecimento;  

+ Motores elétricos;  

+ Acionamentos; e 

+ Pintura protetora contra corrosão. 

 

A ETA deverá garantir as seguintes características da água após a passagem 
pelo sistema de tratamento:  

 

Tabela 7.4-4 – Características da água após do sistema de tratamento. 

Característica Quantidade Unidade 

pH 5,0-9,0  

SDI <3 (15 min)  

Cor <1 UH 

TOC <3 ppm 

DOQ <10 ppm 

Turbidez < 0,5 NTU 

TSS <5 ppm 

Ferro <0,1 ppm 

Alumínio <0,1 ppm 

Manganês <0,05 ppm 

Fosfato <0,05 ppm 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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A Estação de Tratamento será do tipo compacta e pressurizada e deverá 
receber:  

+ Produtos químicos necessários;  

+ Água de alimentação da ETA poderá vir de 03 fontes distintas:  

• Água proveniente da lagoa do SAE de Lençóis Paulista 

(limitado a 50% da alimentação);  
• Água proveniente do rio Lençóis (entre 50 e 100% da 

alimentação);  
• Água de poço região de Lençóis Paulista (fonte 

alternativa para repor as opções anteriores).  

O fornecedor da ETA deverá indicar os tipos e consumos esperados de 
produtos químicos do sistema. E ainda, disponibilizar a descrição detalhada do 

sistema de tratamento de água, composto por:  

+ Sistema de cloração (antes da floculação);  

+ Sistema de mistura de reagentes (tipo misturador estático ou calha);  

+ Sistema de floculação;  

+ Sistema de decantação;  

+ Sistema de filtração;  

+ Sistema de lavagem e contra-lavagem.  

 

A figura a seguir ilustra de forma simplificada o sistema de tratamento de 
água considerado. 

 

 

Figura 7.4-6 - Diagrama simplificado do sistema de tratamento de águas 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 
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7.4.2.2. Estação de Desmineralização de água (DESMI)  

A DESMI será composta por ultra-filtração, osmose reversa e 

eletrodeionização, como responsável pela água de make up da caldeira 
alimentada por:  

+ Água de poço profundo (prioridade) ou 

+ Rio Lençóis (opcional).  

A seguir estão as descrições detalhadas das Estações de Desmineralização: 

+ Material e fabricação da estação desmineralizadora, composta por 
módulos de Ultra-Filtração e osmose reversa + eletrodeionização (EDI) 

com capacidade efetiva para 30 m³/h de água desmineralizada 
(capacidade nominal deve suprir as horas de parada para regeneração);  

+ Casa de química com tanques de preparo dos reagentes e bombas 
dosadoras (sistema de dosagem);  

+ Tubulações e acessórios integrantes do sistema (dentro dos limites de 
bateria);  

+ Bombas;  

+ Válvulas manuais e automáticas;  

+ Sistema de medição e controle de vazão de entrada de água;  

+ Drenos e ladrões;  

+ Estruturas metálicas;  

+ Instrumentação dentro dos limites de bateria;  

+ Motores elétricos;  

+ Instrumentos dentro dos limites de bateria;  

+ DCSs, acessórios para interligação entre instrumentos e o painel 
(interfaces de comunicação, fibra óptica) e entre sistema de ar 
comprimido são partes integrantes do escopo de fornecimento;  

+ Pintura protetora contra corrosão;  

A Estação de Desmineralização deverá garantir as seguintes características da 
água após a passagem pelo sistema de desmineralização a ser fornecido: 

 

Tabela 7.4-5 – Características da água após do sistema desmineralização. 

Característica Quantidade Unidade 

Condutividade <0,2 µS/cm 

Sódio + Potássio <0,01 ppm 

Sílica <0,02 µg/L 

TOC <0,1 ppm 

Cobre <0,003 ppm 

Ferro <0,02 ppm 

Oxigênio <0,1 ppm 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.4.2.3. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Os efluentes gerados na operação serão destinados à estação de 

tratamento de esgoto compacta onde serão adequadamente tratados e 
enviados à caixa de água bruta para posterior reutilização. 

Escavação de valas  

A escavação será mecanizada, por meio de retroescavadeira ou escavadeira 

hidráulica. A largura da vala da tubulação será de 60 centímetros, para 
permitir a posterior compactação da mesma. As profundidades dos terminais 
de limpeza e poço de visita variam entre 1,20 metros e 2,70 metros, já a 

caixa de gordura deverá ter 1,55 metros de profundidade.  

Para maior estabilidade, as valas maiores que 1,25 metros deverão possuir 

seção transversal trapezoidal e serão escoradas para maior segurança na 
execução. 

O material retirado da escavação será disposto a uma distância superior à 

metade da profundidade, a partir da borda do talude, conforme a Norma 
Regulamentadora 18 (NR–18).  

Aterro e compactação de valas  

Conforme a NBR 12266, o aterro só pode ser realizado após testes de 
estanqueidade da tubulação e será feito com material proveniente da própria 

vala.  

Nas valas das tubulações, o aterro será realizado a partir do fundo e deve 

receber compactação manual até cobrir inteiramente a tubulação, resultando 
em uma camada de 40 centímetros. Os preenchimentos posteriores serão 
feitos em camadas horizontais sucessivas de 15 centímetros e a camada final 

com 50 centímetros. O lançamento do material será simultâneo em ambos os 
lados da tubulação a fim de evitar pressões desiguais. A compactação da vala 

será feita mecanicamente, através de sapos compactadores, utilizando a 
compactação manual apenas em locais de difícil acesso para o equipamento.  

O escoramento será retirado à medida em que o aterro é realizado. 

Tubulações 

As tubulações e conexões que compõem a rede de esgoto serão da mesma 

marca e em PVC VINILFORT, com dimensões de 150 mm e 200 mm 
totalizando 985 metros, com juntas soldáveis.  

Terminal de Limpeza 

Os terminais de limpeza devem ser dispostos conforme o projeto, contendo 
profundidades variáveis e seu aterro será feito com solo apiloado 

manualmente em cinco camadas de 10 centímetros. A camada posterior será 
compactada mecanicamente por meio de sapo compactador. 

Para o fechamento da vala está prevista uma laje com dimensões equivalentes 
a 1,50 m x 1,50 m e espessura de 15 centímetros. Esta será vazada para o 
encaixe da tampa de ferro fundido circular TL-200.  
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A tubulação vertical será de PVC vinilfort com diâmetro de 200 mm, já a 
tubulação horizontal ligada ao TIL RADIAL vinilfort possui diâmetro de 150 

mm.  

Poço de Visita 

O poço de visita será composto por uma base de concreto com dimensões de 
1,5 m x 1,0 m com espessura de 20 cm. Para o recebimento desta base o 
fundo da vala será nivelado com uma camada de brita compactada e em 

seguida será aplicada uma camada de concreto simples.  

Os anéis de concreto devem ser dispostos verticalmente e divido em três 

anéis, sendo o anel inferior de diâmetro 800 mm e altura de 50 cm, o central 
com diâmetro de 800 mm e altura variável e o superior será cônico de 800 
mm para 600 mm de diâmetro e 50 cm de altura, para receber o tampão de 

ferro fundido.  

Para o fechamento do poço de visita, será prevista a construção de uma laje 

de concreto com dimensões de 2,0 m x 1,5 m e 0,20 m de espessura. A laje 
de fechamento será vazada para receber uma tampa de ferro fundido circular 
DN-60.  

A tubulação presente neste sistema será de PVC vinilfort de 150 mm de 
diâmetro.  

Caixa de gordura 

A caixa de gordura deverá apresentar dimensões iguais a 1,80 metros de 
comprimento, 1,10 m de largura e 1,55 m de altura. Será prevista a 

construção de uma base de concreto com 10 centímetros de espessura e ser 
armada com tela soldada. O fundo da vala será nivelado com brita 

compactada.  

Suas paredes devem ser em alvenaria com bloco cerâmico maciço de 
dimensões iguais a 24 cm x 11,5 cm x 5,3 cm, totalizando 500 unidades. As 

paredes devem ser executadas de forma a ficar aproximadamente 10 
centímetros acima do solo para posterior apoio da tampa.  

A tampa de fechamento da caixa será executada com chapa metálica #1/8” e 
barra redonda com diâmetro de 3/8” apoiando-se na alvenaria.  

A tubulação presente na caixa será de PVC vinilfort de 150 mm de diâmetro, 

por onde escoam os resíduos gerados no refeitório.  

7.4.2.4. Torre de resfriamento 

As torres de resfriamento são equipamentos utilizados para o resfriamento de 
água industrial, como aquela proveniente de condensadores de usinas de 

geração de potência, ou de instalações de refrigeração, trocadores de calor, 
etc. 

O sistema de resfriamento será composto por 5 células / torres de 

resfriamento, sendo 4 em operação e 1 reserva, do tipo tiragem induzida com 
enchimento por barra triangular de respingo. A água de resfriamento das 

torres está prevista para atender aos resfriadores de óleo das turbinas, aos 
radiadores dos geradores e ao sistema de condensação. A vazão total 
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requerida pelo conjunto (04 células) será de 10.500 m³/h. A vazão instalada 
será de 13.250 m3/h. 

Para o empreendimento haverá uma torre de resfriamento para o circuito de 
resfriamento da casa de força e para o resfriamento da turbina de 

condensação, conforme descrição apresentada na tabela a seguir.  

 

Tabela 7.4-6 – Características da Torre de Resfriamento. 

Descrição Característica 

Função: 
Sistema de resfriamento de água para circuito de óleo, 
mancais das turbinas e geradores, e turbina de 
condensação 

Quantidade: 05 células (04 em operação e 01 em stand by) 

Operação: 24h 

Vazão total do conjunto (a ser 
atendida por 04 células): 

10.500 m3/h *total instalad0 de 13.250 m3/h 

Temperatura de entrada: 42°C 

Temperatura de saída: 32°C 

Temperatura de bulbo úmido: 26°C 

Tipo: Tiragem induzida 

Construção: Apoiada em pilaretes de concreto 

Número de células: 5 células 

Enchimento: Barra triangular de respingo 

Altura do enchimento: mm 

Tipo de bacia: Concreto 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 

 

 

Figura 7.4-7 – Exemplo de Torres de Resfriamento a ser implantada. 

Fonte: Reunion Engenharia, 2018. 
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7.4.3. Infraestrutura de apoio 

Para o conjunto de prédios auxiliares, cada um foi dimensionado de acordo 

com suas necessidades, observando o atendimento das normas 
regulamentadoras vigentes. Os prédios auxiliares seguem as seguintes 

classificações:  

+ Portaria  

Área de 261,12 m², inclui edificação para portaria, contendo sala de recepção, 
WC e copa, cancela e passagem de automotores. A cobertura será executada 

em estrutura metálica, com pilares de sustentação e tesouras treliçadas ao 
longo de toda a edificação.  

+ Prédio de controle / Balança 

Edificação de 28,08 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 

metálica contendo sala de recepção, copa e W.C. Cancela para passagem de 
automotores.  

+ Refeitório / Cozinha 

Edificação de 593,01m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 

metálica e piso cerâmico contendo área de refeições, sala de controle de 
acesso, sala de nutricionista, área de cocção, preparo e lavagem, sala de 

estoque, armazém, área de louças e panelas, depósito para lixo e banheiros 
para funcionários da cozinha.  

+ Prédio Administrativo 

Edificação de 287,26 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 

metálica contendo salão de entrada, sala de administração, Área de 
suprimentos, sala de reunião, área de fiscais, sala de RH, sala de contabilidade 

e WC masculino e feminino.  

+ Área de Lazer / Descanso 

Edificação de 78,32 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 
metálica para descanso de funcionários.  

Edificação de 52 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 
metálica para descanso de motoristas, contendo WC.  

+ Instalações sanitárias 

Edificação de 61,22 m² de alvenaria com revestimento cerâmico com 

cobertura executada em estrutura metálica, sendo dividido entre WC 
masculino e WC feminino, contendo vasos sanitários, lavatórios e corredores 

de acesso.  

+ Prédio dos compressores 

Edificação de 35 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 
metálica para abrigo de compressores.  

+ C.OI. e Laboratório 

Edificação de 471,17 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 

metálica contendo sala de reunião, DML, copa, área de recepção, sala de 
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arquivos, laboratório, WC masculino e WC feminino, sala de engenheiros e 
sala de técnicos.  

+ Depósito de insumos 

Edificação de 250 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 
metálica para depósito de materiais.  

+ Almoxarifado/ Oficina 

Edificação de 500 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 

metálica para uso de almoxarifado e 198 m² de oficina industrial.  

+ Vestiário, Ambulatório e Sala de Treinamento 

Edificação de 219,18 m² de alvenaria com cobertura executada em estrutura 
metálica para uso de vestiário, contendo vasos sanitários, lavatórios, 

chuveiros, armários com fechadura e bancos, sala de treinamento e 
ambulatório contendo área de recepção, sala de espera, consultório, sala de 

enfermagem, área de repouso e W.C.  

+ Poço/ Reservatório 

Perfuração de poço tubular com aproximadamente 100 metros de 
profundidade. 

Conjunto de bombas submersas (sendo uma reserva) com painel para uma 
vazão de 40 m³/h. 

Revestimento para poço profundo em tubos de aço carbono 10”, inclusive 

conexões. 

Laje de proteção em concreto armado para poço profundo, com tampa. 

Reservatório metálico para armazenamento de água com capacidade de 100 
m³ e dimensões 3,5m x 3,5m x 0,80.  

+ Central de Coleta de Resíduos Sólidos 

Edificação de 55,12m² em alvenaria, com cobertura em estrutura metálica 

para uso de armazenamento e coleta de resíduos. 

Quatro Containers de aço com dimensões de 1180 x 1955 x 990 mm. 

 

7.4.4. Máquinas e equipamentos 

A seguir é apresentada a relação das máquinas e equipamentos previstos para 

a utilização durante a operação da UTE Cidade do Livro. 
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Tabela 7.4-7 – Máquinas e Equipamentos operacionais da UTE Cidade do 

Livro. 

QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

GERAÇÃO DE VAPOR 

01 CALDEIRA AQUATUBULAR 

Pressão: 82 bar (a) 

Temperatura: 510°C 

Capacidade: 250 t/h 

01 DESAERADOR TÉRMICO 

Vazão de vapor: 6,0 t/h 

Pressão de operação: 3,7 bar(a) 

Temperatura do vapor: 146°C 

Temperatura de entrada da água: 95°C 

Temperatura de saída da água: 145°C 

01 
AQUECEDOR DE ALTA 

PRESSÃO 1 

Pressão de projeto: 15 bar (a) 

Vazão de água: 237 t/h 

Temperatura de entrada da água: 135°C 

Temperatura de saída da água: 165°C 

01 
AQUECEDOR DE ALTA 

PRESSÃO 2 

Pressão de projeto: 30 bar (a) 

Vazão de água: 237 t/h 

Temperatura de entrada da água: 165°C 

Temperatura de saída da água: 200°C 

01 
AQUECEDOR DE BAIXA 

PRESSÃO  

Pressão de projeto: 5 bar (a) 

Vazão de água: 186 t/h 

Temperatura de entrada da água: 46°C 

Temperatura de saída da água: 89°C 

01 
AQUECEDOR DE AR (PRIMÁRIO 

E SECUNDÁRIO)  

Pressão de operação: 3,7 bar(a) 

Temperatura do vapor: 146°C 

02 MOTO-BOMBA 

Vazão: 30 m³/h 

AMT: 35 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

01 TURBO-BOMBA 

Vazão: 275 m³/h 

AMT: 97 kgf/cm² 

Acionamento: Turbina a vapor  
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

02 
TURBINA A VAPOR DE 

CONDENSAÇÃO 

Potência: 38,9 MW 

Vazão entrada: 130 t/h 

Pressão entrada: 80 bar 

Temperatura entrada: 505°C 

Vazão saída: 64 t/h 

Pressão saída: 0,1 bar (a) 

Número de tomadas: 04 

Extração 01 

Vazão: 14,5 t/h 

Temperatura: 321,6°C 

Pressão: 17,7 bar (a) 

Extração 02 

Vazão: 11,6 t/h 

Temperatura: 220,4°C 

Pressão: 7,7 bar (a) 

Extração 03 

Vazão: 22,8 t/h 

Temperatura: 140,3°C 

Pressão: 3,3 bar (a) 

Extração 04 

Vazão: 16,5 t/h 

Temperatura: 96,9°C 

Pressão: 0,9 bar (a) 

02 GERADOR ELÉTRICO 

Tipo: Síncrono Trifásico  

Tensão nominal: 13,8 kV 

Rotação: 1.800 rpm 

02 REDUTOR DE VELOCIDADE 

Eixos: Paralelos / bi-helicoidais 

Rotação entrada: 6.000 rpm 

Rotação saída: 1.800 rpm 

Fator de serviço: 1,3 

02 CONDENSADOR  
Tipo: Casco / Tubo 

Capacidade (vapor): 108 t/h  

04 
MOTO-BOMBA DE 

CONDENSADO 
(CONDENSADORES) 

AMT: 8 mca 

Acionamento: Motor elétrico  

02 

MOTO-BOMBA DE 

CONDENSADO PARA 
DESAERADOR 

Vazão: 180 m³/h 

AMT: 75 mca 

Acionamento: Motor elétrico  

01 TANQUE DE CONDENSADO 

Capacidade: 20 m³ 

Tipo: Cilíndrico Horizontal 

Material: Aço carbono 

01 PONTE ROLANTE 
Tipo: Dupla Viga 

Capacidade: 75 t 
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

01 GERADOR A DIESEL  
Potência: 500 kVA 

Tensão: 440 V 

01 
ESTAÇÃO DE ALÍVIO DE 

PRESSÃO 

Alívio: vapor direto 

Capacidade: 150 t/h 

RECEPÇÃO E PREPARO DE BIOMASSA 

01 
MESA RECEPTORA DE 
ARRASTO DE TORAS 

Capacidade: 80 t/h 

Largura útil: 7 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
MESA RECEPTORA E 

DOSADORA DE TORAS 

Capacidade: 80 t/h 

Largura útil: 7 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 MESA RECEPTORA DE TORAS 

Capacidade: 80 t/h 

Largura útil: 8 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 BALANÇA RODOVIÁRIA 
Capacidade: 160 t 

Dimensões: 30 x 3,5 m 

01 
PICADOR A TAMBOR PARA 

TORAS 

Capacidade: 80 t/h 

Tipo de alimentação: correia 
transportadora 

Acionamento: Motor e Redutor 

02 
MOEGA DE RECEPÇÃO - 

CAVACO 

Capacidade de armazenamento: 50 m³ 

Capacidade de extração: 480 m³/h 

Acionamento: Motor e Redutor 

02 
MOEGA ALIMENTADORA - 

CAVACO 

Capacidade de armazenamento: 100 m³ 

Acionamento: Motor e Redutor 

03 DETECTOR DE METAIS 
Altura: 0,6 m 

Largura: 1,2 m 

03 PENEIRA DE DISCO 

Capacidade: 281 t/h 

Área de peneiramento: 12 m² 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 REPICADOR 

Capacidade: 8 t/h 

Tipo de alimentação: gravidade 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 GRUA FIXA 

Capacidade de produção: 80 t/h 

Capacidade de operação: 6 t 

Altura da mesa: 2 m 

Raio de giro: 36 a 40° 

02 
DIVISOR DE FLUXO DE 

BIOMASSA 

Divisão: 80 e 140 t/h 

Acionamento: pistão pneumático 

01 SILO DE CAVACO 
Capacidade: 20 t 

Volume: 55 m³ 

02 MOEGA DE ALIMENTAÇÃO - Capacidade de armazenamento: 150 m³ 
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

BIOMASSA Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 1 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 8 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 2 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 13 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 3 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 49 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 4 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 66 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 5 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 58 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 6 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 25 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 7 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 34 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 8 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 51 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 9 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 34 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 10 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 51 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 11 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Comprimento: 119 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 12 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 122 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 13 

BIOMASSA 

Vazão: 80 t/h 

Largura: 36” 

Comprimento: 60 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 14 

BIOMASSA 

Vazão: 140 t/h 

Largura: 54” 

Comprimento: 48 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 15 

BIOMASSA 

Vazão: 140 t/h 

Largura: 54” 

Comprimento: 88 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 16 

BIOMASSA 

Vazão: 140 t/h 

Largura: 54” 

Comprimento: 89 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 17 

BIOMASSA 

Vazão: 140 t/h 

Largura: 54” 

Comprimento: 40 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

01 
TRANSPORTADOR 18 

BIOMASSA 

Vazão: 140 t/h 

Largura: 54” 

Comprimento: 31 m 

Acionamento: Motor e Redutor 

02 
BOMBA DE CAPTAÇÃO DE 

CHORUME 

Vazão: 120 m³/h 

AMT: 45 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

01 
BOMBA SUBMERSA DE 

CAPTAÇÃO DE CHORUME 

Vazão: 5 m³/h 

AMT: 5 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

02 
BOMBA DE ETANOL 

(ABASTECIMENTO DO 

TANQUE) 

Vazão: 30 m³/h 

AMT: 20 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

02 
BOMBA DE ETANOL 

(ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA) 

Vazão: 75 m³/h 

AMT: 15 mca 

Acionamento: Motor elétrico 
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

01 TANQUE DE ETANOL  

Capacidade: 3.000 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical Aéreo  

Fundo: Cônico Suportado 

Material: Aço Carbono 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

01 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA (ETA) 

Tipo: Compacta e Pressurizada 

Quantidade de células: 04 

Capacidade por célula: 100 m³/h 

01 
ESTAÇÃO 

DESMINERALIZADORA 

Tipo: Osmose Reversa com eletro 
deionização 

Quantidade de células: 02 

Capacidade por célula: 20 m³/h 

01 ULTRA-FILTRAÇÃO 

Tipo: Filtro multimídia 

Quantidade de células: 01 

Capacidade por célula: 25 m³/h 

01 TANQUE DE ÁGUA TRATADA  

Capacidade: 1.000 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical  

Material: Aço carbono 

01 
TANQUE DE ÁGUA 

DESMINERALIZADA  

Capacidade: 2.000 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical  

Material: Aço carbono 

01 
TANQUE DE ÁGUA BRUTA 

(RIO) 

Capacidade: 200 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical  

Material: Aço carbono 

01 
TANQUE DE ÁGUA BRUTA 

(POÇO) 

Capacidade: 200 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical  

Material: Aço carbono 

02 

BOMBA DE ÁGUA BRUTA  

(DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
BRUTA PARA ETA) 

Vazão: 350 m³/h 

AMT: 40 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

02 

BOMBA DE ÁGUA BRUTA  

(DO TANQUE DE ÁGUA BRUTA 
PARA ULTRA-FILTRAÇÃO) 

Vazão: 20 m³/h 

AMT: 40 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

02 

BOMBA DE ÁGUA BRUTA  

(DO TANQUE DE ÁGUA BRUTA 
PARA ESTAÇÃO 

DESMINERALIZADORA) 

Vazão: 20 m³/h 

AMT: 40 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

03 

BOMBA DE ÁGUA 
DESMINERALIZADA  

(DO TANQUE DE ÁGUA DESMI 
PARA DESAERADOR) 

Vazão: 30 m³/h 

AMT: 75 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

02 

BOMBA DE ÁGUA TRATADA  

(DO TANQUE DE ÁGUA 
TRATADA PARA MAKE-UP DAS 
TORRES DE RESFRIAMENTO) 

Vazão: 300 m³/h 

AMT: 20 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

01 
BOMBA DE ÁGUA BRUTA  

(PARA PROCESSO) 

Vazão: 20 m³/h 

AMT: 30 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

01 
BOMBA DE ÁGUA TRATADA  

(PARA USOS DIVERSOS) 

Vazão: 20 m³/h 

AMT: 30 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  

03 
BOMBA DE ÁGUA BRUTA (DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
PLUVIAL) 

Vazão: 125 m³/h 

AMT: 10 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Capacidade: 100 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical Aéreo 

Material: Aço carbono 

01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Capacidade: 20 m³ 

Tipo: Cilíndrico Vertical Aéreo 

Material: Aço carbono 

03 
BOMBA ANFÍBIA DE ÁGUA 
BRUTA (CAPTAÇÃO RIO 

LENÇÓIS) 

Vazão: 300 m³/h 

AMT: 100 mca 

Acionamento: Motor elétrico  

01 

BOMBAS SUBMERSAS 

(RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
PLUVIAL) 

Vazão: 5 m³/h 

AMT: 4 mca 

Acionamento: Motor elétrico  

01 
BOMBAS SUBMERSAS 

(CAPTAÇÃO REDE SAAE) 

Vazão: 5 m³/h 

AMT: 4,5 mca 

Acionamento: Motor elétrico  

SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUAS 

01 TORRE DE RESFRIMENTO 

Tipo: Tiragem induzida 

Quantidade de células: 05 

Vazão total: 10.500 m³/h 

Temperatura de entrada: 42°C 

Temperatura de saída: 32°C 

Temperatura de bulbo úmido: 26°C 

Acionamento: Motor elétrico  

05 
BOMBA DE ÁGUA DE 

RESFRIAMENTO 

Vazão: 2.500 m³/h 

AMT: 40 mca 

Rotação: 1.750 rpm 

Acionamento: Motor elétrico  
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QUANTIDADE EQUIPAMENTO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ELFUENTES 

01 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO 

Vazão de produto: 16 m³/dia 

Tipo: Compacta / Misto 

02 
BOMBA DE ESGOTO TRATADO 

(CAPTAÇÃO DA ETE) 

Vazão: 15 m³/h 

AMT: 24 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

03 
BOMBA DE ESGOTO TRATADO 

(CAPTAÇÃO DA REDE DE 

ESGOTO MUNICIPAL) 

Vazão: 250 m³/h 

AMT: 10 mca 

Acionamento: Motor elétrico 

SISTEMA DE AR COMPRIMIDO 

02 

COMPRESSOR 

(AR COMPRIMIDO PARA 
INSTRUMENTOS) 

Tipo: Parafuso  

Capacidade: 12 m³/min 

Pressão de saída: 3,5 a 10 bar (a) 

Temperatura máxima: 40°C  

02 SECADOR DE AR 
Tipo: Refrigeração 

Capacidade: 12 m³/min 

01 RESERVATÓRIO 
Tipo: Cilíndrico Vertical 

Capacidade: 2.000 m³ 

01 
COMPRESSOR DE AR PARA 

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS 

Tipo: Cilíndrico Horizontal  

Vazão: 210 m³/h 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

7.4.5. Uso de recursos hídricos 

Estão previstas três fontes (rio, lagoa e poço) de abastecimento de água para 

o empreendimento, sendo duas mais direcionadas para as torres de 
resfriamento e a outra para make up da água de alimentação da caldeira. Para 

o resfriamento a captação será feita preferencialmente no rio Lençóis, sendo a 
vazão necessária completada por água da última lagoa do sistema de 
tratamento de água do SAAE (Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto) 

de Lençóis Paulista, que fica em área anexa ao empreendimento e para tal 
será instalado um duto de captação, de aproximadamente 400m e 14” de 

diâmetro. O consumo estimado é de 300 m3/h durante a operação do 
empreendimento. Para a alimentação da caldeira, será realizada a captação 
preferencialmente por meio de poço subterrâneo, sendo o rio Lençóis uma 

outra opção.  

7.4.6. Insumos e transporte 

7.4.6.1. Energia elétrica 

Para a fase de operação a fonte será 138kV e a previsão de consumo será de 

10,0 MW no momento de partida da termelétrica. 
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7.4.6.2. Biomassa 

A biomassa que alimentará a UTE será preferencialmente madeira, sendo 

estimado o consumo de até 71 toneladas/hora. Entretanto, outras fontes, 
como bagaço de cana e etanol, podem ser utilizadas já que é prevista a 

instalação decaldeira de grelha rotativa.  

Foram mapeadas fazendas florestais e outras fontes de biomassa na região e 
estima-se que a biomassa será proveniente de fazendas num raio de 100km a 

partir do empreendimento. 

7.4.6.3. Combustível 

Para a instalação dos reservatórios de combustível para alimentação da 
caldeira, devem ser considerados os seguintes itens:  

+ Reservatório em aço ASTM A-36 com capacidade para 3.000 m³;  

+ Pintura e revestimento interno e externo;  

+ Construção de parque de tanques com base de sustentação para 
reservatórios e diques de contenção;  

+ Tubulação e bombas.  

Na área de implantação do reservatório, serão realizadas escavações e 

movimentações de solo com a finalidade de regularizar e compactar as bases 
de sustentação. Também será considerada a construção de diques de 
contenção através do mesmo método. A compactação dos solos deve ser 

realizada em camadas de 25cm com 98% do proctor normal e a construção 
dos taludes deve seguir as dimensões do projeto básico. 

Os diques de contenção devem prever a instalação de drenos com válvula para 
escoamento de águas pluviais. 

Fundação 

O tipo de fundação utilizada para sustentação do reservatório será com anel 
periférico de concreto e aterro compactado no centro.  

O anel (viga circular) será posicionado ao longo de toda periferia do tanque, 
abaixo da base do costado e confeccionado com concreto armado de 30 Mpa. 
O concreto deve ser usinado e deve ser vibrado imediatamente após o 

lançamento. O cobrimento das ferragens deve obedecer a norma 6118/2014. 

 A base interna ao anel de concreto será composta de lastro de concreto, brita 

2, areia grossa e aterro complementar compactado. A composição do tanque 
pode ser dividida entre os seguintes segmentos: costado, fundo e teto. Todos 
os elementos devem ser soldados e/ou parafusados para garantir a segurança 

e a estanqueidade do tanque de etanol. 

Costado  

O material utilizado no costado será composto de chapas aço A-36 soldadas, 
variando sua espessura conforme a altura do costado. As chapas inferiores 

terão espessuras de 12,7 mm, as intermediárias 9,53 e 8,00 mm e as 
superiores terão espessuras equivalentes a 6,35 mm.  

O costado é composto de bocais de saída de produto, bocal de visita e escada 

helicoidal para acesso ao teto.  
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As ligações entre o costado e a chapa anular serão realizadas através de 
soldas entre as superfícies.  

As ligações entre o costado e o teto serão realizadas através de cantoneiras de 
aço laminado 3” ASTM A-36.  

Fundo  

O material utilizado no fundo do reservatório será composto de chapas aço A-
36 soldadas e apoiadas nas chapas anulares, ambas com espessura igual a da 

primeira camada do costado, equivalente a 12,7 mm. Estas devem ser fixadas 
nas superfícies das chapas anulares, que se localizam abaixo das chapas do 

costado.  

Teto  

O teto do reservatório é do tipo cônico suportado, pois possui perfis de 

sustentação ao longo de sua estrutura.  

O material utilizado no teto do reservatório será composto de chapas 

sobrepostas de aço A-36 soldadas. A estrutura de sustentação é composta por 
perfis de aço laminado tipo “U” de 4” posicionados do centro do teto até sua 
periferia e sobrepostos em perfis de aço laminado tipo “U” de 6” que são 

soldados ao longo de toda periferia do costado.  

O teto será composto dos seguintes acessórios:  

+ Bocal de entrada de produto;  

+ Bocas de visita;  

+ Guarda-corpo metálico;  

+ Respiro Ø10”.  

A inclinação prevista para o teto será de 6,25%.  

Interligação 

O reservatório possui interligações divididas em dois segmentos:  

+ Interligação de entrada de produto;  

+ Interligação de saída de produto.  

A entrada de produto será realizada por abastecimento através caminhões-
tanque e posterior bombeamento.  

A interligação de entrada é composta por duas bombas centrífugas com vazão 
de 30 m³/h com altura manométrica de 20 mca, interligadas por conexões e 

tubulações de aço carbono.  

Cada conjunto de bombeamento é composto por: 

+ 2 válvulas gaveta; 

+ 2 válvulas de retenção; 

+ Flanges 

+ Conexões; 

+ Bocais de entrada; 

+ Tubulação de aço carbono Ø8” (sucção); 

+ Tubulação de aço carbono Ø6” (recalque). 
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A saída de produto será realizada por bombeamento até a caldeira. A 
interligação de saída é composta por duas bombas centrífugas com vazão de 

75 m³/h com altura manométrica de 15 mca, interligadas por conexões e 
tubulações de aço carbono.  

Cada conjunto de bombeamento é composto por:  

+ 2 válvulas gaveta; 

+ 1 válvula de retenção; 

+ Flanges 

+ Conexões; 

+ Bocais de entrada; 

+ Tubulação de aço carbono Ø8” (sucção); 

+ Tubulação de aço carbono Ø6” (recalque).  

Já para a instalação do tanque de combustível líquido para máquinas, são 
necessários os seguintes itens:  

+ Tanque cilindro, de combustível com capacidade de 30.000L, inclusive 
dique de contenção e conjunto de bombas para abastecimento;  

+ Fundação executada em radier com 45 m², espessura de 20 
centímetros, tela dupla Q 335 e concreto com resistência de 30 Mpa;  

+ Conjunto de bomba elétrica com capacidade de 3 m³/h.  

 

Fundação  

O tipo de fundação utilizado para o reservatório será uma base civil de 
concreto armado.  

As formas serão de madeira compensada ou equivalente e deve-se prezar pelo 
reaproveitamento do material se possível.  

O concreto pode ser usinado quanto confeccionado “in loco”, sendo vibrado 
imediatamente após o lançamento. O concreto deve obter fck 20Mpa e o 
cobrimento das ferragens deve obedecer a norma 6118/2014.  

A base tem dimensões de 8,00 x 4,60m e altura de 20 cm.  

Reservatório 

O material utilizado no reservatório será composto de chapas de aço A-36 
soldadas com suporte de sustentação. As dimensões do tanque devem ser 
próximas a 6,00m de comprimento e 2,55m de diâmetro e devem atender a 

capacidade de 30.000 l de armazenamento.  

O reservatório deve prever a instalação dos seguintes componentes: 

+ Boca de visita; 

+ Respiro; 

+ Bocais de entrada e saída; 

+ Suporte para painéis e bombas; 

+ Dreno; 

+ Perfis de sustentação. 
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A estrutura deve prever uma escada metálica de acesso ao teto com proteção 
a partir dos 2,00 metros de altura. O teto deverá possuir superfície 

antiderrapante para segurança. 

A composição e a construção do reservatório devem seguir as instruções da 

norma NBR 7821.  

Dique de contenção 

O reservatório deve ter um dique de contenção com capacidade mínima 

correspondente ao total do reservatório. O material utilizado no dique será 
composto de chapas de aço A-36 soldadas. O dique possuirá dimensões 

aproximadas de 3,76 x 7,20 m e 1,25 de altura.  

Anexado ao dique de contenção, será prevista a instalação de um suporte 
parra bombas e painéis de controle, além de pés de sustentação que serão 

apoiados na fundação. 

7.4.6.4. Movimentação de veículos 

A movimentação de veículos para esta fase está estimada conforme tabela a 
seguir. 

 

Tabela 7.4-8 – Movimentação de veículos na operação. 

Viagens por veículos diários Período de Janeiro a dezembro 

Carros 40 

Ônibus 6 

Caminhoes madeira 60 a 70 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 

 

Para as movimentações internas e externas de matérias, são necessários os 
seguintes equipamentos e máquinas:  

+ 2 Tratores 6100J Cab Rod D 14.9-24 Rod T 23.1-30 PQ;  

+ 4 Pás-Carregadeiras de Rodas;  

+ 2 Gruas móveis;  

+ 4 Carretas para transporte de toras.  
 

7.4.7. Emissões atmosféricas 

As emissões atmosféricas previstas durante a operação da Usina Termelétrica 
são óxidos de nitrogênio (NOx), Material Particulado (MP), óxidos de enxofre 

(SOx), gás carbônico (CO2) e Composto Orgânico Volátil (VOC).  

Todas as emissões, independentemente da fonte geradora, deverão atender 
aos padrões legais de emissão vigentes para o estado de São Paulo, em 

especial o Decreto nº 59.113/2013, que estabelece novos padrões de 
qualidade do ar e dá providências correlatas. As emissões de substâncias 
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odoríficas devem atender ao Artigo 33 do Regulamento da Lei nº 997/1976 
aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976, que dispõe sobre a prevenção 

e o controle da poluição do meio ambiente. 

 

Tabela 7.4-9 - Parâmetros caldeira 

PARÂMETROS Emissões Caldeira 

Vazão máxima de gás 442.366 kg/h 

Temperatura do gás 163ºC 

Altura da Chaminé 50 m 

Diâmetro da Chaminé 4,5 m 

Velocidade dos gases na saída da chaminé 10,5 m/s 

CO <300mg/Nm³h (estimado) 

NOx <650 mg/Nm³h 

SOx Não se aplica 

Particulados <130mg/Nm³h 

Fonte: Reunion Engenharia, 2019. 

 

7.4.8. Ruídos e vibrações 

Na tabela a seguir estão indicadas as possíveis fontes de ruídos e vibrações na 

fase de operação da Termelétrica Cidade do Livro. 

 

Tabela 7.4-10 – Fontes de ruído na operação 

ETAPA FONTE FREQUÊNCIA 

Operação Turbo-Geradores Contínuo 

Operação Válvulas de seguraça/alívio Pouco frequente 

Operação Gerador Diesel Pouco frequente 

Operação Compressores Contínuo 

Operação Esteiras de biomassa Contínuo 

Operação Picador de toras Contínuo 

Operação Pá-carregadora Contínuo 

Operação Fluxo de caminhões Contínuo 

Fonte: Reunion Engenharia, 2019. 
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7.4.9. Efluentes líquidos 

7.4.9.1. Efluente sanitário 

Os efluentes gerados serão destinados a estação de tratamento de esgoto 
compacta onde serão adequadamente tratados e enviados à caixa de água 

bruta para posterior reutilização. 

Considerando que a mão de obra prevista durante a fase de operação é de 58 
funcionários e a geração de 0,08 m³/pessoa/dia (Tabela 01 da NBR 7.229), 

estima-se 4,64 m³/dia de efluente. 

Será instalada uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta com 

capacidade de 16m³.  

O sistema é composto por 3 etapas: 

1) Pré-tratamento  

2) Tratamento secundário  
3) Tratamento terciário  

A ETE será instalada sobre uma estrutura de sustentação construída em 
concreto armado. O fechamento da área de tratamento será executado 

através de mourões de concreto e tela de aço galvanizado.  

A saída do efluente tratado será através de bombeamento até o reservatório 
de água bruta. A interligação de saída é composta por duas bombas 

centrífugas com vazão de 15m³/h com altura manométrica de 24 mca, 
interligadas por conexões e tubulações de aço carbono.  

Cada conjunto de bombeamento é composto por:  

+ 2 válvulas gaveta;  

+ 1 válvulas de retenção;  

+ Flanges  

+ Conexões;  

+ Bocais de entrada;  

+ Tubulação de aço carbono Ø2.1/2” (sucção);  

+ Tubulação de aço carbono Ø2” (recalque).  
 

O lodo a ser gerado será encaminhado para disposição final em local 

devidamente licenciado. 

7.4.9.2. Chorume  

Para a captação de chorume dos pátios de biomassa, foi desenvolvido um 
sistema de armazenamento através de drenos e um tanque pulmão, com a 
possibilidade de bombeamento do material até a Lagoa de Tratamento de 

Esgoto Municipal, considerando os seguintes itens:  

+ Tanque pulmão para coleta de chorume de 250 m³ para captação e 
bombeamento;  

+ Tubulação em PVC rígido em diâmetros de 14” e 12”, inclusive conexões 
e escavação;  

+ Bomba centrífuga com capacidade de 120 m³/h;  
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+ Bomba submersível com capacidade de 10 m³/h;  

+ Caixas de passagem em concreto com grelhas, guarda-corpo e 
escada em aço carbono;  

+ Laje de fundo e paredes em concreto armado;  

+ Canaletas contendo tubo flexível perfurado de diâmetro 6”, tubo em 
aço inox e britas nº1, nº2 e nº4.  

 

Para a implementação segura e eficiente dos elementos construtivos e 

equipamentos, será reservada uma área suficiente para elevação de 
equipamentos, construção e instalação dos componentes necessários. Toda a 

movimentação de terra que se fizer necessário será para acerto do terreno e 
nivelamento. Será previsto limpeza geral, obstáculos ou qualquer tipo de 
obstrução local serão removidos. 

Escavação e Compactação - Depósitos de Biomassa 

As áreas dos depósitos deverão ser escavadas com retroescavadeira ou 

escavadeira hidráulica e posteriormente deverá receber instalação de 
geomembrana PEAD lisa. O solo escavado é reaproveitado e preparado para 
receber compactação mecânica por meio de rolos autopropulsores atingindo 

um grau de compactação mínimo de 98%, resultando em uma camada com 
espessura de 40 centímetros.  

Sua superfície deverá receber pintura impermeabilizante de asfalto CM-30 
para proteção contra contaminações no solo devido a absorção do chorume. 

Escavação de Valas para Canaletas  

As valas das canaletas deverão ser escavadas mecanicamente por meio de 
retroescavadeira ou escavadeira hidráulica, sua largura deverá ser de 60 

centímetros e sua profundidade será variável entre 80 centímetros e 2,25 
metros. As valas maiores que 1,25 metros devem ser escoradas e possuírem 
seção transversal trapezoidal, para maior estabilidade. 

Conforme a Norma Regulamentadora (NR-18), deverá ser feito o 
carregamento do material escavado a uma distância superior à metade da 

profundidade da vala a partir da borda do talude, equivalente a 1,50 metros. 

Canaletas 

As canaletas serão responsáveis pela captação e transporte de chorume até 

seu tratamento. 

As canaletas deverão dispor de tubo flexível perfurado drenante, que serão 

posicionados e centralizados no fundo da vala. Esta receberá uma manta de 
geomembrana PEAD lisa com 1,50 milímetros de espessura e largura de 5,90 
metros, para a proteção contra infiltração do chorume para o solo. A 

geomembrana deve ser instalada no fundo e laterais da canaleta, se 
estendendo para fora e novamente enterrada a 45° e profundidade de 35 

centímetros, conforme projeto. 

A canaleta deverá ser aterrada com três camadas de pedra britada de 
diferentes dimensões para filtrar o chorume e impedir que impurezas venham 

a obstruir a tubulação.  
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A primeira camada será de brita fina e cobrirá a tubulação, a segunda camada 
receberá brita média e a terceira brita grossa. A espessura de cada camada é 

dividida igualmente conforme a profundidade.  

As canaletas devem ter inclinação de 0,5% e os resíduos filtrados são levados 

por gravidade até as caixas de passagem. 

Tubulações, Conexões e Bombas 

Nas canaletas serão utilizados tubos flexíveis perfurados drenantes com 

diâmetro de 150 milímetros e curva flexível de 90° RL. 

Na ligação entre uma caixa de passagem e outra serão utilizados tubo de aço 

inox com 150 milímetros de diâmetro. 

Deve-se prever a instalação de duas bombas centrífugas, além de uma 
“bomba sapo” para retirada de águas provenientes de chuvas, que podem 

prejudicar a operação das bombas 

Caixa de Passagem 

As caixas de passagem deverão ser escavadas mecanicamente por meio de 
retroescavadeira, sua largura deverá ser de 1,20 metros e sua profundidade 
será variável entre 80 centímetros e 2,25 metros. 

A estrutura da caixa será em concreto, conforme o projeto, com laje de e 
paredes armadas com aço CA-50. O fechamento superior da caixa de 

passagem será em chapa metálica lisa #3/16”, com dimensões de 1,20 
metros x 1,20 metros e barra redonda ø3/8” para os puxadores. 

Caixa de Bombeamento e Caixa de Captação de Chorume 

A vala para as caixas será escavada mecanicamente por meio de 
retroescavadeira. A caixa de bombeamento terá 4,50 metros de largura, 3,45 

de comprimento, enquanto a caixa de captação de chorume terá largura de 
5,50 metros e seu comprimento 12,45 metros, ambas as caixas devem ter 
3,95 metros de profundidade escavadas.  

A estrutura das caixas será em concreto armado, com laje de fundo de 
espessura de 0,25 metros e paredes de espessura variável entre 0,20 metros 

e 0,25 metros. Dessa forma, a altura útil da caixa de captação de chorume 
será de 3,50 metros, resultando em um volume de 131,25 m³.  

No entorno da caixa de bombeamento será instalado guarda-corpos para 

maior segurança, dispondo de escada marinheiro para o acesso interno às 
bombas e válvulas.  

A caixa de captação de chorume deverá ter revestimento interno com PRFV e 
sua cobertura será metálica, em chapa xadrez, devidamente chumbada à 

estrutura da caixa e seu entorno será protegido por correntes de segurança.  

Junto à caixa de captação será executada uma caixa com telas para filtrar o 
chorume recebido das canaletas e será necessária uma tampa para facilitar o 

acesso e limpeza das telas. 
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7.4.9.3. Drenagem pluvial 

As águas pluviais, depois de escoarem superficialmente pelas sarjetas e 

coletadas nas gárgulas e bocas-de-lobo, serão conduzidas pelas tubulações e 
daí para as saídas de tubo diminuindo assim sua velocidade e lançadas em 

uma bacia de contenção para reaproveitamento. 

Para o sistema de captação de drenagem pluvial, é necessário realizar toda 
infraestrutura, além de um reservatório de armazenamento para captação e 

bombeamento até o tanque de água bruta, com os seguintes itens:  

Infraestrutura 

+ Bocas de lobo em alvenaria ou pré-moldadas;  

+ Poços de visita em alvenaria para rede de 0,60m com tampão de ferro 
fundido;  

+ Tubo de concreto para redes coletoras de água pluvial DN 600mm, 
800mm e 1000mm inclusive escavação, compactação, assentamento e 
reaterro;  

+ Canaletas Trapezoidais.  

Reservatório 

+ Reservatório com capacidade de 1200 m³, taludes com inclinação de 
45º, inclusive escavação e compactação;  

+ Geomembrana PEAD impermeabilizante de 2 mm;  

+ Tubulação de aço carbono 14” (extravasor).  

Captação de água pluvial (reservatório p/ água bruta)  

+ Tubos de aço carbono sem costura Schedule 40 de diâmetros 8” e 10”, 
inclusive conexões e escavação;  

+ Conjunto de 3 bombas centrífugas (sendo uma reserva) com capacidade 
de 125 m³/h cada;  

+ Abrigo de bombas com 25 m² em alvenaria de blocos de concreto e laje 
impermeabilizada, inclusive fundação.  

 

No projeto do sistema de drenagem de águas pluviais da Usina, a área foi 

definida em uma única bacia delimitada a partir da planta geométrica, 
caracterizando-se como micro drenagem.  

Para o escoamento, captação e condução das águas pluviais da área do 

empreendimento, foram adotadas a captação através de gárgulas e bocas de 
lobo (simples e dupla) com escoamento por meio de canais e tubos de 

concreto instalados na margem das vias ou em canteiros.  

As vazões de projeto foram definidas a partir do Método Racional, que 
relaciona diretamente a precipitação com o deflúvio, considerando as 

principais características da bacia, tais como: área, permeabilidade do solo, 
forma da bacia e declividade média do terreno, comumente utilizado em 

bacias com áreas inferiores a 5 km².  

Para o desenvolvimento do projeto, foram adotados os seguintes princípios:  
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+ Nas valetas e galerias de águas pluviais, as condições são de 
escoamento com conduto livre, em regime permanente e uniforme;  

+ As dimensões das valetas e da galeria não devem decrescer na direção 
de jusante, mesmo que, com o aumento da declividade, um conduto de 
menores dimensões tenha capacidade adequada;  

+ A declividade das valetas e da galeria, tanto quanto possível, será igual 
à do terreno para otimizar e minimizar os serviços de escavação;  

+ Na ligação entre galerias de dimensões diferentes, as geratrizes 
superiores terão a mesma cota;  

+ A velocidade mínima a plena seção será de 0,75m/s;  

+ A velocidade máxima será de 5,0 m/s e em casos raros, será admitida 
velocidade de até 7,0 m/s;  

+ A relação lâmina d’água / diâmetro será menor ou igual a 0,81;  

+ Recobrimento mínimo de 1,0 metros acima da geratriz superior do tubo, 
para tubos não armados. Quando armados, esta dimensão poderá ser 

menor.  

O sistema de drenagem de águas pluviais projetado é composto por uma série 
de unidades e dispositivos hidráulicos que serão executados para garantir a 

drenagem eficiente e com segurança a todos os elementos internos. 

Tubulações 

As tubulações serão responsáveis pelo transporte das águas captadas pelos 
dispositivos de drenagem até os reservatórios de água pluvial.  

Todas as tubulações de drenagem serão de concreto com diâmetros variáveis 

de acordo com sua função:  

+ As tubulações iniciais e de ligação devem ser de Ø400mm.  

+ As tubulações intermediárias serão de Ø500mm e Ø600mm.  

+ As redes principais serão de Ø800mm.  

As escavações serão executadas de acordo com as cotas e alinhamentos 
indicados no projeto. O fundo da vala será compactado até atingir resistência 

prevista no projeto e posteriormente receber base para assentamento 
composta por material adensado fino. Nas áreas trafegáveis, a tubulação 
poderá ser assentada sobre berço de concreto, se a fiscalização julgar 

necessário.  

Os tubos serão içados e assentados através de retroescavadeiras ou 

escavadeiras hidráulicas.  

As juntas dos tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e areia em 
traço 1:3 em massa.  

O reaterro será feito com o material da própria escavação, com camadas 
compactadas a cada 10 cm com equipamento manual até uma altura mínima 

de 60cm acima da geratriz superior da tubulação. Somente após essa altura, o 
solo poderá receber compactação mecânica de modo que esta não danifique 
os componentes da tubulação.  
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Bocas de Lobo 

As bocas de lobo devem ser instaladas ao longo do sistema de drenagem, com 

a função de captar as águas superficiais e conduzindo-as para as galerias. 

O sistema de drenagem possui dois tipos de bocas de lobo: simples e dupla. 

As bocas de lobo simples podem ser construídas em alvenaria e concreto ou 
pré-moldadas, possuindo dimensões de 1,33 x 1,36m ou equivalentes e altura 
variável de acordo com as cotas da tubulação.  

As bocas de lobo duplas podem ser construídas em alvenaria e concreto ou 
pré-moldadas, possuindo dimensões de 2,53 x 1,36m ou equivalentes e altura 

variável de acordo com as cotas da tubulação.  

A estrutura deve possuir uma tampa removível em sua superfície, com folga 
de 1,5 cm entre a tampa e sua abertura.  

As paredes internas e externas devem receber revestimento de argamassa de 
cimento areia no traço 1:3 com aditivo hidrofugante.  

A laje do fundo da boca de lobo será executada em concreto armado e ser 
nivelada ao fundo da tubulação de ligação, permitindo assim maior eficiência 
no escoamento.  

Poço de Visita 

Os poços de visita devem ser instalados ao longo do sistema de drenagem em 

pontos pré-determinados, com a função de permitir a entrada para inspeção e 
manutenção dos dutos subterrâneos.  

Os poços de visita serão construídos em alvenaria e concreto, possuindo 

dimensões de 1,87 x 1,87m ou equivalentes e altura variável de acordo com 
as cotas da tubulação.  

Para a regularização da base, o solo será compactado com tensão mínima de 
suporte de 2kgf/cm² e posteriormente assentado com lastro de concreto 
magro. 

A estrutura será confeccionada com concreto 20Mpa em seu fundo e na 
ligação entre as tubulações.  

O fechamento deve prever uma laje em concreto armado. Sobre a laje, será 
instalada uma chaminé em anéis de concreto armado com acesso feito por 
meio de uma escada marinheiro. Na parte superior da chaminé, será 

executada uma cinta de concreto, onde será colocada uma laje de redução, 
pré-moldada, ajustada para recebimento do caixilho do tampão DN 800.  

Gárgulas 

As gárgulas são dispositivos de captação de água pluvial de baixa 

profundidade, escoando-as para canaletas ou canais próximos. Estes 
elementos devem ser instalados ao longo do sistema de drenagem em pontos 
pré-determinados em projeto.  

A laje de fundo será confeccionada em concreto armado fck 15 Mpa e os 
demais elementos estruturais devem ser fck 20 Mpa ou superior.  

A regularização de base será executada com lastro de brita nº1 e lastro de 
concreto armado.  
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As gárgulas serão construídas em concreto armado, possuindo dimensões de 
1,40 x 2,15 m ou equivalentes e altura variável de acordo com as cotas de 

nível do terreno.  

Canaleta trapezoidal 

As canaletas trapezoidais são dispositivos de captação de água pluvial de 
baixa profundidade, escoando-as para caixas de captação ou bocas de lobo. 
Estes elementos devem ser instalados ao longo do sistema de drenagem em 

pontos pré-determinados em projeto.  

No sistema de drenagem da Usina, as canaletas trapezoidais serão 

implantadas ao longo dos pés dos taludes, recebendo águas superficiais dos 
próprios taludes e das escadas hidráulicas (dissipadores). As canaletas serão 
interligadas nas caixas de transição para a rede de drenagem pluvial.  

As canaletas deverão obedecer às dimensões tipo “b” em projeto (base: 
0,70m e altura: 0,40m). As canaletas serão confeccionadas em concreto fck 

15 Mpa e sua espessura será de 8 cm.  

Será mantida uma declividade mínima de 0,5% para garantir o escoamento 
das águas.  

Escada Hidráulica (dissipador de energia) 

Os dissipadores de energia são dispositivos que recebem as águas de caixas 

ou canaletas, reduzindo sua velocidade através de elementos construtivos em 
sua composição de modo a reduzir os riscos de erosão em taludes ou áreas 
adjacentes.  

No sistema de drenagem da Usina, os dissipadores serão do tipo “Escada”, 
onde os degraus são responsáveis pela queda da velocidade e dissipação de 

energia das águas captadas.  

As escadas são locadas nos taludes, recebendo as águas das bocas de lobo e 
as transportando para as canaletas trapezoidais. 

As escavações devem ser realizadas de modo que correspondam as medidas 
apresentadas em projeto. O solo será compactado com tensão mínima de 

suporte de 2kgf/cm².  

As paredes das escadas serão construídas em alvenaria de um tijolo revestido 
com argamassa dosada com aditivo hidrofugante de espessura igual a 2 cm. 

Na parte superior da alvenaria, será executada uma cinta de amarração em 
concreto armado fck 20 Mpa. A laje de fundo será em concreto armado fck 

20mpa e a estrutura deve conter pilares e estacas em concreto armado no 
primeiro e último lance da escada, conforme projeto.  

Será mantida uma declividade mínima de 5% nos pisos para garantir o 
escoamento das águas.  

Caixa Coletora 

As caixas coletoras são dispositivos responsáveis pela transição do 
escoamento das canaletas trapezoidais até a rede principal.  

As paredes das caixas serão construídas em alvenaria de um tijolo revestido 
com argamassa dosada com aditivo hidrofugante de espessura igual a 2 cm. 
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Na parte superior da alvenaria, será executada uma cinta de amarração em 
concreto armado fck 20 Mpa. A laje de fundo deverá ter 10 cm e ser 

confeccionada em concreto armado fck 20 Mpa.  

As caixas devem dispor de pilares de concreto armado nas suas extremidades 

e o revestimento do fundo será em argamassa de cimento e areia com traço 
de 1:3.  

Será mantida uma declividade mínima de 2% no piso para garantir o 

escoamento das águas.  

A escolha e justificativa de um período de retorno, para uma determinada 

obra, prendem-se a uma análise de economia e da segurança da obra. 

Quanto maior for o período de retorno, maiores serão os valores das vazões 
de pico e consequentemente o custo da obra. 

As águas pluviais, depois de escoarem superficialmente pelas sarjetas e 
coletadas nas gárgulas e bocas-de-lobo, serão conduzidas pelas tubulações e 

daí para as saídas de tubo diminuindo assim sua velocidade e lançadas em 
uma bacia de contenção para reaproveitamento. 

 

7.4.10. Resíduos sólidos 

Na etapa de operação deverão ser gerados diversos tipos de resíduos sólidos 

relacionados às áreas de apoio administrativo e operacional do 
empreendimento. 

Para a área de apoio administrativo está prevista a geração de resíduos 
sólidos urbanos num total de 40kg/dia.  

Os resíduos sólidos previstos para esta fase serão todos aqueles restos sólidos 

ou semissólidos, oriundo das áreas de vivência, escritórios, vestiários, e 
demais estruturas que tenham similaridade com as atividades do dia-a-dia de 

um domicílio, compostos basicamente por sobras de refeições, papéis, vidros, 
plásticos sujos sem condição de reaproveitamento e embalagens de alimentos, 
papel higiênico, entre outros. Além disso, serão gerados resíduos de 

manutenção de equipamentos. 

Já na área operacional, considerando cavaco de madeira como combustível, 

haverá geração de resíduos sólidos da caldeira, cinzas inertes e incombustos 
em uma quantidade estimada de 48 t/dia. 

Os sistemas de gestão dos resíduos descritos acima e que serão gerados pela 

operação do empreendimento serão detalhados no Plano de Gestão de 
Resíduos Sólidos. 

 

7.4.11. Mão de obra 

A mão de obra estimada para a fase de operação está apresentada na tabela a 
seguir.  
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Tabela 7.4-11 - Mão de obra para a fase de operação da UTE. 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (3 TURNOS) 

1 Posto Portaria/Turno 

1 Posto Interno/Turno 

1 Posto Externo/Turno 

POSTO ATENDIMENTO MÉDICO (3 TURNOS) 

Enfermeiro Padrão – 1 Funcionário/Turno 

Motorista Ambulância – 1 Funcionário/Turno 

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (DIURNO) 

Recursos Humanos – 2 Funcionários 

Área de Suprimentos – 2 Funcionários 

Área Administrativa – 1 Funcionário 

Área Fiscal/Contábil – 2 Funcionários 

Gerente Geral – 1 Funcionário 

BALANÇA RECEPÇÃO DE PRODUTOS (3 TURNOS) 

Ordenador de Balança – 2 Funcionários/Turno 

ALMOXARIFADO INDUSTRIAL 

Almoxarife – 1 Funcionário/Turno 

Auxiliar Administrativo – 1 Funcionário/Turno 

LOGÍSTICA PÁTIO DE BIOMASSA (3 TURNOS) 

Operador de Pá-Carregadeira – 4 Funcionários/Turno 

*Tratorista Carretas de Transbordo – 4 Funcionários/Turno 

*Operador de Grua Móvel – 2 Funcionários/Turno 

Operador de Grua Fixa/Tombador – 2 Funcionários/Turno 

Operador Transportador Biomassa – 3 Funcionários/Turno 

(*) – Não Considerar se for Operar Somente com Cavaco 

TRATAMENTO DE ÁGUA E LABORATÓRIO (3 TURNOS) 

Operador Sistema de Tratamento de Água – 3 Funcionários/Turno 

Técnico de Laboratório – 2 Funcionários/Turno 

Auxiliar de Laboratório – 1 Funcionários/Turno 

Químico Industrial – 1 Funcionários/Turno 

GERAÇÃO DE VAPOR – CALDEIRA (3 TURNOS) 

Operador de Caldeira (Campo) – 2 Funcionários/Turno 

Auxiliar de Operador de Caldeira – 3 Funcionários/Turno 

Operador de Caldeira Painel (COI) – 2 Funcionários/Turno 

Supervisor de Operação – 1 Funcionário 
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CASA DE FORÇA – GERAÇÃO DE ENERGIA (3 TURNOS)  

Operador Turbo Gerador Campo – 2 Funcionários/Turno 

Operador Turbo Gerador Painel (C.O.I.) – 2 Funcionários/Turno 

MANUTENÇÃO DA PLANTA (DIURNO – 3 TURNOS)  

Supervisão – 2 Funcionários (Diurno) 

Mecânicos – 2 Funcionários (Diurno); 1 Funcionário/Turno; 

Eletricista – 2 Funcionários (Diurno); 1 Funcionário/Turno; 

Instrumentista – 1 Funcionário (Diurno); 1 Funcionário/Turno 

Técnico automação – 1 Funcionário (Diurno); 1 Funcionário/Turno 

Equipe limpeza – 6 Funcionários (Diurno); 2 Funcionários/Turnos 

REFEITÓRIO INDUSTRIAL (DIURNO – 3 TURNOS) – (ATÉ 80 REFEIÇÕES/TURNO)  

Nutricionista – 1 Funcionário (Diurno) 

Cozinheiros – 2 Funcionários/Turno 

Auxiliares de Cozinha – 3 Funcionários/Turno 

Auxiliares de Limpeza – 3 Funcionários/Turno 

Estoquista – 1 Funcionário (Diurno) 

Refeições: Almoço: 84 funcionários 

Jantar: 58 funcionários 

Ceia: 58 funcionários 

TERCEIROS QUE PASSAM PELA PLANTA (3 TURNOS)  

Motoristas de Caminhões de Biomassa – 6 Funcionários/Turno 

Prestadores de Serviços Diversos – 4 Funcionários/Turno 

RESUMO  

Funcionários em 3 Turnos: 58/turno 

Funcionários Trabalho Diurno: 22 Funcionários 

Fonte: Fundamento Consultoria Industrial, 2018. 
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8. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A delimitação das áreas de influência de um determinado projeto é um dos 
requisitos legais (Resolução CONAMA no 01/86) para avaliação de impactos 

ambientais, constituindo-se em fator de grande importância para o 
direcionamento do Diagnóstico Ambiental.  

As áreas de influência do empreendimento constituem os locais que devem 

sofrer a maiores interferências ambientais, socioeconômicas e culturais nas 
fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento. As 

características do empreendimento e as suas interações com o ambiente no 
qual está inserido também determinam os limites de sua área de influência. 

Neste estudo as áreas de influência foram definidas em três níveis: 

+ Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde aos locais onde se darão 
ações/intervenções necessárias à implantação dos diferentes elementos 
do empreendimento, quais sejam: a área prevista para implantação da 
UTE, canteiro de obras, acessos internos entre as estruturas que 

compõem o empreendimento. É a mesma área para todos os meios 
estudados.  

+ Área de Influência Direta (AID): área geográfica do entorno da ADA, 
passível de ser diretamente afetada pelos impactos significativos 

positivos ou negativos, diretos e decorrentes da implantação e operação 
do empreendimento. No presente estudo foram definidas AIDs 

diferentes para os meios físico, biótico e socioeconômico.  

+ Área de Influência Indireta (AII): área que envolve a AID é passível de 
sofrer os impactos indiretos da implantação e operação do 
empreendimento, sejam positivos ou negativos. A AII do Meio 

Socioeconômico e cultural difere da AII dos Meios Físico e Biótico. 

Tanto a ADA quanto a AID abrangem a área na qual o projeto deve 

contemplar as ações de controle e de mitigação, bem como as ações de 
acompanhamento e verificações apropriadas, de forma a prevenir, eliminar ou 
minimizar os impactos significativos adversos, bem como potencializar os 

impactos ambientais benéficos.  

Para a definição das áreas de influência do empreendimento foram 

correlacionados os resultados obtidos no diagnóstico ambiental com as 
informações relativas à caracterização do empreendimento e com os impactos 
levantados.  

8.1. Área de Influência Meio Físico e Biótico 

8.1.1. Meio Físico 

Foram definidas diferentes áreas de influência para o meio físico, que por sua 
vez foi sub-dividido em ambiente atmosférico e ambiente terrestre. Ressalta-

se que a área de influência definidas para o ambiente atmosférico 
consideraram o parâmetro qualidade do ar e basearam-se na modelagem 

matemática da dispersão dos poluentes na atmosfera. 

A área selecionada que delimita os limites da AID do Meio Físico foi 
considerada a área que sofrerá os impactos diretos do empreendimento, 
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principalmente sobre os recursos hídricos durante as fases de implantação e 
operação do empreendimento.  

+ Ambiente Atmosférico 

▪ Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) 
– Os impactos relacionados às emissões atmosféricas 
correspondem a um círculo com raio de 5 km a partir do centro 

do empreendimento, de acordo com o estudo de dispersão 
atmosférica.  

+ Ambiente Terrestre 

O ambiente terrestre abrange os temas ruído, geologia, geotecnia, 

geomorfologia, pedologia, recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Para 
este ambiente foram considerados os seguintes limites de áreas de influência: 

Buscou-se delimitar a área ao sistema de drenagem (bacia hidrográfica) por 

repetidas orientações de órgãos ambientais justamente pelo fato de se 
apresentar como uma unidade de território capaz de confinar, muitas vezes, 

os impactos relativos aos meios físicos e bióticos uma vez que a topografia 
age como ator principal e natural para a delimitação.  

▪ Área de Influência Indireta (AII) – É representada pela Sub-bacia 

do rio Lençóis, a qual insere-se na Sub-Bacia 4 - Rio Lençóis-
Ribeirão dos Patos. 

▪ Área de Influência Direta (AID) - A AID está inserida na porção 
centro sul da Sub-bacia 4 - Rio Lençóis-Ribeirão dos Patos e 

compreende a área de drenagem entre o córrego da Lontra, rio 
Lençóis compreendido e córrego sem denominação, englobando 

as drenagens.  

8.1.2. Meio Biótico 

Os impactos sobre a biota (fauna e vegetação) estão diretamente relacionados 
com aqueles previstos no meio físico, ou seja, a potencial alteração nos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

A Área de Influência Indireta sobrepõe aquela estabelecida para o meio físico, 
uma vez que os impactos sobre a biota (fauna e vegetação) estão diretamente 

associados aos impactos previstos no meio físico. 

Ressalta-se que antes da definição da AID, foi definida uma área de estudo 
para o meio biótico, compreendida pelo círculo com raio de 5 km a partir do 

centro do empreendimento, sendo que parte do diagnóstico compreende essa 
área. 

A partir da área de estudo foi definida a AID do meio biótico, que abrange 
aquela estabelecida para o meio físico, incluindo os fragmentos florestais e 
corpos d’água mais relevantes. 

▪ Área de Influência Indireta (AII) – É representada pela Sub-bacia 
do rio Lençóis, a qual insere-se na Sub-Bacia 4 - Rio Lençóis-
Ribeirão dos Patos. 
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▪ Área de Influência Direta (AID) - A AID está inserida na porção 
centro sul da Sub-bacia 4 - Rio Lençóis-Ribeirão dos Patos e 
compreende a área de drenagem entre o córrego da Lontra, rio 

Lençóis compreendido e córrego sem denominação, englobando 
as drenagens.  
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Mapa 8.1-1 - Áreas de Influência dos Meios Físico e Biótico 
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8.2. Área de Influência Meio Socioeconômico  

A AII do meio socioeconômico contempla a região econômica polarizada pelo 

município a ser diretamente afetado, enquanto a AID incorpora as relações 
sociais, econômicas, culturais que sofrerão os impactos de maneira primária 

ou direta decorrentes do planejamento, implantação e operação da UTE 
Cidade do Livro. 

▪ Área de Influência Indireta (AII) – É representada pela Região de 

Governo de Bauru, composta por 19 municípios (Agudos, Arealva, 
Avaí, Balbinos, Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, 
Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, 

Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e 
Ubirajara). 

▪ Área de Influência Direta (AID) - Determinou-se a AID como 
sendo a totalidade do município de Lençóis Paulista, 
principalmente devido aos impactos positivos relacionados ao 

incremento das atividades econômicas decorrentes da 
implementação do projeto e fomentando uma economia local 
mais ativa e suas influências na dinâmica socioeconômica 

municipal. 
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Mapa 8.2-1- Áreas de Influência do Meio Socioeconômico 
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

9.1. Meio Físico 

9.1.1. Clima  

9.1.1.1. Considerações metodológicas 

A caracterização do clima e das condições meteorológicas foi realizada 

considerando as escalas de análise regional e local, apoiando-se em dados 
secundários de institutos e órgãos públicos, além de consultas bibliográficas 

específicas. 

Para a compreensão do contexto climático regional, referente à localização do 
empreendimento no Estado de São Paulo, foram utilizadas as classificações de 

Köppen-Geiger (1936) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (2002), além de consultas em bibliografias específicas, como livros, 

artigos e/ou mapas. 

Para a caracterização em escala local foram utilizados os dados referentes à 
estação climatológica automática de Bauru, ativa desde 2001, distante cerca 

de 40 km do empreendimento. 

As variáveis climáticas consideradas para a caracterização em escala local 

foram: pluviosidade, temperatura do ar, umidade relativa do ar, direção e 
velocidade dos ventos, analisados dentro da perspectiva do comportamento 
habitual médio registrado na escala temporal mensal e anual considerando os 

dados do ano de 2017 e a média dos últimos cinco anos (2013-2017). 

9.1.1.2. Contexto Regional  

A região do empreendimento, localizada na porção centro oeste do Estado de 
São Paulo, uma área de transição climática, sofrendo a atuação da maioria dos 

sistemas atmosféricos presentes na América do Sul. Enquanto os sistemas 
tropicais lhe conferem elevadas temperaturas de primavera e verão, os 
sistemas extratropicais ocasionam episódios de invasão das frentes frias e do 

ar polar no outono e inverno, provocando baixas temperaturas (SANT’ANNA 
NETO; TOMMASELLI, 2009). 

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (1936), produzida em 
função da demonstração de que a natureza do clima se dá em função da 
latitude global, a área do empreendimento apresenta clima do tipo Aw (Clima 

Tropical com estação seca de inverno), caracterizado por temperaturas média 
no mês mais frio superior a 18°C e precipitação superior à 750 mm anuais. 

A classificação climática de Köppen-Geiger abrange grandes porções 
territoriais. Portanto, para melhor aproximação, também foi utilizada a 
classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

elaborada em 2002, com enfoque na escala regional do Brasil, considerando 
questões de maior detalhe relacionadas ao país. 

De acordo com essa classificação climática, a região do empreendimento é 
caracterizada pelo Clima Tropical do Brasil Central, abrangida pela categoria 
subquente e úmido, com 1 a 2 meses secos e média de temperatura entre 15 

e 18°C em pelo menos 1 mês do ano.  
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O Mapa 9.1-1, apresentada a seguir, demonstra a classificação climática na 

região de inserção do empreendimento. 
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Mapa 9.1-1 – Classificação climática na região de inserção do 

empreendimento. 
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9.1.1.3. Contexto Local - Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

9.1.1.3.1. Pluviosidade 

Pelas características do clima da região do empreendimento, as precipitações 

na região apresentam valores anuais com totais acima de 1.300 m³. 

As precipitações pluviométricas são influenciadas, durante o verão, pela ação 

da mTa (massa tropical atlântica) e da mEc (massa equatorial continental). No 
inverno, com a retração da atuação da mEc, verifica-se o fortalecimento dos 
sistemas frontais vindos do sul, caracterizado por massas de ar frias e secas 

que causam estabilidade atmosférica. 

Os totais pluviométricos foram obtidos a partir da consulta aos dados da 

estação meteorológica Bauru operada pelo INMET, conforme pode ser 
observado na tabela e no gráfico a seguir. 
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Tabela 9.1-1 - Dados de precipitação (mm) da estação meteorológica de Bauru – SP 

Período/Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

Anual 

Média (2013-

2017) 
227,7 142,0 155,7 68,2 115,2 35,9 26,4 37,8 81,5 107,6 171,2 135,3 1304,4 

2017 393,4 114,8 102,0 100,0 168,0 20,0 0,2 60,6 13,0 104,8 221,4 96,8 1395,0 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Gráfico 9.1.1-1 – Distribuição da precipitação da estação Bauru  

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Através dos dados apresentados acima verifica-se que a distribuição das 
chuvas na estação Bauru apresenta oscilações ao longo do ano, apesar de 
apresentar período seco bem marcado.  

Considerando-se o período entre 2013 a 2017, observa-se que o período seco 
se estende de junho a agosto, onde os totais mensais ficam abaixo de 50 mm, 

com mínimo de 26,4 mm apresentado em julho. A partir de setembro, nota-se 
o aumento progressivo dos totais pluviométricos, interrompido no mês de 
dezembro, quando há decréscimo no total de precipitação quando comparado 

ao mês de novembro. Janeiro apresenta-se como o mês mais chuvoso e o 
primeiro semestre é marcado por maiores oscilações nos totais de precipitação  

No ano de 2017, verifica-se maior concentração das chuvas quando 
comparado ao período de 2013 a 2017, sobretudo no mês de janeiro quando o 
total de precipitação excedeu 390 mm. O período seco se estende de junho a 

setembro, quando os totais pluviométricos ficam abaixo de 20 mm, com 
exceção do mês de agosto. 

9.1.1.3.2. Temperatura do ar 

A caracterização das temperaturas máximas, mínimas e médias foi realizada 

com base nos dados da estação meteorológica Bauru, considerando os dados 
do último ano (2017) e a média dos dados dos últimos 05 anos (2013-2017). 

Na Tabela 9.1-2 e no Gráfico 9.1.1-2 são apresentadas as temperaturas de 

cada mês e anual, durante os cinco últimos anos da estação Bauru, e do ano 
de 2017.  
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Tabela 9.1-2 - Dados de temperatura (°C) máxima, média e mínima da estação meteorológica de Bauru – SP 

Período/Ano Variável Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

Anual 

Período 

(2013-2017) 

Média 25,5 25,5 24,4 23,2 20,3 19,3 19,1 21,2 23,2 22,6 24,0 25,2 22,8 

Máxima 31,0 31,0 29,6 28,7 25,3 24,5 24,9 27,9 30,0 28,7 29,8 30,8 28,5 

Mínima 19,9 20,1 19,2 17,7 15,3 14,1 13,4 14,6 16,4 16,5 18,2 19,6 17,1 

2017 

Média 25,0 26,1 24,8 22,7 20,9 19,1 18,5 20,4 24,3 24,0 23,5 25,4 22,9 

Máxima 30,1 31,9 30,4 28,2 25,7 24,4 24,7 26,4 31,6 30,4 29,6 31,1 28,7 

Mínima 19,8 20,3 19,2 17,3 16,2 13,8 12,3 14,5 17,0 17,6 17,4 19,8 17,1 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Através da análise dos dados apresentados acima, nota-se que que a 

temperatura média anual do período entre 2013 a 2015 foi de 22,8 °C, com 
variação média anual de temperatura de 6,4 °C, enquanto que no último ano 

(2017) a temperatura média anual foi de 22,9 °C, com variação média anual 
de temperatura de 7,6 °C. 

As médias de temperatura da estação Bauru apresentam variação sazonal, 

com maiores oscilações apresentadas no segundo semestre. De modo geral, 
observa-se temperaturas mais elevadas entre os meses de novembro a 

março, com máxima registrada nos meses de janeiro e fevereiro. Entre os 
meses de maio a agosto são registradas as menores temperaturas, com 
mínima observada no mês de julho. 

Comparando-se os dados do período entre 2013 a 2017, com os dados do 
último ano (2017) verifica-se semelhança no padrão de distribuição ao longo 

do ano, com médias ligeiramente superiores registradas no segundo semestre 
no ano de 2017 (Gráfico 9.1.1-2). 

 

Gráfico 9.1.1-2 - Temperaturas máxima, média e mínima da estação Bauru 

(2013-2017) - linhas contínuas - e do ano de 2017 - linhas tracejadas 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

A distribuição da temperatura ao longo do ano na estação Bauru, não 
apresenta correlação direta com a distribuição das chuvas (Gráfico 9.1.1-3 e 

Gráfico 9.1.1-4). No primeiro semestre, quando os totais de precipitação 
apresentam maiores oscilações, verifica-se maior linearidade na distribuição 

das temperaturas, situação invertida no segundo semestre. Nos meses onde 
as temperaturas médias mostram-se mais amenas (junho e julho) coincidem 
com os menores índices pluviométricos. 
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Gráfico 9.1.1-3 - Climatograma da 

estação meteorológica Bauru (2013-

2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

Gráfico 9.1.1-4 - Climatograma da 

estação meteorológica Bauru (2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

9.1.1.3.3. Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar expressa a relação de proporção entre o vapor 
existente no ar e o ponto de saturação do mesmo. Dentre os fatores que a 

controlam destaca-se a temperatura, insolação, nebulosidade, precipitação 
pluviométrica e direção e velocidade dos ventos. 

De acordo com os dados da estação meteorológica de Bauru, a média anual de 

umidade relativa do ar registrada no período de 2013 a 2017 foi de 72,5%, 
com mínima (60,9%) registrada nos meses de agosto e setembro e máxima 

(78,9%) no mês de março (Tabela 9.1-3), resultando em uma variação anual 
de 18%. 

No ano de 2017, a média anual de umidade relativa do ar foi de 71,8%, com 
mínima (50,3) registrada no mês de setembro e máxima (81,9%) no mês de 
janeiro (Tabela 9.1-3), resultando em variação anual expressiva de 31,6%. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
)

Período (2013-2017)

Precipitação Temperatura

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
)

2017

Precipitação Temperatura



         
 
 

 

 

  145 

 

 

Tabela 9.1-3 – Distribuição anual da umidade relativa do ar na estação meteorológica de Bauru (%). 

Período/Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

Anual 

Média  

(2013-2017) 

76,1 75,6 78,9 75,2 78,4 76,6 68,8 60,9 60,9 69,1 74,5 74,7 72,5 

2017 81,9 73,6 75,4 77,0 80,6 75,5 65,0 66,5 50,3 69,2 72,6 73,6 71,8 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Considerando-se que o comportamento da umidade relativa do ar é 

inversamente proporcional aos registros de temperatura. Nos meses de março 
a julho quando as temperaturas são mais amenas, verifica-se o aumento da 

umidade relativa do ar. A partir do mês de agosto quando as temperaturas 
começam a subir verifica-se a inversão da curva temperatura/umidade 
relativa.  

  

Gráfico 9.1.1-5 - Relação entre 

umidade relativa e temperatura do ar 

na estação meteorológica de Bauru 

(2013-2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

Gráfico 9.1.1-6 - Relação entre 

umidade relativa e temperatura do ar 

na estação meteorológica de Bauru 

(2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

9.1.1.3.4. Ventos 

Para análise da velocidade e direção dos ventos foram considerados os dados 
do período de 2013 a 2017, e do ano de 2017 da estação meteorológica de 
Bauru.  

Conforme pode ser observado na tabela a seguir, a velocidade média anual no 
período entre 2013 a 2017 foi de 1,4 m/s, e no ano de 2017 e de 1,6 m/s que, 

de acordo com a Escala de Beaufort, pode ser classificado como aragem (0,3 a 
1,5 m/s) e brisa leve (1,6 a 3,3 m/s), respectivamente. 
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Tabela 9.1-4 – Velocidade média e direção predominante dos ventos nas estações meteorológicas de Bauru 

Período/Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

Anual 

Média  

(2013-2017) 

1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,4 

ESE NE ESE ESE NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW - 

2017 1,4 1,5 1,7 1,7 1,5 1,4 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,4 1,6 

NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW - 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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No gráfico abaixo é possível observar o comportamento da velocidade do 

vento durante o ano. 

 

Gráfico 9.1.1-7 – Distribuição da velocidade do vento ao longo do ano 

Fonte: INMET, 2018. 

 

Nota-se através do gráfico acima que o período entre 2013 a 2017 apresenta 

elevação da velocidade do vento no segundo semestre, com máxima de 1,7 
m/s registrada no mês de outubro. 

O ano de 2017 apresentou velocidades mais elevadas quando comparado com 
ao período de 2013 a 2017, assim como maior oscilação da velocidade do 
vento ao longo do ano. A máxima registrada em 2017 foi de 1,9 m/s no mês 

de agosto e a mínima foi de 1,4 m/s registrada nos meses de janeiro, junho e 
dezembro. 

No que se refere a direção do vento, nota-se que no período de 2013 a 2017 
predominam ventos de norte/noroeste, com ocorrências de ventos de nordeste 
e de leste sudeste, os quais ocorrem principalmente no primeiro semestre 

(Gráfico 9.1.1-8 e Tabela 9.1-4). 

No ano de 2017 verifica-se a predominância de ventos de noroeste, com 

ocorrências de ventos de norte/noroeste no primeiro semestre. 

De acordo com as Normais Climatológicas na estação Irecê predominam 

ventos de leste, com exceção para os meses de abril a julho, quando os 
ventos de sudeste são mais frequentes. Na estação Barra, durante todo o ano 
predominam ventos de nordeste (Gráfico 9.1.1-9 e Tabela 9.1-4). 
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Gráfico 9.1.1-8 – Direção dos ventos 

na estação meteorológica de Bauru 

(2013-2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

Gráfico 9.1.1-9 - Direção dos ventos 

na estação meteorológica de Bauru 

(2017). 

Fonte: INMET, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 

2018. 

 

9.1.2. Qualidade do ar 

9.1.2.1. Considerações Metodológicas 

Para a avaliação da qualidade do ar, foram considerados os dados medidos 

pela rede de amostragem mantida pela CETESB para o Estado de São Paulo, 
considerando as estações Bauru e Jaú, localizadas a uma distância de 

aproximadamente 46,0 e 37,0 km do empreendimento, respectivamente. 

9.1.2.2. Contexto regional – Área de Influência Indireta (AII) e 
Contexto local – Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA) 

Através da Portaria Normativa n° 348 de 14/03/90 o IBAMA estabeleceu os 

padrões nacionais de qualidade do ar e os respectivos métodos de referência, 
ampliando o número de parâmetros anteriormente regulamentados através da 

Portaria GM 0231 de 27/04/76. Os padrões estabelecidos através dessa 
portaria foram submetidos ao CONAMA em 28/06/90 e transformados na 
Resolução CONAMA nº 03/90. 

São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e os 
secundários. São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de 

poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem 
ser entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes 
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atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. São padrões 

secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos 
abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da 

população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao 
meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de 
concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

 

Quadro 9.1-1 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar  

Poluente 
Tempo de 

amostragem 
Padrão primário 

g/m3 

Padrão secundário 

g/m3 

Partículas totais em 
suspensão 

24 horas 1 
MGA 2 

240 
80 

150 
60 

Partículas inaláveis 
24 horas 1 

MAA 3 

150 

50 

150 

50 

Fumaça 
24 horas 1 

MAA 3 
150 
60 

100 
40 

Dióxido de enxofre 
24 horas 1 

MAA 3 
365 
80 

100 
40 

Dióxido de nitrogênio 
24 horas 1 

MAA 3 
320 
100 

190 
100 

Monóxido de carbono 
1 hora 1 
8 horas 1 

35 ppm 
9 ppm 

35 ppm 
9 ppm 

Ozônio 1 hora 1 160 160 

1  Não deve ser excedido mais que uma vez por ano 

2  Média geométrica anual 

3  Média aritmética anual 

Fonte: Resolução Conama 3/90. 

 

Em 2013 foi publicado o Decreto Estadual nº 59.113 (de 22/4/2013), que 
estabelece os padrões de qualidade do ar para o Estado de São Paulo, tendo 

por base as diretrizes estabelecidas pela OMS. 

Este Decreto preconiza que a administração da qualidade do ar no território do 

Estado de São Paulo será efetuada por maio de Padrões de Qualidade do Ar, 
observados os seguintes critérios: 

I. Metas Intermediárias (MI) - estabelecidas como valores temporários 

a serem cumpridos em etapas, visando a melhoria gradativa da 

qualidade do ar em SP, baseada na busca pela redução das emissões 

de fontes fixas e móveis, em linha com os princípios de 

desenvolvimento sustentável.  Os valores da MI1 devem ser 

respeitados a partir de abril de 2013, e as demais MI serão 

implantadas subsequentemente, após avaliações da etapa 1 pelo 

órgão ambiental, validados pelo CONSEMA. 

II. Padrões Finais (PF) – determinados pelo melhor conhecimento 

científico para que a saúde da população seja preservada ao máximo 
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em relação aos danos causados pela poluição atmosférica.  Para 

alguns poluentes, como o CO, o PF já é aplicado diretamente., 

enquanto para os demais, será aplicado após a vigência da MI3. 

 

Quadro 9.1-2 - Padrões Estaduais de Qualidade do Ar  

Poluente 
Tempo de 

amostragem 
MI1 

g/m3 

MI2 

g/m3 

MI3 

g/m3 

PF 

g/m3 

Partículas inaláveis MP10 
24 horas 

MAA1 

120 
40 

100 
35 

75 
30 

50 
20 

partículas inaláveis finas 
MP2,5 

24 horas 
MAA1 

60 
20 

50 
17 

37 
15 

25 
10 

Dióxido de enxofre SO2 
24 horas 

MAA1 
60 
40 

40 
30 

30 
20 

20 
- 

Dióxido de nitrogênio NO2 
1 hora 
MAA1 

260 
60 

220 
45 

220 
45 

200 
40 

Ozônio 8 horas 140 130 120 100 

Monóxido de carbono CO 8 horas - - - 9 ppm 

1 Média aritmética anual 

nota: Padrões vigentes em negrito 

Fonte: Decreto Estadual n. 59.113/2013 

 

Assim, caso a concentração de poluentes em um dado local venha a 

ultrapassar os valores da tabela acima, o ar é considerado inadequado. Para 
cada poluente são também fixados níveis para caracterização de estados 

críticos de qualidade do ar: níveis de alerta, atenção e emergência. 

Na Figura 9.1-1 é apresentada a localização das estações utilizadas para 

análise da qualidade do ar. 
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Figura 9.1-1 – Localização das estações de Jaú e Bauru. 

 

Os gráficos a seguir apresentam os dados históricos dos últimos 10 anos, das 
estações de Bauru e Jaú, para os poluentes monitorados, conforme os 

Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

Observa-se que as partículas inaláveis se apresentam abaixo do PQAR, nas 

estações Jaú e Bauru, em todos os anos analisados, mantendo-se em uma 
faixa da ordem de 65% do PQAR. A partir de 2013, os valores apresentam 
pequena variabilidade de um ano para o outro, demonstrando que a 

concentração máxima horária de partículas inaláveis é uma constante na 
região do empreendimento. 

Para média anual, não foram identificadas ultrapassagens do padrão durante o 
período analisado, mostrando um pequeno aumento até 2011 seguido de uma 
diminuição nos anos seguintes, mantendo-se em uma faixa próxima aos 50% 

do PQAR. 

Comparando-se com os padrões estaduais, verifica-se que, não somente são 

atendidos, tanto na média diária quanto anual, como a média anual vem se 
mantendo nos últimos anos no padrão da Meta Intermediária 3, enquanto a 
máxima de 24 horas segue respeitando, nos últimos anos, em ambas as 

estações, a MI2. 
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Gráfico 9.1-10 - Partículas Inaláveis – média anual. 

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

 

 

Gráfico 9.1-11 - Partículas Inaláveis – 2ª máxima de 24 horas. 

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

 

No que se refere ao dióxido de nitrogênio observa-se uma média anual 
praticamente constante ao logo dos anos analisados, bem como a 

concentração máxima horaria que se encontra relativamente estável. Ambos 
os parâmetros estão consideravelmente abaixo do PQAR e atendendo, nos 
últimos anos, inclusive o Padrão Final, conforme o Decreto Estadual. 
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Gráfico 9.1-12 – Dióxido de Nitrogênio – média anual. 

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

 

 

Gráfico 9.1-13 - Dióxido de Nitrogênio – 2ª máxima de 1 hora. 

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

 

O ozônio, indicador dos oxidantes fotoquímicos, apresentou máximas horárias 
acima do padrão apenas em 4 anos entre todos os analisados, sendo que 

desde 2012 não ocorre ultrapassagem do PQAR para máximas horárias. 
Apesar de manter-se abaixo do PQAR nos últimos 4 anos, as máximas horárias 

apresentam-se próximas ao padrão. 
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Gráfico 9.1-14 – Ozônio – 2ª máxima de 1 hora.  

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 

 

Os gráficos abaixo apresentam os percentuais de tempo conforme o índice de 
qualidade do ar, onde se observa uma tendência de aumento dos dias com 

qualidade Ruim nos anos de 2014 e 2015. O percentual de dias com 
atendimento ao PQAR (qualidade boa ou moderada) diminuiu entre 2014 e 

2015. Já em 2016, observa-se uma melhora, voltando a cair em 2017. 

 

 

Gráfico 9.1-15 - Percentuais de tempo conforme o índice de qualidade do ar 

Fonte: Relatórios de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – CETESB, 2012-2017. 
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Vale destacar que as duas estações de monitoramento da qualidade do ar, 

operadas pela Cetesb, mais próximas à UTE em análise, estão instaladas nas 
áreas urbanas de Jaú e Bauru, enquanto o empreendimento em análise está 

em área rural próxima a Lençóis Paulista, município com área urbana menor 
que os outros dois, e sem fontes de emissão muito significativas na sua área 
de influência. Portanto, é válido se concluir que as concentrações de poluentes 

primários, no local do empreendimento, sejam provavelmente inferiores que 
os monitorados pela Cetesb, nos municípios vizinhos.  

Logo, a concentração de nitrogênio, na área do empreendimento, deve 
atender o PQAR e, a partir disto, é válido se concluir que os demais poluentes, 
de origem automotiva e industrial, mas não monitorados, como compostos 

orgânicos, CO e óxidos de enxofre, também devam apresentar concentrações 
baixas, atendendo os respectivos padrões de qualidade do ar. 

Quanto ao material particulado, por estar em área rural, eventualmente a 
ressuspensão de poeira em solos descobertos pode levar a concentrações mais 
elevadas, sendo razoável se considerar que, se não for menor, os níveis de 

partículas inaláveis na área do empreendimento devam ser similares aos 
valores medidos nas duas estações da Cetesb, indicando o atendimento do 

PQAR também para estes poluentes. 

Finalmente, os oxidantes fotoquímicos – representados pelo ozônio, O3 – por 
se tratarem de poluentes secundários (formados a partir de NOx e compostos 

orgânicos, na presença de luz solar), apresentam um efeito mais regional, pois 
os seus picos de concentração não estão junto às fontes emissoras, mas 

dezenas, ou centenas, de quilômetros adiante. Portanto, os valores 
monitorados nas estações de Jaú e Bauru são certamente bastante 
representativas na área de instalação da UTE, indicando serem estes 

compostos o principal foco de preocupação na qualidade do ar no Estado de 
São Paulo, tendo ocorrido episódios de ultrapassagem do padrão em anos 

recentes, mas apresentando uma ligeira tendência de queda, que se refletiu 
na atendimento ao PQAR nas 2 estações analisadas, nos últimos 5 anos. 
Portanto, trata-se de poluente que deve ser controlado e foco de atenção, pois 

os níveis recentes, embora atendendo o padrão, encontram-se muito próximos 
ao limite recomendável. 

 

9.1.3. Ruído 

9.1.3.1. Considerações Metodológicas 

A seguir é apresentada a caracterização dos níveis de ruído nas áreas de 
influência do empreendimento. A caracterização foi baseada em dados 

primários, medidos em campo. 

As medições de ruído foram executadas de acordo com as determinações da 

norma Cetesb DD-100/2009 que, além de atender todos os requisitos é mais 
abrangente e detalhada que a NBR 10.151, sendo utilizados equipamentos 
classificados como de Tipo I (alta precisão). Os certificados de calibração dos 

equipamentos se encontram no Anexo III. Os laudos dos níveis de ruído 
expedidos em cada ponto, se encontram apresentados no Anexo IV. 
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O levantamento dos níveis de ruído e vibração foi realizado no mês de janeiro 

de 2019, em 05 pontos localizados no entorno do empreendimento. 

A escolha dos pontos para essa campanha foi baseada na localização do futuro 

empreendimento, buscando pontos mais representativos para os potenciais 
receptores na área de influência. 

O Quadro 9.1-3 apresenta as coordenadas dos pontos avaliados e a Figura 

9.1-2 demonstra a localização do empreendimento segundo o Zoneamento 
Urbano do Município, conforme definido no Plano Diretor Participativo (Lençóis 

Paulista, 2017), bem como a localização dos pontos avaliados. 

 

Quadro 9.1-3 – Coordenadas de localização dos pontos avaliados quanto ao 

nível de ruídos 

Pontos Coordenadas 22K (UTM – SIRGAS 2000) 

P1 731860,748 7499354,326 

P2 730738,681 7497786,992 

P3 728228,956 7499501,923 

P4 727321,176 7501574,264 

P5 724536,109 7498460,207 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Figura 9.1-2 - Localização dos pontos de avaliação quanto ao nível de Ruído 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Para a realização das medições foram utilizados os seguintes equipamentos: 

+ Medidor de Ruído e Vibrações: Marca Svantek, modelo 958, nº de série 
15813, com análise estatística de dados.  Com certificado de calibração 
no 95.162 (cópia no Anexo III), emitido em 16/05/2018, pelo 
laboratório da Chrompack (pertencente à RBC – Rede Brasileira de 

Calibração, conforme credenciamento no 256, emitido pelo 
Cgre/Inmetro). 

+ Microfone Capacitativo: Marca Svantek, modelo SV22, nº de série 
4013418. Com certificado de calibração no 95.076 (cópia no Anexo III), 

emitido em 14/05/2018, pelo laboratório da Chrompack (pertencente à 
RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 256, 

emitido pelo Cgre/Inmetro). 

+ Calibrador Acústico: Marca Svantek, modelo Svan SV 30A, nº de série 
10532. Com certificado de calibração no 95.071 (cópia no Anexo III), 
emitido em 14/05/2018, pelo laboratório da Chrompack (pertencente à 

RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 256, 
emitido pelo Cgre/Inmetro). 

+ GPS: Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro 
barométrico. 

No que se refere ao estudo de previsão de níveis de ruído, ressalta-se que em 
reunião técnica realizada na Cetesb no dia 08/01/2019 ficou definido que o 

estudo de modelagem não seria necessário.  

9.1.3.2. Contexto local – Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

9.1.3.2.1. Legislação Aplicável 

No Brasil a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 1/90, que determina que sejam 
atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) – 

“Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”, 
para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 

No município de Lençóis Paulista vigora a Lei municipal nº 4.635/2014 
(posteriormente complementada pela Lei municipal nº 5173/2018), que fixa 

condições de ruído em área urbana, a qual não se aplica ao empreendimento 
em análise, visto que o mesmo está localizado em área rural. A mencionada 

lei determina que áreas como a do empreendimento devem atender aos 
padrões e procedimentos da NBR-10.151, adotada neste estudo. 

Os níveis máximos de ruído externo a norma técnica NBR 10.151, considera 

recomendável para conforto acústico são apresentados no Quadro 9.1-4. 
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Quadro 9.1-4 – Limites de Ruído conforme NBR 10.151 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas 
50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, 

então este será o limite. 

Fonte: NBR 10.151. 

 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for 
ultrapassado o limite normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor 

desta ultrapassagem. 

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB(A) 
são insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença 

ultrapassar 10 dB(A).” Embora este critério não possua efeito legal, é útil para 
a qualificação da magnitude de eventuais impactos negativos de ruído, e servir 

de base para a priorização da implantação de medidas corretivas. 

Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e 
ocupação do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por 

observação local imediata durante as medições dos níveis de ruído.  

Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não 

representa, necessariamente, o zoneamento oficial do município, pois 
frequentemente a ocupação real não corresponde a este. Por outro lado, os 
padrões de ruído são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes 

receptores, que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação 
existente. 

Já para rodovias, a legislação vigente no Estado de São Paulo, para ruído em 
sistemas lineares de transportes, é representada pela Decisão de Diretoria da 
Cetesb, DD 389/2010/P, que especifica os padrões para as fontes móveis de 

poluição sonora oriunda de veículos automotores em rodovias. 

Os níveis máximos de ruído externo, conforme a DD-389/2010, são 

apresentados no Quadro 9.1-5. 
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Quadro 9.1-5– Níveis máximos de ruído externo conforme a DD389/2010 

Tipo de ocupação 
Vias de tráfego novas 

Vias de tráfego 

existente 

Com e sem alteração 

Diurno Noturno Diurno Noturno 

I 

Hospitais 

Casas de Saúde 

Asilos 

Unidades Básicas de 

Atendimento à Saúde 

Creches 

55 50 60 55 

II 

Residências 

Comércios 

Serviços Locais. 

60 55 65 60 

III 

Instituições de Ensino 

Escolas 

Faculdades 

Centros Universitários 

Universidades 

Atividades Equivalentes 

Cultos Religiosos. 

63 58 68 63 

Fonte: Decisão de Diretoria Cetesb, DD 389/2010/P. 

 

Portanto, segundo a legislação específica para rodovias, deve se considerar o 

limite de 65 dB(A), aplicável para o ruído de tráfego nas rodovias da região.   

 

9.1.3.2.2. Caracterização dos pontos medidos 

Para avaliar o nível de ruído atual, foram pré-selecionados 5 pontos no 
entorno do empreendimento, buscando locais com receptores potencialmente 

críticos e também com a finalidade de caracterizar acusticamente a área de 
influência e das vias por onde estão previstas as rotas de acesso. 

As avaliações foram realizadas no mês de janeiro de 2019, no período diurno. 

Em cada ponto selecionado foram feitas medições de nível sonoro, com um 
período de amostragem mínimo de 10 minutos, desde que o valor do LAeq 

estivesse estabilizado.  

As medições de ruído foram feitas com análise estatística dos dados, sendo 

anotado, entre outros parâmetros, o LAeq (nível equivalente contínuo), que é o 
índice de referência legal para o caso em análise, o L90 (ruído de fundo), e o 
L10.  

O LAeq representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta 
a mesma energia da fonte medida na prática. Pode, portanto, ser considerado 

como o “ruído médio”. Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90 % do 
tempo, sendo denominado “ruído de fundo”. Finalmente, o L10, é o ruído que é 
ultrapassado em 10 % do tempo sendo, portanto, o nível sonoro máximo, se 

forem desconsiderados os picos isolados. 
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9.1.3.2.2.1. Ponto 1 

+ Área de sítios e fazendas (NBR-10151): padrão de ruído diurno 40 dB(A). 

+ Fonte sonora predominante: Fauna. 

 

Campanha Nível de Ruído - LAeq 

Avaliação Prévia 41,6 dB(A) 

  

Foto 9.1-1 - Ponto de medição de 

ruído 1. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-2 - Ponto de medição de 

ruído 1 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

9.1.3.2.2.2. Ponto 2 

+ Área lindeira à rodovia (DD-389): padrão de ruído diurno 65 dB(A). 

+ Fonte sonora predominante: Tráfego de veículos na rodovia e Fauna. 

 

Campanha Nível de Ruído - LAeq 

Avaliação Prévia  62,4 dB(A) 
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Foto 9.1-3 - Ponto de medição de 

ruído 2. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-4 - Ponto de medição de 

ruído 2 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

 

9.1.3.2.2.3. Ponto 3 

+ Área lindeira à rodovia (DD-389): padrão de ruído diurno 65 dB(A). 

+ Fonte sonora predominante: Tráfego de veículos na rodovia e fauna 
(cigarras). 

Campanha Nível de Ruído - LAeq 

Avaliação Prévia 57,1 dB(A) 

  

Foto 9.1-5 - Ponto de medição de 

ruído 3. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-6 - Ponto de medição de 

ruído 3. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 
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9.1.3.2.2.4. Ponto 4 

+ Área lindeira à rodovia (DD-389): padrão de ruído diurno 65 dB(A). 

+ Fonte sonora predominante: Tráfego de veículos na rodovia. 

Campanha Nível de Ruído - LAeq 

Avaliação Prévia 52,1 dB(A) 

  

Foto 9.1-7 - Ponto de medição de 

ruído 4. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-8 - Ponto de medição de 

ruído 4. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

9.1.3.2.2.5. Ponto 5 

+ Área lindeira à rodovia (DD-389): padrão de ruído diurno 65 dB(A). 

+ Fonte sonora predominante: Tráfego de veículos na rodovia. 

Campanha Nível de Ruído - LAeq 

Avaliação Prévia 51,4 dB(A) 

  

Foto 9.1-9 - Ponto de medição de 

ruído 5. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-10 - Ponto de medição de 

ruído 5. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 
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9.1.3.2.3. Análise dos Dados 

Conforme apontado anteriormente, foram avaliados 5 pontos na área de 
influência do futuro empreendimento, sendo 1 ponto na vizinhança da usina e 

o outros 4 buscando caracterizar os receptores lindeiros às rodovias da região 
que serão as prováveis rotas de acesso ao empreendimento. 

Sendo assim, os padrões aplicados para os pontos lindeiros às rodovias (P2 ao 

P4) é de 65 dB(A) de acordo com a DD – 389/2010; e o padrão para o P1, 
localizado em área rural, é de 40 dB(A) de acordo com a NBR – 10151. 

Foram obtidos níveis de ruído ambiente atendendo os padrões recomendados 
pela DD – 389/2010, para os respectivos tipos de área, nos pontos P2 ao P4.; 
já o ponto P1 apresentou ligeira ultrapassagem do padrão sonoro 

recomendado pela norma (NBR – 10151) para área rural. Nos pontos lindeiros 
às rodovias a fonte sonora predominante era o trafego de veículos e também a 

fauna (P2 e P3), e ponto P1 apenas o ruído de fauna era a fonte sonora 
predominante. 

De acordo com a observação local, conclui-se que a área representada pelo 

ponto P1, por estar afastada das vias de maior fluxo de veículos, possui maior 
sensibilidade à novas fontes de ruído. Já os demais pontos, que estão 

localizados próximos a vias de tráfego mais intenso, inclusive com a presença 
de veículos pesados, são áreas pouco sensíveis a novas fontes de ruído. 

 

9.1.4. Geologia e Recursos Mineirais 

9.1.4.1. Considerações Metodológicas 

A caracterização da geologia foi executada por meio de dados secundários, 
provenientes de interpretações de imagens de satélite, fotografias aéreas e 

mapas geológicos regionais. O mapa geológico apresentado foi elaborado a 
partir dos mapeamentos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), que resultou no Mapa Geológico do Estado de São Paulo, na escala 

1:500.000 (1981). 

Para a caracterização local foram considerados os levantamentos de campo 

realizados em dezembro de 2018, onde foram descritos, localizados e 
devidamente documentados e ilustrados com fotos os afloramentos rochosos 
encontrados.  

A caracterização dos recursos minerais teve como base a consulta ao Sistema 
de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) do Departamento 

Nacional de Proteção Mineral – DNPM e inclui o levantamento dos títulos 
inseridos na AID/ADA. 

9.1.4.2. Contexto Regional – Área de Influência Indireta 

A geologia da AII é constituída predominantemente por rochas mesozóicas da 
borda leste da Bacia do Paraná (Grupo São Bento e Grupo Bauru).  

A Bacia do Paraná caracteriza-se pela presença de rochas sedimentares, 
datadas do Devoniano ao Cretáceo, e por rochas basálticas do período 
Mesozóico, representando uma grande região sedimentar que abrange cerca 
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de 1.600.000 km², incluindo setores dos estados de Minas Gerais, Mato 

Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da 
porção oriental do Paraguai e norte do Uruguai. De acordo com MILANI (2004) 

a bacia exibe forma ovalada com eixo maior com orientação geral N-S e é 
considerada uma bacia intracratônica, pois encontra-se inteiramente contida 
na placa sul-americana e não apresenta relacionamento direto com as 

margens desta placa. 

A estratigrafia geral e os principais litotipos que ocorrem na AII são 

apresentados no Quadro 9.1-6 e no Mapa 9.1-2. 

 

Quadro 9.1-6 - Estratigrafia geral e principais litotipos da AII 

Unidade geológica 
Formação, Subgrupo ou 

Complexo 
Descrição dos Litotipos 

Grupo Bauru 

Formação Marília 

Arenitos grosseiros 

conglomeráticos, com 

grãos ondulosos, maciços 

ou imaturos. 

Formação Adamantina 

Arenitos finos e muito 

finos, podendo apresentar 

cimentação e nódulos 

carbonáticos, com lentes 

de siltitos arenosos e 

argilitos. 

Grupo São Bento Formação Serra Geral Rochas basálticas. 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Mapa 9.1-2 - Mapa Geológico da Área de Influência Indireta - AII 
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A seguir são descritas as unidades geológicas que ocorrem na AII. 

9.1.4.2.1. Grupo Bauru 

O Grupo Bauru ocupa 56% da AII, e é constituído, da base para o topo, pelas 

Formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília, sendo que apenas 
as formações Adamantina e Marília ocorrem na AII. 

A Formação Adamantina aflora em praticamente toda a AII, representando 

45% da área. É constituída por arenitos finos e muito finos, podendo 
apresentar cimentação e nódulos carbonáticos, com lentes de siltitos arenosos 

e argilitos, ocorrendo em bancos maciços.  

A Formação Marília aflora na porção oeste da AII, ocupando 11% da área. 
Segundo SOARES et al. (1980), a Formação Marília caracteriza-se como uma 

unidade composta por arenitos grosseiros a conglomeráticos, com grãos 
angulosos, teor de matriz variável, seleção pobre, ricos em feldspato, minerais 

pesados e minerais instáveis, tais sedimentos ocorrem em bancos com 
espessura média entre 1 e 2m, maciços ou com acamamento incipiente 
subparalelo e descontínuo, raramente apresentando estratificação cruzada de 

médio porte, com seixos concentrados nos estratos cruzados. Ademais, ainda 
há ocorrência de raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e 

calcários. Suas características indicam um ambiente deposicional fluvial por 
correntes de alta energia com deposição rápida sob clima árido. 

9.1.4.2.2. Grupo São Bento 

O Grupo São Bento é composto pelos arenitos das formações Pirambóia e 
Botucatu, e pelos derrames vulcânicos, do tipo basáltico, da Formação Serra 

Geral. 

Na AII observa-se a ocorrência apenas dos basaltos da Formação Serra Geral, 
os quais mesclam as áreas de ocorrência da Formação Adamantina, e 

representam cerca de 44% da área. Caracterizam-se 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 e esparsos níveis vitrofíricos não individualizados (IPT, 
1981). 

9.1.4.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

A área de influência direta (AID) é recoberta pelas Formações Serra Geral e 
Adamantina, estruturas geológicas do grupo São Bento e Bauru, pertencente a 
Bacia Sedimentar do Paraná. 
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Mapa 9.1-3 - Mapa geológico da AID e ADA 
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A Formação Serra Geral recobre a maior parte da AID (95%), enquanto que a 

Formação Adamantina recobre o extremo norte da AID, representando 5% da 
AID. 

Conforme descrito anteriormente, a Formação Serra Geral é composta 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 e esparsos níveis vitrofíricos não 
individualizados (IPT, 1981). 

Durante os levantamentos de campo realizados dezembro de 2018, foi 
encontrado material rochoso exposto pela escavação de algumas drenagens 
até o nível da rocha e também exposto em decorrência de processos erosivos 

fluviais. Os afloramentos identificados concentram-se nas áreas mais baixas 
próximos as principais drenagens, visto que na área não foram identificados 

cortes de estradas ou taludes com exposição de rocha.  

 

  

Foto 9.1-11 – Exposição rochas leito 

do afluente do rio Lençóis.  

Foto 9.1-12 – Exposição de rochas no 

leito do rio Lençóis. 

  

Foto 9.1-13 – Afloramento de basalto 

da formação Serra Geral presente no 

entorno da AID.  

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-14 – Detalhe rocha 

basáltica da formação Serra Geral. 

Nota-se a coloração cinza a negra e 

textura afanítica. 
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Ao longo dos principais cursos d’água verifica-se a ocorrência de depósitos 

aluvionares formados por sedimentos inconsolidados contendo desde 
cascalhos e areias até siltes e argilas, ocasionalmente turfas. No caso da AID, 

os principais depósitos aluvionares estão associados ao rio Lençóis e seus 
afluentes. Destaca-se que devido a questão de escala do mapeamento tais 
áreas não puderam ser ilustradas no Mapa 9.1-3 apresentado anteriormente. 

 

  

Foto 9.1-15 - Material argilo-arenoso 

ao longo do leito do corpo d’água na 

AID. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-16 - Material arenoso 

presente próximo a curso d’água da 

AID. 

 

Localmente, a área diretamente afetada (ADA), é recoberta por rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral, onde não foram identificados 
afloramentos rochosos. Ressalta-se que as características do relevo da área de 
estudo, onde predominam baixas declividades e sobressaem colinas amplas, 

contribuem para a ausência de afloramentos rochosos.  

Em agosto de 2018 foram realizadas sondagens geotécnicas na ADA, 

totalizando 6 furos (Figura 9.1-3). As sondagens foram executadas pela 
empresa M.S Tecnologia e Consultoria Ltda e compreendeu penetrações 
padrão SPT, realizadas com amostrador tipo Terzaghi-Peck, com diâmetro 

externo de 51 mm e interno de 35 mm, percutido com martelo de 65 kg, em 
queda livre vertical de 75 cm. As escavações foram executadas com trado 

helicoidal até a cota viável para esse equipamento, sendo a seguir efetuadas 
por lavagem com circulação de água. 
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Figura 9.1-3 - Localização das sondagens 

Fonte: M.S Tecnologia e Consultoria Ltda. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Conforme Relatório de Caracterização Geológica, elaborado pela empresa M.S 

Tecnologia e Consultoria Ltda (2018), o nível d’água na área de estudo variou 
de 20,56 (SP05) à 24,73 m (SP02), enquanto que as profundidades das 

perfurações variaram de 22,03 (SP05) à 31,08 m (SP01). 

De modo geral nas sondagens localizadas nas cotas mais baixas (SP04, SP05 
e SP06) próximas ao rio Lençóis e ao córrego da Lontra, nas camadas 

superficiais, normalmente até os 14 metros de profundidade, predominam solo 
argiloso com pouca areia, de consistência muito mole a média, cor marrom 

avermelhado, podendo apresentar veios variegados. A medida que a 
profundidade aumenta verifica-se a alteração da consistência e da cor dos 
solos, predominando sedimentos de consistência média até rija e de coloração 

predominante marrom amarelada. A partir da profundidade de 22 metros 
nota-se a interceptação do material rochoso. 

Nas demais sondagens (SP01, SP02 e SP03) nas camadas superficiais verifica-
se a ocorrência de argila arenosa, de consistência mole a média e cor marrom 
avermelhado. No intervalo entre 10 e 18 metros observa-se a presença de 

argila siltosa, com consistência média, cor marrom amarelado, podendo 
apresentar veios variegados. A partir dos 18 metros os sedimentos voltam a 

ter predominância de argila arenosa, de consistência rija a dura, coloração 
amarelada e presença de veios variegados. Nesses pontos a interceptação do 
material rochoso ocorre a partir dos 28 m de profundidade. 

O Relatório de Caracterização Geológica onde encontram-se os perfis de 
sondagens é apresentado no Anexo V.  

 

9.1.4.3.1. Recursos Minerais 

Conforme descrito na metodologia, a caracterização dos recursos minerais 

teve como base a consulta ao Sistema de Informações Geográficas da 
Mineração (SIGMINE) do Departamento Nacional de Proteção Mineral – DNPM. 

Após consulta realizada, não foi identificado nenhum título minerário na AID e 
na ADA. O título minerário mais próximo é representado pelo processo Nº 
820.047/2012 referente a autorização de pesquisa para exploração de turfa e 

basalto (Mapa 9.1-4). 
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Mapa 9.1-4 – Títulos Minerários 
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9.1.5. Geomorfologia 

9.1.5.1. Considerações Metodológicas 

Os estudos geomorfológicos realizados na área de estudo tiveram por objetivo 

caracterizar os tipos de relevos, considerando as características litológicas, 
estruturais e geotectônicas responsáveis pelos aspectos da morfoestrutura, e 
as características morfológicas responsáveis pela morfoescultura do relevo. 

O mapa geomorfológico foi elaborado com base no Mapa Geomorfológico do 
Estado de São Paulo, desenvolvido com base nos estudos de Ross & Moroz 

(1997) e publicado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 1997 na 
escala 1:500.000. O mapa hipsométrico e de declividade foram elaborados a 
partir das curvas de nível e pontos cotados do mapeamento sistemático 

elaborado pelo Instituto Geográfico Cartográfico (IGC, 1970) na escala 
1:10.000. 

Para AID/ADA foram considerados os levantamentos primários realizados em 
dezembro/2008, os quais consistiram na identificação e caracterização das 
principais feições geomorfológicas e também os principais processos de meio 

físico, tais como erosão, movimentação de massa e assoreamento. 

9.1.5.2. Contexto Regional – Área De Influência Indireta (AII) 

De acordo com a classificação proposta pela Mapa Geomorfológico do Estado 
de São Paulo produzido pelo IPT (1997), a região de estudo (AII), do ponto de 

vista da morfoestrutura, está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná. 

Segundo Loczy & Ladeira (1976), a Bacia Sedimentar do Paraná caracteriza-se 
como uma complexa fossa tectônica de forma elipsoidal com eixo maior na 

direção NNE-SSW, embutida no escudo pré-cambriano, que, no território 
brasileiro, distribui-se pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

A Bacia Sedimentar do Paraná apresenta embasamento constituído por rochas 
cristalinas pré-cambrianas e, subordinadamente, por rochas eopaleozóicas 

afossilíferas. A cobertura da bacia é composta por sedimentos continentais e 
em menor escala marinhos, datados do Siluriano Superior, Devoniano Inferior, 

Carbonífero Superior, Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo., 
complementando os sedimentos que recobrem a bacia há também registros de 
lavas basálticas do período Mesozóico. 

De acordo com os apontamentos feitos por Ross (1985), os planaltos e 
chapadas da Bacia do Paraná englobam terrenos sedimentares com idades 

desde o Devoniano até o Cretáceo, bem como extensa ocorrência, sobretudo 
na parte sul da bacia, das rochas vulcânicas básicas e ácidas do Jura-
Cretáceo. 

A principal feição tectônica da Bacia do Paraná é o vasto sistema monoclinal, 
ligeiramente arqueado. Nas regiões de bordas da bacia são identificadas 

depressões periféricas, que se caracterizam como regiões sensivelmente 
rebaixadas pela erosão. A porção paulista configura-se como uma região 
arrasada entre as serras interioranas do Planalto Atlântico e as frentes de 

cuestas basálticas cortadas pelo baixo curso do rio Tietê. 
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O Planalto Ocidental Paulista, assim como a Depressão Periférica Paulista, 

morfoesculturas que compõem a Bacia Sedimentar do Paraná, possuem a sua 
gênese relacionada aos processos tectônicos e climáticos atuantes na área. Na 

região de estudo observa-se a ocorrência apenas da morfoescultura do 
Planalto Ocidental Paulista. 

O Mapa 9.1-5, ilustra as principais características geomorfológicas da região 

do empreendimento. 
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Mapa 9.1-5 - Mapa Geomorfológico da Área de Influência Indireta – AII 
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Conforme apresentado no Mapa 9.1-5, a região de estudo apresenta como 

morfologia principal o Planalto Centro Ocidental, notando-se também a 
presença do Planalto Residual de Botucatu, unidades correlacionadas ao 

Planalto Ocidental Paulista, morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná. 
Adicionalmente  

De acordo com Ross & Moroz (1997), o Planalto Centro Ocidental caracteriza-

se por formas de relevo denudacionais, com predomínio de colinas amplas e 
baixas com topos aplanados. Os vales possuem baixo entalhamento com 

valores inferiores a 20 metros e as dimensões dos interflúvios variam de 1.750 
a 3.750 metros. As cotas altimétricas geralmente encontram-se entre 400 e 
700 metros e as declividades médias em torno de 10% a 20%. Esta unidade 

geomorfológica é sustentada majoritariamente por arenitos, podendo 
apresentar lentes de siltitos e argilitos. 

Assim como o Planalto Centro Ocidental, o Planalto Residual de Botucatu, 
unidade que ocorre no extremo sul da AII, caracteriza-se pela predominância 
de formas de relevo denudacionais, cujo modelado constitui basicamente com 

colinas com topos amplos convexos e tabulares. Apresenta entalhamentos de 
20 a 40 metros e dimensão interfluvial variando de 250 metros à 1750 

metros. As cotas altimétricas encontram-se entre 600 e 900 metros e as 
vertentes apresentam basicamente declividades entre 10 a 20 % (IPT, 1997). 

9.1.5.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA) 

Na Área de Influência Direta (AID) e na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo 

empreendimento ocorre apenas uma unidade geomorfológica, representada 
pelo Planalto Centro Oriental (Dt12), pertencente à unidade morfoestrutural 
da Bacia Sedimentar do Paraná e morfoescultural do Planalto Ocidental 

Paulista, conforme pode ser notado no mapa apresentado a seguir. 
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Mapa 9.1-6 - Mapa Geomorfológico da Área de Influência Direta - AID e da 

Área Diretamente Afetada - ADA 
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O relevo predominantemente suave ondulado (Foto 1.1.5 1 e Foto 1.1.5 2) é 

caracterizado pela presença de colinas amplas, com encostas suaves e topos 
tabulares (planos), sustentados pelos basaltos da formação Serra Geral, 

pertencente ao Grupo São Bento. 

As encostas com declividade suave se voltam ao vale do rio Lençóis e do 
córrego da Lontra, na porção sul e leste da área de estudo. 

 

  

Foto 9.1-17 – Relevo de colinas 

amplas e suaves de topos plano 

presente na ADA. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-18 -Encostas com 

declividade suave que se voltam para 

o vale do rio Lençóis. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

A variação altimétrica no interior da AID não ultrapassa 111 metros, sendo 
que as maiores altitudes são verificadas na porção norte.  

Na ADA, a altitude não ultrapassa 608 metros e a variação altimétrica é 
inferior à 60 metros, conforme pode ser notado no Mapa Hipsométrico (Mapa 
9.1-7) apresentado a seguir. 

 

  



   
 
 

181 

 

Mapa 9.1-7 - Mapa Hipsométrico 
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De acordo com o mapeamento geomorfológico realizado pelo IPT (1997), os 

níveis de fragilidade potencial da ADA são baixos, com ocorrência de formas 
de dissecação reduzidos, vales pouco entalhados e densidade de drenagem 

baixa. Estas características conferem à região baixo potencial erosivo. 

Durante os levantamentos de campo, os processos erosivos observados foram 
pontuais e correlacionam-se ao escoamento da drenagem pluvial nas áreas de 

solo exposto. Tais processos normalmente se localizam nas áreas mais baixas, 
e caracterizam-se por erosões lineares onde observa-se a formação de 

pequenos sulcos.  

 

  

Foto 9.1-19 – Pequenos sulcos 

identificados na AID. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-20 – Erosão linear 

identificada na AID nas áreas de solo 

exposto devido ao escoamento 

pluvial concentrado. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Conforme pode ser notado no Mapa 9.1-8, na maior parte da ADA verifica-se a 

ocorrência de declividades entre 0 a 10%. De acordo com estudos realizados 
por Herz e De Biasi (1989), os terrenos compreendidos neste intervalo são 
indicados para uso urbano e industrial, também podendo ser implantada a 

mecanização da agricultura. 

A elevação da declividade é verificada apenas na AID, sobretudo próximos aos 

cursos d’água, representados pelo rio Lençóis e córrego da Lontra, onde em 
pontos isolados a declividade pode ultrapassar os 45%.  
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Mapa 9.1-8 - Mapa de Declividade 
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9.1.6. Pedologia 

9.1.6.1. Considerações Metodológicas 

Os levantamentos de solos da área de estudo foram realizados com base no 

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo elaborado por ROSSI, publicado pelo 
Instituto Florestal no ano de 2017 na escala 1:250.000.  

As descrições das classes de solo foram realizadas com base no Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

A cobertura pedológica da AID/ADA foi caracterizada com base nas 

informações existentes na literatura e levantamento de campo realizado em 
dezembro/2018. As análises de campo consistiram na descrição de perfis de 
solo em trincheiras e várzeas dos rios. 

9.1.6.2. Contexto Regional - Área De Influência Indireta (AII) 

De acordo com os levantamentos realizados por ROSSI (2017), a AII é 

recoberta majoritariamente por latossolo, seguida de argissolo e nitossolo, 
verificando-se também a ocorrência pontual de neossolos e gleissolos, 
conforme pode ser observado no Mapa 9.1-9. 
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Mapa 9.1-9 - Mapa Pedológico da Área de Influência Indireta - AII 
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A classe dos latossolos recobrem cerca de 80% da AII e encontra-se 

representada pelo latossolo vermelho (LV) e latossolo vermelho amarelo 
(LVA), os quais ocorrem associados às diferentes litologias e modelados do 

relevo. 

Os latossolos caracterizam-se como solos típicos de regiões equatoriais, 
constituídos por material mineral, não hidromórficos, profundos e com 

horizonte B bem desenvolvido, com sequência de horizontes A, B e C pouco 
diferenciada. Ocorrem com mais frequência em relevos aplainados e suaves, 

apresentando boa tolerância aos processos erosivos, sobretudo quando 
possuem textura argilosa.  

A subclasse de latossolos vermelhos apresentam cor vermelha acentuada 

associada aos altos teores e à natureza dos óxidos de ferro presentes no 
material originário. Na AII associam-se principalmente às rochas basálticas da 

formação Serra Geral, pertencentes ao grupo São Bento. 

Os latossolos vermelho amarelos desenvolvem-se principalmente sobre os 
arenitos das formações Adamantina e Marília pertencentes ao grupo Bauru. 

Caracterizam-se como solos com elevada permeabilidade, baixa retenção de 
água e baixa coesão, o que os torna sensíveis à degradação sob manejo 

agrícola (EMBRAPA). 

Os argissolos recobrem 13% da AII e encontra-se representada pela subclasse 
de argissolos vermelho amarelos (PVA), associando-se aos diferentes tipos de 

rochas presentes na AII. 

Os argissolos caracterizam-se como solos minerais, com horizonte B textural, 

medianamente profundos a profundos, moderadamente drenados, com nítida 
diferenciação entre os horizontes, apresentando acúmulo de argila em 
profundidade devido à mobilização e perda de argila da parte mais superficial.  

Apresentam fertilidade variada ligada ao material de origem. As limitações de 
uso correlacionam-se à baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e 

à suscetibilidade aos processos erosivos, sobretudo quando ocorrem em 
relevos mais movimentados. Quando localizados em relevos com 
características mais suaves e com atributos eutróficos podem apresentar 

maior potencial para uso agrícola.  

Os nitossolos são solos minerais homogêneos, que na AII ocorrem na porção 

nordeste, associados as rochas da Formação Serra Geral. Caracterizam-se por 
média a alta fertilidade, que associado à elevada capacidade de água 
disponível, resultam em bom potencial para aproveitamento agrícola.  

Os neossolos ocorrem pontualmente na porção oeste da AII e caracterizam-se 
como solos rasos constituídos por material mineral ou orgânico, que não 

apresentam alterações significativas em relação ao material de origem. Na AII 
aparecem representados pelas subclasses dos neossolos litólicos (RL) e 

neossolos quartzarênicos (RQ).  

A classe dos gleissolos ocorre pontualmente na porção nordeste da AII e são 
representados pela classe de gleiossolos háplicos (GX). Caracterizam-se como 

solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes não 
consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa. Os gleissolos 

normalmente ocupam os ambientes de várzeas úmidas e baixadas mal ou 
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muito mal drenadas, apresentando limitações ao uso agrícola, devido à 

presença de lençol freático elevado e ao risco de inundações ou alagamentos 
frequentes.  

9.1.6.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

Os aspectos climáticos da região, definidos por Köppen-Giger como Clima 

Tropical, com estação seca de inverno, caracterizado por temperatura média 
anual de 22,9°C e pluviosidade acima de 1.300 mm, favorecem a ação de 

processos intempéricos, que provocam a fragmentação das rochas e a 
formação de solos, de forma que os processos pedogenéticos na AID sejam 
bastante atuantes. 

Conforme apresentado no Mapa 9.1-10 a seguir, a AID é composta 
predominantemente por solos do tipo latossolo vermelho (LV) e nitossolo 

vermelho (NV). 
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Mapa 9.1-10 - Mapa Pedológico da Área de Influência Direta - AID e da Área 

Diretamente Afetada - ADA 
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O latossolo vermelho ocorre na maior parte da AID (81%) e recobre 

totalmente a ADA. É constituído por material mineral, apresentando horizonte 
B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. 

Caracterizam-se por matiz 2,5YR ou mais vermelho, por altos teores de F2O3 
e na área de estudo originam-se principalmente das rochas basálticas da 
Formação Serra Geral e em menor proporção dos arenitos da Formação 

Adamantina que recobrem o extremo norte da AID. 

De acordo com o Instituto Agronômico (IAC, 2015) essa classe de solo tem 

propriedades físicas favoráveis: boa a moderada permeabilidade, friabilidade e 
moderada retenção de água, que tornam esses solos bastante aptos para a 
agricultura com nível médio a alto de tecnologia, uma vez que necessita 

correção de suas limitações químicas. 

Na AID aparecem em áreas de relevo de colinas amplas e baixas com topos 

aplainados, apresentam textura argilosa arenosa e são recobertos pelo cultivo 
de cana de açúcar (Foto 9.1-21 e Foto 9.1-22).  

 

  

Foto 9.1-21 - Latossolo vermelho 

presente na AID. 

Foto 9.1-22 - Plantação de cana de 

açúcar em área de latossolo 

vermelho. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

De acordo com estudos realizados pela Embrapa (2006), os Latossolos 

Vermelhos, quando submetidos a cultivos intensivos, podem sofrer uma 
compactação subsuperficial, aumentando expressivamente a suscetibilidade à 

erosão e diminuindo a produtividade. Em condições de manejo inadequado, 
podem desenvolver ravinas e pequenas voçorocas com facilidade. 

Durante os trabalhos de campo não foram identificadas feições expressivas na 

AID. Nas áreas mais baixas, na base do relevo de colinas amplas e suaves, 
verifica-se pequenas ocorrências de processos erosivos lineares relacionados 

ao escoamento pluvial, os quais também provocam o acúmulo de areia em tais 
áreas. 
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Foto 9.1-23 - Compactação do solo, 

nota-se a propensão para o 

desenvolvimento de processos erosivo. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Na ADA o latossolo vermelho caracteriza-se pela textura argilosa arenosa, 
possui coloração marrom avermelhada e encontra-se coberto por palha 

originada do corte de cana de açúcar. Nesta área não foram identificados 
processos do meio físico. 

 

  

Foto 9.1-24 - Latossolo vermelho 

presente na ADA, nota-se a presença 

de textura argilosa arenosa. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-25 - Cobertura do latossolo 

vermelho por palha de cana de açúcar 

na ADA. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Os nitossolos vermelhos (NV) recobrem a porção sul e parte da porção leste, 

representando 19% da AID. Caracterizam-se como solos minerais 
homogêneos, onde a diferenciação de cor com a profundidade é praticamente 

imperceptível. São solos argilosos, profundos e com estrutura que favorece a 
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retenção de água. Na área de estudo ocorrem associados aos basaltos da 

Formação Serra Geral. Estes solos apresentam bom potencial para 
aproveitamento agrícola e na área de estudo encontram-se recobertos por 

cana de açúcar. 

Apesar de não ter sido contemplado no mapeamento devido às questões de 
escala, margeando os principais cursos d’água da AID (rio lençóis e córrego da 

Lontra), nas áreas de várzeas e planícies, ocorrem os Gleissolos, 
caracterizados como solos hidromórficos, desenvolvidos em sedimentos 

recentes e em materiais colúvio-aluviais sujeitos às condições de hidromorfia. 
Normalmente, encontram-se saturados por água, o que lhe confere limitações, 
exceto quando são artificialmente drenados. Na AID apresentam coloração 

acinzentada e textura areno argilosa. 

 

  

Foto 9.1-26 - Gleissolo identificado 

nas margens do córrego Lontra. 

Verifica-se a coloração cinza escura e 

o acúmulo de matéria orgânica. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-27 - Solo arenoso na 

margem do rio Lençóis. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

De acordo com os estudos realizados pela Embrapa (2006), os Gleissolos 

apresentam baixa fertilidade natural, podendo também apresentar problemas 
com acidez (pH muito baixo) e teores elevados de alumínio, sódio (salinos) e 

enxofre. Sua proximidade com os rios limita o uso agrícola, sendo indicado 
para preservação de matas ciliares. 

 

9.1.7. Susceptibilidade a processo de dinâmica superficial 

9.1.7.1. Considerações Metodológicas 

A caracterização geotécnica em escala regional da AID e AII foi realizada com 
base na compilação e análise de dados bibliográficos e cartográficos. Dentre as 

fontes utilizadas destacam-se os mapeamentos realizados pelo Instituto de 
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Pesquisas Tecnológicas (IPT) - Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, na 

escala 1:500.000 (NAKAZAWA; FREITAS; DINIZ, 1994).  

Para AID/ADA a caracterização foi complementada com a elaboração de uma 

Carta de Fragilidade Ambiental, considerando as informações geológicas, 
pedológicas, de declividade do terreno, além de informações do grau de 
proteção superficial do terreno e classes geotécnicas.  

9.1.7.2. Contexto Regional – Área de Influência Indireta (AII) 

Segundo a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA; FREITAS; 

DINIZ, 1994), na AII estão presentes 3 unidades geotécnicas, onde ocorrem 
em diferentes intensidades diversos processos do meio físico, tais como 
inundações, recalque, assoreamento e solapamento das margens dos corpos 

hídricos, conforme apresentado no Mapa 9.1-11. 
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Mapa 9.1-11 - Mapa Geotécnico da Área de Influência Indireta (AII)  
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A Unidade Geotécnica 13 apresentou a menor ocorrência entre as unidades, 

representando apenas 4,95% da porção noroeste da AII, ocupando 
principalmente áreas de cabeceira de drenagem nos municípios de Agudos, 

Borebi e Lençóis Paulista. Caracterizada por apresentar baixa suscetibilidade a 
recalques e inundações, apresenta os copos hídricos bem encaixados nos 
talvegues e declividades pouco acentuadas. 

Áreas com alta susceptibilidade a inundações, recalque, assoreamento e 
solapamento de margens de canais e rios compõem cerca de 34,7% da AII 

(Unidades Geotécnicas 15), sendo sua ocorrência associada aos terrenos 
topograficamente deprimidos nas áreas de planícies fluviais dos principais 
cursos d’água. Os problemas mais comuns associados a estes terrenos estão 

relacionados às inundações periódicas das várzeas em decorrência da maior 
incidência de chuvas em determinadas épocas do ano. Como são áreas 

geralmente alagadiças e mal drenadas, a possibilidade de recalques por 
colapso de solo tende a ser grande. 

Ocupando toda a porção central da AII, totalizando 60,35%, sendo a maior 

parte incidente no município de Lençóis Paulista, ocorre a Unidade Geotécnica 

17, normalmente assentada sobre o relevo de colinas amplas e médias e 

morros amplos e arredondados (IPT, 1981), Nestes locais, apesar da baixa 

incidência dos processos do meio físico, podem ocorrer focos erosivos de baixo 

impacto e de maneira localizada, que não tendem a evoluir significativamente 

para formas mais graves. 

9.1.7.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

A AID e a ADA são recobertas por colinas amplas, com encostas suaves e 
topos tabulares, desenvolvidas sobre rochas basálticas da Formação Serra 

Geral, pertencente ao Grupo São Bento, onde a susceptibilidade para a 
ocorrência dos processos do meio físico é notavelmente baixa, dando destaque 
para a baixa declividade do terreno, conforme as unidades geotécnicas 

apresentadas no Mapa 9.1-12. 
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Mapa 9.1-12 - Mapa Geotécnico da Área de Influência Direta (AID)  
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A fim de caracterizar em escala de detalhe a susceptibilidade a processos de 

dinâmica superficial da AID e ADA foi elaborado um Mapa de Fragilidade 
Ambiental. 

Para tanto atribuiu-se um determinado Grau de Fragilidade Potencial aos 
elementos constituintes da paisagem analisados (geotécnico, geológica, 
pedologia, declividade, grau de proteção das encostas e processos 

superficiais), cuja associação resultou no Mapa de Fragilidade Ambiental da 
AID e ADA. 

As descrições, análises e procedimentos utilizados na elaboração do Mapa de 
Fragilidade Ambiental da AID e ADA são apresentados a seguir.  

9.1.7.3.1. Definição do Grau de Fragilidade Potencial 

O Grau de Fragilidade Potencial é a maior ou menor propensão dos elementos 
constituintes da paisagem em sofrem com processos de dinâmica superficial. 

Quando analisados individualmente, esses fatores possuem pesos específicos 
quanto a sua fragilidade, mas que podem diminuir ou aumentar em relevância 
quando associado a outro elemento. Por exemplo, uma área de declividade 

acentuada teria um grau de Fragilidade Potencial Alto, mas em associação com 
vegetação nativa passa a ser mais resistente as ações do clima, por promover 

maior estabilidade da encosta. 

Para cada aspecto da paisagem observado atribuiu-se três graus de fragilidade 
potencial (baixa, média e alta), explicitados na sequência. 

9.1.7.3.1.1. Características Geotécnicas 

De acordo com Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (NAKAZAWA; 

FREITAS; DINIZ, 1994), dentro da área analisada foram observadas duas 
unidades geotécnicas, conforme apresentadas no Mapa Geotécnico da Área de 
Influência Direta do Meio Físico).  

A Unidade Geotécnica 15 apresentou Grau de Fragilidade Potencial Alto, em 
função de alta suscetibilidade a inundações, recalques, assoreamentos e 

solapamento das margens dos rios. Nota-se que essa classe está diretamente 
associada ao Rio Lençóis e seus principais afluentes, como o Córrego da 
Lontra. 

Para a Unidade Geotécnica 17 atribuiu-se um Grau de Fragilidade Potencial 
Baixo, em razão da suscetibilidade aos diversos processos do meio físico 

serem de baixa relevância. Essa classe está diretamente relacionada com as 
colinas de baixa amplitude, com vertentes pouco declivosas e topos 
aplainados. 

9.1.7.3.1.2. Características Geológicas 

Conforme Mapa Geológico da Área de Influência Direta do Meio Físico (Mapa 

9.1-3), a AID possui cerca de 95% da sua área inserida na Formação Serra 
Geral, do Grupo São Bento, apresentando um Grau de Fragilidade Potencial 

Baixo. 

A porção norte da AID apresenta pequena porção pertencente a Formação 
Adamantina, do Grupo Bauru, com um Grau de Fragilidade Potencial Médio. 
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9.1.7.3.1.3. Características Pedológicas 

A definição do grau de fragilidade potencial levou em conta a sensibilidade da 
classe de solos a processos erosivos de superfície associados a via declividade. 

Dessa forma, o Latossolo Vermelho (LV) foi classificado como baixa 
fragilidade, principalmente por estar localizado em topo com baixa declividade, 
enquanto o Nitossolo Vermelho (NV) foi classificado como fragilidade alta, 

principalmente por estar associado as áreas de encosta mais declivosas. 

9.1.7.3.1.4. Características Clinográficas 

Para definição dos intervalos de fragilidade potencial relacionadas a 
declividade da área de estudo utilizou-se a metodologia de Lepsch (1983, 
apud INCRA, 2007) que correlaciona as inclinações da vertente com as 

morfologias do terreno, conforme apresentado na Tabela 9.1-5. 

 

Tabela 9.1-5 - Classes de declividade e Grau de Fragilidade Potencial 

Classe de Relevo Classes de Declividade 
Grau de Fragilidade 

Potencial 

Plano 0 – 2 

Baixa Suave ondulado 2 – 5 

Moderadamente ondulado 5 – 10 

Ondulado 10 – 15 
Média 

Forte ondulado 15 – 45 

Montanhoso 45 – 70 
Alta 

Escarpado > 70 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

9.1.7.3.1.5. Grau de Proteção das Encostas 

A proteção das encostas dos processos erosivos de superfície está diretamente 

correlacionada com o uso e ocupação presente na AID e ADA. Pode-se 
observar 4 tipos de uso mais recorrentes na área: 

+ Vegetação nativa e reflorestamento de exóticas: Grau de Fragilidade 

Potencial Baixo; 

+ Agricultura: Grau de Fragilidade Potencial Média; 

+ Campo Antrópico: Grau de Fragilidade Potencial Alta. 

9.1.7.3.1.6. Processos superficiais 

Para processos superficiais não foram incluídos nenhum grau de fragilidade 
potencial, tendo em vista que são áreas onde os processos superficiais já 

foram desencadeados.  
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Tais áreas foram identificadas em campo e correlacionam-se as porções da 

AID com altitude mais baixa e de maior declividade, onde são observadas 
feições erosivas de pequeno porte; e às margens dos cursos d’água onde 

devido ao entalhamento, em alguns trechos verifica-se a ocorrência de 
processos de solapamento e de assoreamento, além de processos erosivos. 

9.1.7.3.2. Fragilidade Ambiental 

Através do cruzamento de todos os atributos acima citados foi elaborado o 
Mapa 9.1-13 apresentado a seguir, onde observa-se a compartimentação das 

áreas em Classes de Fragilidade Ambiental que variaram entre Baixa, Média e 
Alta. 
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Mapa 9.1-13 - Mapa de Fragilidade Ambiental da Área de Influência Direta do 

Meio Físico 
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As áreas com Fragilidade Ambiental Baixa representam 76,9% da área total da 

AID e aproximadamente 97% da área total da ADA. Sendo composta 
basicamente por áreas de agricultura e vegetação em terrenos de encostas 

suaves, com declividades inferiores a 10%. Os maiores problemas associados 
a essa área são os manejos agrícolas, devido à baixa resistência do Latossolo 
Vermelho à erosão, podendo favorecer o aparecimento de processos 

superficiais. No entanto, a baixa declividade associada a boas práticas de 
manejo agrícola tornam a área notavelmente estável e com baixa 

probabilidade de desenvolver feições erosivas. 

Durante os levantamentos de campo nessas áreas não foram identificados 
processos do meio físico. 

 

 

Foto 9.1-28 - Área de fragilidade ambiental baixa caracterizadas por terrenos 

de encostas suaves, com declividades inferiores a 10%. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

 

As ocorrências de Fragilidade Ambiental Média dentro da AID concentram-se 
nas porções com altitude mais baixa e destinadas a agricultura, diferenciando-

se das áreas de Fragilidade Ambiental Baixa por apresentarem maior 
declividade (entre 10% e 45%), além das áreas ocupadas pela lagoa do SAAE, 
perfazendo um total de 22,68% da área total. A ADA ocupa aproximadamente 

3% da área, não sendo, portanto, representativo para a caracterização da 
situação atual do terreno. 

Durante os levantamentos de campo em tais áreas foram identificados os 
processos erosivos pontuais, os quais correlacionam-se ao escoamento da 

drenagem pluvial nas áreas de solo exposto. Tais processos caracterizam-se 
por erosões lineares onde observa-se a formação de pequenos sulcos.  

 



   
 
 

201 

 

  

Foto 9.1-29 – Processo erosivo de 

pequena expressão identificado em 

área de escoamento superficial. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-30 – Erosão linear 

identificada na AID nas áreas de solo 

exposto devido ao escoamento 

pluvial concentrado. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

A área ocupada pela a AID, em linhas gerais, apresenta uma certa 

homogeneidade de elementos constituintes da paisagem, sendo as pequenas 
variações determinantes para alteração da estabilidade. Sob essa ótica, houve 
poucas ocorrências de Fragilidade Ambiental Alta, totalizando apenas 0,42% 

da AID e não havendo ocorrências na ADA. O conjunto de fatores que 
aumentaram o grau de fragilidade foram a áreas de Campo Antrópico, 

portanto com baixo grau de proteção da vertente, associado com as áreas de 
declividade próximas a 45% ou maiores. Somam-se a essas áreas alguns 
trechos das margens dos cursos d’água onde foram identificados os processos 

de meio físico mais expressivos. 

 

  

Foto 9.1-31 – Solapamento na 

margem do rio Lençóis na AID. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-32 – Processos erosivos na 

margem do rio Lençóis na AID. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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9.1.8. Recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

9.1.8.1. Água Superficial 

9.1.8.1.1. Considerações Metodológicas 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais tem por objetivo identificar 
os principais corpos d’água sob influência do empreendimento, assim como 
descrever o seu regime hidrológico, as condições de proteção e principais 

usos. Para tanto foi realizada pesquisa a dados secundários disponíveis nos 
órgãos públicos e em bibliografia especializada, além de consulta a outras 

fontes pertinentes ao tema. 

Para caracterização dos usos da água foram utilizados os dados das outorgas 
de águas superficiais cadastradas no DAEE. 

Os levantamentos secundários foram complementados com uma campanha de 
campo realizada em dezembro de 2018, a qual teve por objetivo caracterizar a 

área de estudo e realizar a coleta de amostras para a obtenção de dados 
primários de qualidade da água. As amostras coletadas foram examinadas 
conforme a Resolução Conama nº 357/05. 

A rede de amostragem foi definida de acordo com o layout do 
empreendimento e suas estruturas de apoio, de modo a fornecer o diagnóstico 

da situação atual e subsidiar a futura análise dos impactos nas etapas de 
implantação e de operação do empreendimento. 

A coleta, preservação e amostragem de águas superficiais foi realizada pelo 
laboratório Controle Analítico e seguiram os procedimentos preconizados no 
Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água da ANA e da CETESB de 

2011, Collection and preservation of samples 1060 - SMEWW; Plankton 10200 
- SMEWW; Samples (Microbiological examination) 9060 – SMEWW. Os laudos 

com os resultados da amostragem são apresentados no Anexo VI. 

9.1.8.1.2. Contexto regional – Área de Influência Indireta (AII) 

Conforme subdivisão do território brasileiro estabelecida pela Resolução do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH n° 32/2003, a AII definida 
para a UTE Cidade do Livro se enquadra no grupo de mananciais pertencentes 

à Região Hidrográfica do Paraná. 

Em termos de gestão estadual, a AII insere-se na UGRHI-13 – Tietê/Jacaré, 
que compõe uma das 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHI) definidas no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 
9.034/1994). Esta unidade de gerenciamento está localizada no centro do 

Estado de São Paulo, tendo como limites: a leste, as UGRHIs 05 – 
Piracicaba/Capivari/Jundiaí, 09 – Mogi-Guaçu e 10 – Tietê/Sorocaba, a sul, a 
UGRHI-17 Médio Paranapanema e a leste e norte a UGRHI 16 Tietê/Batalha, 

conforme pode ser observado na Figura 9.1-4. 
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Figura 9.1-4 - Localização da UGRHI-13 no Estado de São Paulo 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

As ações de gerenciamento da unidade são executadas por meio do Sistema 

Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGRH), entidade 
vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

A UGRHI-13 é subdividida em seis sub-bacias hidrográficas, conforme mostra 

a Figura 9.1-5, totalizando uma área de drenagem de 11.779 km², tendo 
como principais cursos d’água os rios Tietê, Jacaré-Guaçu, Jacaré-Pepira, 

Lençóis e Itaquerê (CBH-TJ, 2017).  
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Sub-bacia 1: Rio Jacaré-Guaçu e afluentes 

do Rio Tietê 

Sub-bacia 4: Rio Lençóis-Ribeirão dos 

Patos e afluentes diretos do Rio Tietê 

Sub-bacia 2: Rio Jacaré-Pepira e afluentes 

diretos do Rio Tietê 

Sub-bacia 5: Rio Bauru-Ribeirão Grande-

Ribeirão Pederneiras e afluentes diretos 

do Rio Tietê 

Sub-bacia 3: Rio Jaú-Ribeirão da Ave 

Maria-Ribeirão do Sapé e afluentes diretos 

do Rio Tietê 

Sub-bacia 6: Rio Claro-Ribeirão Bonito-

Ribeirão de Veado-Ribeirão da Água 

Limpa e afluentes diretos do Rio Tietê 

Figura 9.1-5 – Sub-Bacias da UGRH-13 Tietê/Jacaré 

Fonte: Plano da bacia hidrográfica Tietê/Jacaré, 2016. 

 

A principal atividade econômica da UGRHI-13 é representada pela 
agroindústria, com destaque para a produção de açúcar, álcool e 
processamento de cítricos. Nos municípios maiores, tais como Bauru, São 

Carlos, Araraquara e Jaú outros setores da indústria como papel, bebidas, 
calçados e metal mecânica também se destacam. 

A Área de Influência Indireta do empreendimento é representada pela sub-
bacia do rio Lençóis, a qual insere-se na Sub-Bacia 4 - Rio Lençóis-Ribeirão 

dos Patos. 
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O rio Lençóis, principal curso d’água da área de estudo, nasce no município de 

Agudos e atravessa cinco municípios antes de desaguar na margem direita do 
rio Tietê no município de Igaraçu do Tietê.  

Com uma extensão da ordem de 80 km e orientação leste-oeste / sul-norte, o 
rio Lençóis possui bacia de drenagem predominantemente dentrítica e 
apresenta importância sob o ponto de vista do saneamento básico devido à 

captação de água para o sistema de abastecimento público da sede municipal 
de Lençóis Paulista e como corpo receptor dos esgotos sanitários e efluentes 

industriais. 

9.1.8.1.2.1. Disponibilidade Hídrica e Usos das Águas 

Em toda a UGRH-13 predominam cursos d’água perenes com boa 

produtividade hídrica. De acordo com o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da UGHRI 13 (CBH-TJ, 2017), a disponibilidade per capta (Q médio 

em relação à população total) da unidade era de 1.966,61 m3/hab/ano em 
2016, com tendência de redução progressiva da disponibilidade em função do 
crescimento populacional, impactando principalmente nas águas subterrâneas, 

já que a maior parte dos municípios da UGRHI 13 dependem desse recurso 
para consumo humano.  

Considerando as faixas de referência apresentada no Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos da UGHRI 13 (CBH-TJ, 2017), verifica-se que, apesar da boa 
produtividade hídrica dos corpos d’água da UGRHI, a disponibilidade hídrica 

per capita apresentada merece atenção, ficando na faixa de 1.500 a 2.500 
m³/hab/ano.  

Em relação aos usos dos recursos hídricos superficiais, foram avaliados os 
principais usos da água na AII do empreendimento, a partir das portarias de 
outorgas de águas superficiais cadastradas no DAEE. Para tanto considerou-se 

os usos múltiplos da água, classificados em consuntivos e não consuntivos1. 

De acordo com o banco de dados do DAEE, existem na AII 124 pontos de 

outorga superficial cadastrados. No entanto, considerando-se que no Estado 
de São Paulo as outorgas se dão por meio de portarias de concessão, verifica-
se que há no banco de dados 62 portarias emitidas e 18 implantações 

autorizadas, os demais registros correspondem a requerimentos indeferidos, 
cadastrados no DAEE, entre outros, conforme detalhado na tabela a seguir. 

 

 

 

 

                                       
1 É considerado como uso consuntivo aquele em que há a retirada da água de sua fonte natural, causando uma 

diminuição na sua disponibilidade espacial e temporal. O uso não consuntivo é entendido como aquele em que 
depois da utilização há o retorno da água usada à sua fonte de suprimento, ocasionando apenas uma 
modificação temporal em sua disponibilidade. São exemplos de uso consuntivo a utilização de recursos 
hídricos para o uso urbano, industrial e irrigação e de uso não consuntivo a utilização de recursos hídricos para 
geração de energia elétrica, navegação, usos ecológicos, aquicultura e recreação e lazer. 
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Tabela 9.1-6 – Situação dos pontos cadastrados no DAEE 

Situação no DAEE Número de Pontos 

Portarias 62 

Implantação Autorizada 18 

Cadastro no DAEE 20 

Desativado 1 

Declaração sobre Viabilidade de 

Implantação de Empreendimento (DVI) 

1 

Requerimento Indeferido 3 

Serviço autorizado 5 

Sem informação 14 

Total 124 

Fonte: DAEE, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

No Mapa 9.1-14 são apresentadas as 62 Portarias e as 18 implantações 
autorizadas existentes na AII. 
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Mapa 9.1-14 - Distribuição das outorgas de uso da água superficial na AII 
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Conforme pode ser observado no Mapa 9.1-14 e detalhado no Gráfico 9.1.8-1, 

os principais usos das outorgas cadastradas no DAEE, com portaria emitida 
e/ou implantação autorizada, referem-se a usos não consuntivos 

representados por barramentos, travessias e canalizações. As outorgas de 
captação superficial totalizam 17 registros e de lançamento superficial 11 
registros. 

 

 

Gráfico 9.1.8-1 - Usos das outorgas com portaria emitida e pelo DAEE 

Fonte: DAEE, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Dentre as finalidades de usos presentes na AII considerando-se as captações 

superficiais destaca-se a predominância de uso industrial (41,2%) e irrigação 
(29,4%). Ademais são registrados usos sanitários e usos ligados à irrigação 

/dessedentação e ao abastecimento público, conforme pode ser observado no 
Gráfico 9.1.8-2. 
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Gráfico 9.1.8-2 - Percentual de finalidade de uso das outorgas de captação 

superficial da AII 

Fonte: DAEE, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

No que se refere à vazão das captações superficiais, o total outorgado é de 
2.692,15 m3/h, com média de 158,36 m3/h, sendo a maior de 880,0 m3/h 

ligado ao uso para abastecimento público e a menor de 0,5 m3/h ligada ao uso 
sanitário. Também merece destaque as vazões outorgadas para uso industrial 

que juntas representam mais de 50% da vazão outorgada na AII. 

Vale destacar que, conforme informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, o município onde está inserido o empreendimento é abastecido 

predominantemente por recursos hídricos superficiais, sendo que as captações 
ocorrem no rio Lençóis. 

 

9.1.8.1.2.2. Enquadramentos e Qualidade das Águas 

Conforme Decreto Estadual n° 10.755/77, o rio Lençóis a jusante da captação 

de água de abastecimento para Lençóis Paulista até a confluência com o Rio 
Tietê, na divisa dos municípios de Igaraçu do Tietê e Barra Bonita é 

enquadrado na Classe 3. A montante da captação de água de abastecimento o 
rio Lençóis é enquadrado como Classe 2. 

Segundo consta na Resolução Conama no 357/05, os principais usos de Classe 

3 são associados ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado, à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras, à pesca amadora, à recreação de contato secundário, e à 
dessedentação de animais. 

11,8%

11,8%

29,4%

41,2%

5,9%

Sanitário Irrigação/Dessedentação
Irrigação Industrial
Abastecimento Público
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Para Classe 2 os principais usos estão relacionados ao abastecimento público 

após tratamento convencional, à proteção da vida aquática, à recreação de 
contato primário e à irrigação de hortaliças e frutas.  

Com relação à qualidade das águas, segundo dados do Relatório de Qualidade 
das Águas Superficiais no Estado de São Paulo (CETESB, 2017), há 02 pontos 
de monitoramento inseridos na AII, localizados no rio Lençóis a montante e 

jusante do empreendimento. O ponto mais próximo da área do 
empreendimento é o Ponto LENS 02500, localizado no ponto de captação do 

município de Lençóis Paulista classificado como Classe 2. Próximo à foz com o 
rio Tietê, no município de Igaraçu Paulista, está localizado o ponto LENS03950 
classificado como Classe 3. 

Dentre outros parâmetros e índices analisados, nesses pontos é aplicado o 
Índice de Qualidade das Águas (IQA), considerando-se parâmetros de 

qualidade que indicam o lançamento de efluentes sanitários e de efluentes 
industriais de natureza orgânica biodegradável. 

O IQA sumariza os resultados de nove parâmetros (oxigênio dissolvido, 

coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, 
fosfato total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais). Os 

valores do IQA variam entre 0 e 100 e os níveis de qualidade são classificados 
de acordo com a Tabela 9.1-7, abaixo apresentada. 

 

Tabela 9.1-7 - Classificação do Índice de Qualidade das Águas - IQA. 

Categoria Ponderação 

Ótimo 79 < IQA 100 

Bom 51 < IQA 79 

Regular 36 < IQA 51 

Ruim 19 < IQA 36 

Péssimo 0 IQA 19 

 

Os resultados de alguns parâmetros de qualidade da água são apresentados 
na Tabela 9.1-8, os pontos destacados em vermelho correspondem às 
concentrações que excederam os parâmetros estabelecidos pela legislação. 
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Tabela 9.1-8 - Parâmetros de Qualidade das Águas Superficiais  

Código 

CETESB 

Condutividade 

(μS/cm) 

Turbidez 

(UNT) 

Nitrato 

(mg/L) 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(mg/L) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L) 

DBO 
Fósforo 

(mg/L) 

Coliformes 

Termotolerantes 

Clorofila 

a 

(μg/L) 

LENS02500 75 47 0,34 0,10 7,4 2,3 0,068 3,6E+03 0,76 

LENS03950 136 91 0,73 0,15 6,6 2 0,13 3,1E+03 1,8 

Resolução 

Conama nº 

357/2005 

– art. 15 – 

Classe 2 

- 100 10 

2,0 mg/L para 7,5 

< pH < 8,0; 

1,0mg/L para 8,0 

< pH < 8,5; 

0,5mg/L para pH 

> 8,5. 

>5 5 0,05 1000 30 

Resolução 

Conama nº 

357/2005 

– art. 15 – 

Classe 3 

- 100 10 

13,3 mg/L para 

pH ≤ 7,5 

5,6 mg/L para 7,5 

< pH ≤ 8,0 

2,2 mg/L para 8,0 

< pH ≤ 8,5 

1,0 mg/L N, para 

pH > 8,5 

>4 10 0,15 4000 60 

Fonte: CETESB, 2017. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Verifica-se através da Tabela 9.1-8 que os pontos analisados atendem aos 

parâmetros de qualidade estabelecidos pela Resolução Conama 357/05, com 
exceção para as concentrações de fósforo e coliformes termotolerantes, as 

quais normalmente aparecem associadas ao despejo de esgotos sanitários e 
industriais. 

A compilação dos resultados de qualidade da água resultou no IQA, 

apresentado na Tabela 9.1-9.  

 

Tabela 9.1-9 - Resultados Mensais e Média Anual do IQA nos pontos 

localizados na AII 

Código 

CETESB 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

IQA 

2017 

LENS02500 52  67  51  72  68  50  60 

LENS03950 56  62  43  64  72  43  57 

 

 Ótimo 79 < 
IQA 100 

 Bom 51 < IQA 
79 

 Regular 36 < 
IQA 51 

 Ruim 19 < 
IQA 36 

 Péssimo 0 
IQA 19 

Fonte: CETESB, 2017. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Conforme pode ser verificado na tabela acima os pontos monitorados pela 
Cetesb no rio Lençóis apresentam predominância de IQA considerado bom, 

com registro de IQA médio apenas nos meses de maio e novembro. 

O ponto LENS02500 é utilizado como ponto de captação para abastecimento 
público, sendo avaliado além do IQA o IAP (Índice de qualidade de água para 

fins de abastecimento público).  

O IAP, além dos parâmetros analisados no IQA considera também parâmetros 

que avaliam a presença de substâncias tóxicas (teste de mutagenicidade, 
potencial de formação de trihalometanos, cádmio, chumbo, cromo total, 
mercúrio e níquel) e parâmetros que afetam a qualidade organoléptica da 

água (fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco). 

Desta forma apesar do IQA bom apresentado pelo ponto LENS02500, 

considerando-se o IAP verifica-se a classificação como ruim, com registros de 
IAP péssimo em duas amostragens. 
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Tabela 9.1-10 - Resultados Mensais e Média Anual do IAP nos pontos 

localizados na AII 

Código 

CETESB 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

IAP 

2017 

LENS02500 38    4  71    13  32 

 
 Ótimo 79 < 

IAP 100 
 Bom 51 < IAP 

79 
 Regular 36 < 

IAP 51 
 Ruim 19 < 

IAP 36 
 Péssimo 0 

IAP 19 

Fonte: CETESB, 2017. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

9.1.8.1.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA) 

9.1.8.1.3.1. Características Gerais 

A Área de Influência Direta (AID) está inserida na porção centro sul da Sub-

bacia 4 - Rio Lençóis-Ribeirão dos Patos. É formada pela área de drenagem 
representada pela margem direita do córrego da Lontra e pela margem direita 
do trecho do rio Lençóis compreendido entre o córrego da Lontra e córrego 

sem denominação. 

O trecho do rio Lençóis que delimita o limite sul da AID é caracterizado pela 

expressividade do canal de drenagem, notando-se o entalhamento das 
margens com ocorrência de processos erosivos e de assoreamento em alguns 
pontos. A presença de rochas nas margens e no interior do curso d’água 

contribui para a formação de corredeiras em pontos isolados. 

  

Foto 9.1-33 – Entalhamento da 

margem, nota-se a presença de 

solapamento das margens o que 

contribui para o assoreamento do 

curso d’água. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-34 – Formação de 

corredeiras em pontos isolados do 

trecho do rio Lençóis inserido na AID. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 
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Na maior parte do trecho nota-se a presença de mata ciliar de porte arbóreo, 

mesclada por pontos isolados de vegetação rasteira e arbustiva. A água 
apresenta aspecto barrento, e em alguns pontos verifica-se a presença de lixo. 

A presença de substrato. 

  

Foto 9.1-35 – presença de mata ciliar 

de porte arbóreo. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Foto 9.1-36 – Acúmulo de lixo. 

Fonte: Tetra Mais, 2019. 

Dentro da AID, os principais contribuintes do rio Lençóis são caracterizados 

por rios segunda e terceira ordem que desaguam em ambas as margens.  

Pela margem direita observa-se a contribuição do ribeirão da Barra, o qual 
percorre área com uso predominante agrícola, passando por área industrial, 

representada pela Usina Barra Grande. Antes de desaguar no rio Lençóis é 
represado, em reservatório que segundo informações de campo era utilizado 

para irrigação. No trecho próximo a confluência com o rio Lençóis, a jusante 
do barramento, o ribeirão da Barra apresenta margens alteradas com 
intercalações de vegetação rasteira e trechos com vegetação 

arbórea/arbustiva.  

  

Foto 9.1-37 – Ribeirão da Barra, com 

presença de vegetação rasteira com 

ocorrência de árvores esparçadas. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-38 – Reservatório formado 

pelo barramento do ribeirão da Barra. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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O principal contribuinte pela margem esquerda, no trecho abrangido pela AID, 

é representado pelo córrego da Lontra caracterizado como curso d’água de 
segunda ordem, cuja nascente localiza-se a norte da AID em área marcada 

pela presença de mata ciliar e cultura de cana de açúcar. Após atravessar a 
rodovia SP-261 e receber contribuição em sua margem esquerda de córrego 
Sem Denominação, percorre o limite leste da AID no sentido norte-sul.  

No trecho que percorre a AID passa por área de plantio de cana de açúcar, e 
após cruzar a linha férrea, segue para área de sítios e fazendas. Na maior 

parte do trecho em que percorre a AID, observa-se a presença de vegetação 
arbórea na faixa de área de preservação permanente (Foto 9.1-39), notando-
se baixo entalhamento do canal e predominância de água de coloração clara e 

sem odor (Foto 9.1-40). Em pontos isolados há ocorrência de pequenos 
processos erosivos e de assoreamento. 

  

Foto 9.1-39 - Córrego da Lontra, 

verifica-se a presença de vegetação 

arbórea na área de preservação 

permanente e de cultura de cana de 

açúcar no entorno. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-40 - Destaque para margens 

com baixo entalhamento do córrego 

da Lontra e coloração clara da água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

No limite norte da AID verifica-se a presença de nascente que evolui para 
curso d’água sem denominação, afluente da margem direita do córrego da 

Lontra, que percorre a AID no sentido oeste-leste. A nascente é caracterizada 
pelo represamento da água em pequena lagoa, que durante a vistoria de 
campo apresentava grande quantidade de macrófitas (Foto 9.1-41). A jusante 

da lagoa o curso d’água corta estrada de terra através de tubulação e forma 
pequeno canal com margens pouco encaixadas cobertas por mata ciliar de 

porte arbóreo (Foto 9.1-42 e Foto 9.1-43). No entorno imediato verifica-se o 
cultivo de cana de açúcar (Foto 9.1-44).  

Córrego da Lontra 
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Foto 9.1-41 - Represamento da água 

da nascente localizada no limite norte 

da AID, destaque para ocorrência de 

macrófitas. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-42 - Passagem do curso 

d’água por tubulação. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Foto 9.1-43 - Formação de canal a 

jusante do represamento de água, 

destaque para presença de 

vegetação. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-44 - Área do entorno 

destinada ao cultivo de cana de 

açucar. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

No que se refere à ADA, a mesma não apresenta cursos d’água. 

9.1.8.1.3.2. Disponibilidade Hídrica, Usos da Água e Fontes 

Potenciais de Poluição 

De acordo com o Relatório de usos de recursos hídricos, cadastrados ou 

outorgados no DAEE, existe na AID/ADA um ponto outorgado de lançamento 
superficial, conforme apresentado no Mapa 9.1-15. 
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Mapa 9.1-15 – Distribuição das outorgas de uso da água superficial da 

AID/ADA 
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O ponto outorgado refere-se a concessão administrativa para uso em recursos 

hídricos superficiais para fins de efluente público deferida pelo DAEE em favor 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município de Lençóis 

Paulista, autorizando o lançamento de 17.433,60 m³/dia. 

No que se refere à poluição dos corpos d’água, além do lançamento de esgoto, 
a AID/ADA da UTE Cidade do Livro possui característica essencialmente rural e 

as fontes de poluição são de origem difusa, com destaque para lavoura de 
cana de açúcar. 

A utilização de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, assim como o uso 
intensivo dos solos e a mecanização da agricultura, aliado à proximidade de 
drenagens aumentam os riscos de poluição por essa atividade. 

No que se refere a disponibilidade hídrica, o córrego da Lontra, assim como o 
trecho do rio Lençóis inserido na AID caracterizam-se como cursos d’água 

perenes com boa produtividade hídrica. 

Em dezembro de 2018 foi elaborado pela empresa WF Ambiental um Estudo 
de Disponibilidade Hídrica Superficial do Rio Lençóis, o qual contemplou a 

determinação das vazões médias e mínimas em dois pontos do rio Lençóis 
cuja localização encontra-se na Figura 9.1-6.  
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Figura 9.1-6 - Localização dos pontos de determinação de vazão 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 



   
 
 

220 

 

Os resultados apresentados no Estudo de Disponibilidade Hídrica Superficial do 

Rio Lençóis indicam que a vazão média do trecho do rio Lençóis inserido na 
AID é de 13.670,93 m³/h, notando-se aumento da vazão após o rio Lençóis 

receber a contribuição do ribeirão da Barra (Tabela 9.1-11). 

 

Tabela 9.1-11 - Vazões médias e mínimas determinadas para o trecho de 

interesse 

Seções Rio 

Lençóis 

Vazão 

(m³/h) Q 

média 

Vazão 

(m³/h) Q 

95% 

Vazão 

(m³/h) Q 

7.10 

Disponibilidade 

hídrica (m³/h) 

S1 12.591,39 6.497,16 5.197,31 1.884,83 

S2 14.750,47 7.611,24 6.088,51 1.800,90 

Média 13.670,93 7.054,2 5.642,91 1.842,87 

Fonte: WF Ambiental, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Considerando-se as vazões mínimas (Q7,10 e Q95%), verifica-se que a média 

apresentada no trecho de interesse é de 7.054,2 m³/h para Q95%2 e de 
5.642,91 para Q7,103. Ressalta-se que a vazão mínima é utilizada para o 

planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, para a avaliação do 
atendimento aos padrões ambientais do corpo receptor, para a alocação de 
cargas poluidoras e para a concessão de outorgas de captação e de 

lançamento.  

Conforme apontado no Estudo de Disponibilidade Hídrica Superficial do Rio 

Lençóis (WF Ambiental, 2018) o DAEE utiliza como vazão de referência para a 
outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a vazão mínima natural de 
sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos - Q7,10, a qual 

representa um valor referencial de natureza cautelosa, que tem a finalidade de 
proporcionar maior segurança as avaliações e projeções, reduzindo os riscos e 

possíveis impactos em situações hidrológicas adversas.  

Ainda segundo o Estudo de Disponibilidade Hídrica Superficial do Rio Lençóis 

(WF Ambiental, 2018) a disponibilidade hídrica no trecho de interesse varia de 
1.884,83 m³/h a 1.800,90 m³/h, notando-se a diminuição no ponto S2 devido 
ao maior uso consuntivo registrado. 

No Anexo VII é apresentado o Estudo de Disponibilidade Hídrica Superficial do 
Rio Lençóis. 

 

                                       
2 A vazão Q95 é vazão em que 95% dos dados diários de vazão da série são iguais ou superiores a ela, ou seja, 5% das 

vazões diárias são inferiores; 
3 A vazão Q7,10 pode ser entendida como o valor anual da menor média de 7 vazões diárias consecutivas que pode se 

repetir, em média, uma vez a cada 10 anos (período de retorno de 10 anos). 
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9.1.8.1.3.3. Enquadramento e Qualidade das águas 

superficiais 

O diagnóstico das áreas de influência do empreendimento compreendeu uma 

campanha de amostragem para avaliação da qualidade das águas superficiais 
realizada no mês de dezembro de 2018, cuja caracterização dos pontos de 
amostragem e resultados estão descritos a seguir. 

No que se refere ao enquadramento dos cursos d’água, conforme Decreto 
Estadual n° 10.755/77, o trecho do rio Lençóis abrangido pela AID é 

enquadrado na Classe 3. O córrego da Lontra e o ribeirão da Barra são 
enquadrados como Classe 2. 

 

A) Caracterização dos Pontos de Amostragem  

As coletas foram realizadas em três pontos distribuídos na ADA/AID e seu 

entorno imediato.  

Durante os levantamentos de campo foram anotadas informações relevantes, 
como data e hora da coleta, condição do tempo e ocorrência de chuva nas 

últimas 24 horas. Paralelamente, foram realizadas observações sobre os 
cursos d’água amostrados e as condições predominantes do entorno, com 

respectivo registro fotográfico, visando dar elementos à interpretação dos 
resultados analíticos.  

Na tabela a seguir são apresentadas as principais anotações de campo 

efetuadas durante a campanha de qualidade das águas. 
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Tabela 9.1-12 - Resumo das Observações de Campo 

Ponto 

Amostragem 
Latitude Longitude 

Data e hora 

da coleta 

condição do 

tempo / chuvas 

nas últimas 24 

horas 

Intervenções na Drenagem 
Condição Mata 

Ciliar 

P1 – Rio 

Lençóis 

(montante 

lançamento 

superficial 

SAAE) 

730924,44 7499140,74 27/12/2018 

(10:45) 

Condição do tempo: 

ensolarado 

Chuvas: Não 

Ponto localizado na passagem 

de ponte de acesso para o 

empreendimento.  Presença de 

lixo e acúmulo de galhos. Nas 

margens encaixadas verificou-

se a presença de solo exposto 

com ocorrências de processos 

erosivos e de solapamento. 

Apesar da 

predominância de 

vegetação arbórea, 

verifica-se 

alterações com 

presença de 

bambus. 

P2 – Rio 

Lençóis 

(jusante 

lançamento 

superficial 

SAAE) 

731618,58 7499022,75 27/12/2018 

(10:12) 

Condição do tempo: 

ensolarado 

Chuvas: Não 

Presença de galhos de árvore 

no curso d’água. Ocorrência de 

processos erosivos e de 

solapamento, sobretudo na 

margem direita 

Apesar da 

predominância de 

vegetação arbórea, 

verifica-se 

alterações com 

presença de 

bambus. 

P3 – Córrego 

da Barra 

731277,57 7498939,47 27/12/2018 

(09:53) 

Condição do tempo: 

ensolarado 

Chuvas: Não 

Matéria orgânica Alterada com 

predominância de 

vegetação rasteira 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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A seguir estão espacializados e descritos os pontos de amostragem. 

  

Figura 9.1-7 - Localização dos pontos de amostragem 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Ponto 01 - Rio Lençóis (montante lançamento superficial SAAE) 

Localizado no limite sudoeste da AID, na estrada de acesso para o 
empreendimento. 

Caracteriza-se por canal de drenagem com alto entalhamento das margens e 
pela presença de vegetação arbórea com ocorrência de solo exposto e 
bambus.  

O solo das margens possui textura argilo arenosa e coloração marrom 
avermelhada, notando-se a presença de fragmentos de rocha.  

Condicionado pelo entalhamento das margens verifica-se a ocorrência de 
solapamento e de processos do erosivos, que contribuem para o assoreamento 
do curso d’água. 

No canal de drenagem verifica-se a ocorrência de rochas e a formação de 
corredeiras. Na margem direita nota-se o acúmulo de resíduos, tais como 

garrafas plásticas e outras embalagens. 

No entorno verifica-se a presença de cana de açúcar e de ferrovia, além da 
estrada pavimentada utilizada para o escoamento da produção agrícola. 

 

  

Foto 9.1-45 - Ponto 1 localizado no 

rio Lençóis, verifica-se a presença de 

rochas e formação de corredeiras. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-46 - Entalhamento das 

margens com presença de processos 

erosivos e de solapamento. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

 

Ponto 2 - Rio Lençóis (jusante lançamento superficial SAAE) 

Localizado no rio Lençóis próximo ao limite sudeste da AID, após a confluência 
com o córrego da Barra e após o ponto de lançamento de efluente do SAAE. 

Caracteriza-se por canal de drenagem com áreas de médio e baixo 

entalhamento, onde se verifica a presença de vegetação arbórea e arbustiva, 
com ocorrência de bambus que avançam no curso d’água.  
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As margens possuem solo com textura areno argilosa e coloração acinzentada, 

notando fragilidade para o desenvolvimento de processos erosivos. 

O entorno é caracterizado pela presença de áreas de cultivo de cana de 

açúcar. Durante a amostragem foram observadas pegadas de animais na 
margem do curso d’água, indicando possível utilização do curso d’água para 
dessedentação animal. 

 

  

Foto 9.1-47 Ponto 2, destaque para 

ocorrência de bambus nas margens. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-48 - Presença de processos 

erosivos na margem. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

 

Ponto 3 – Ribeirão da Barra 

Ponto localizado no ribeirão da Barra, afluente da margem direita do rio 
Lençóis. 

Este ponto está localizado no entorno imediato da AID e optou-se pela sua 
análise pois o mesmo percorre a área da Usina Barra Grande antes de 

desaguar no rio Lençóis em ponto a montante do ponto previsto para o 
lançamento de efluente tratado da UTE Cidade do Livro. 

Caracteriza-se por canal de drenagem com médio entalhamento, onde se 

verifica a predominância de vegetação rasteira e arbustiva. No canal de 
drenagem verifica-se a presença de rochas e o solo das margens apresenta 

textura argilo arenosa e coloração marrom avermelhada. Durante a 
amostragem não foram observados processos erosivos e de assoreamento.  

O entorno é caracterizado pela presença de áreas de cultivo de cana de 

açúcar.  



   
 
 

226 

 

  

Foto 9.1-49 - Ponto 3, destaque para 

presença de vegetação rasteira e 

arbustiva. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Foto 9.1-50 - Ocorrência de rochas no 

canal de drenagem e ausência de 

processos erosivos. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

 

B) Resultados  

Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 
são apresentados a seguir.  

Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 

são apresentados a seguir. Os pontos P-01 e P-02 (rio Lençóis) correspondem 
a rios com água doce classe 3, enquanto o ponto P-03 (ribeirão da Barra) é 

enquadrado na classe 2. 

O Artigo 15 da Resolução CONAMA nº 357/05 determina os valores críticos de 

concentração dos parâmetros físico-químicos e biológicos para as águas doces 
classe 2, enquanto o Artigo 16, da mesma Resolução, determina esses valores 
para as águas doces classe 3. Os resultados destacados de vermelho são 

aqueles que ultrapassaram os Valores de Referência – VR estabelecidos pela 
Resolução CONAMA nº 357/05.  
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Tabela 9.1-13 – Resultados das medições de qualidade de água superficial 

Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Materiais 

Flutuantes 
A/P Ausente Ausente - Ausência Ausência Ausência - - 

Óleos e Graxas 
Visuais 

A/P Ausente Ausente - Ausente Ausente Ausente - - 

Oxigênio 
Dissolvido 

mg/L >5 >4,0 0,1 5,3 5,86 7,87 - - 

pH UpH 6,0-9,0 6,0-9,0 2 7,7 7,7 7,12 6,04 6,07 

Resíduo Sólido 
Objetável 

A/P Ausente Ausente - Ausente Ausente Ausente - - 

Turbidez NTU 100 100 0,1 18,9 7,31 1,28 <LQ <LQ 

Parâmetros Gerais 

Cor Verdadeira mg/L PtCo 75 75 5 42,51 44,7 13,16 <LQ <LQ 

Corantes A/P Ausente Ausente - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

DBO mg/L 5 10 2 4 7 5,3 <LQ <LQ 

Gosto A/P Ausente Ausente - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Odor A/P Ausente Ausente - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Sólidos Totais 
Dissolvidos 

mg/L 500 500 20 150 124 38 <LQ <LQ 

Ensaios Biológicos 

Cianobactérias cél/mL 50.000 100.000 1 16.000 16.571 2.571 <LQ <LQ 

Clorofila a µg/L 30 60 1 5,35 <LQ 1,34 <LQ <LQ 

Coliformes 
Termotolerantes/

Fecais 

UFC/100 
mL 

1.000 4000 1 58.000 4.800 2.700 <LQ <LQ 

Parâmetros Inorgânicos 

Alumínio 
dissolvido 

mg/L 0,1 0,2 0,025 0,101 0,066 <LQ <LQ <LQ 

Antimônio mg/L 0,005 - 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Arsênio total mg/L 0,01 0,033 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Bário total mg/L 0,7 1 0,005 0,143 0,112 0,131 <LQ <LQ 

Berílio total mg/L 0,04 0,1 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Boro total mg/L 0,5 0,75 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cádmio total mg/L 0,001 0,01 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Chumbo total mg/L 0,01 0,033 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,022 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cloreto mg/L 250 250 0,5 30,7 26,3 29,7 <LQ <LQ 

Cobalto total mg/L 0,05 0,2 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cobre dissolvido mg/L 0,009 0,013 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cromo total mg/L 0,05 0,05 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ferro dissolvido mg/L 0,3 5 0,025 0,254 0,286 0,059 <LQ <LQ 

Fluoreto mg/L 1,4 1,4 0,1 0,38 0,17 0,19 <LQ <LQ 

Fósforo total mg/L 0,1 0,15 0,005 0,452 0,666 0,244 <LQ <LQ 

Lítio total mg/L 2,5 2,5 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Manganês total mg/L 0,1 0,5 0,025 0,186 0,153 0,098 <LQ <LQ 

Mercúrio total mg/L 0,0002 0,002 
0,000

1 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Níquel total mg/L 0,025 0,025 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Nitrogênio 
Amoniacal Total 

mg/L 

2,0 para 
7,5<pH<8,

0 

3,7 para 
pH<7,5 

5,6 para 
7,5<pH<8,

0 

13,3 para 
ph<7,5 

0,05 0,76 0,409 1,35 <LQ <LQ 

Nitrogênio Nitrato mg/L 10 10 0,022 0,127 0,136 <LQ <LQ <LQ 

Nitrogênio Nitrito mg/L 1 1 0,152 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Prata total mg/L 0,01 0,05 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Selênio total mg/L 0,01 0,05 0,005 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sulfato Total mg/L 250 250 0,5 72,9 56,4 1,75 <LQ <LQ 

Sulfeto (como 
H2S não 

dissociado) 

mg/L 0,002 0,3 0,002 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Urânio total mg/L 0,02 0,02 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Vanádio total mg/L 0,1 0,1 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Zinco total mg/L 0,18 5 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Parâmetros Orgânicos 

Acrilamida µg/L 0,5 - 0,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Alacloro mg/L 20 - 
0,000
00025 

<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Aldrin+Dieldrin µg/L 0,005 0,03 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Atrazina µg/L 2 2 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzeno mg/L 0,005 0,005 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzidina µg/L 0,001 - 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo(a)antracen
o 

µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo(a)pireno µg/L 0,05 0,7 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo(b)fluorant

eno 
µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo(k)fluorant
eno 

µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Carbaril µg/L 0,02 70 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Clordano 

(cis+trans) 
µg/L 0,04 0,3 

0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Criseno µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

DDT(p,p[-
DDT+p,p{-
DDD+p,p{-DDE) 

µg/L 0,002 1 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Demeton µg/L 0,1 14 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Dibenzo(a,h)antr
aceno 

µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Diclorometano mg/L 0,02 - 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Dodecacloro 
Pentaciclodecano 

µg/L 0,001 0,001 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Endossulfan(I+II

+Sulfato) 
µg/L 0,056 0,22 

0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Endrin µg/L 0,004 0,2 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Estireno mg/L 0,02 - 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Etilbenzeno µg/L 90 - 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Fenol mg/L 0,003 0,01 
0,000

02 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Glifosato µg/L 65 280 5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gution µg/L 0,005 0,005 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Heptacloro 
Epóxido + 
Heptacloro 

µg/L 0,01 0,03 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Hexaclorobenzen

o 
µg/L 0,0065 - 

0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Indeno(1,2,3-
cd)pireno 

µg/L 0,05 - 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Lindano µg/L 0,02 2 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Malation µg/L 0,1 100 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Metolacloro µg/L 10 - 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Metoxicloro µg/L 0,03 20 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Paration µg/L 0,04 35 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

PCBs Totais µg/L 0,001 0,001 
0,000

5 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Pentaclorofenol mg/L 0,009 0,009 
0,000

1 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Simazina µg/L 2 - 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

Substâncias 
Tensoativas que 
reagem com o 

Azul de 
Metileno 

mg/L 0,5 0,5 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloreto de 
Carbono 

mg/L 0,002 0,003 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloroeteno mg/L 0,01 0,01 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tolueno µg/L 2 - 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Toxafeno µg/L 0,01 0,21 
0,000

5 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tributilestanho µg/L 0,063 2 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Triclorobenzenos mg/L 0,02 - 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tricloroeteno mg/L 0,03 0,03 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Trifluralina µg/L 0,2 - 
0,000

25 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Xilenos µg/L 300 - 1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,003 30 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,2-Dicloroetano mg/L 0,01 0,01 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetro Unidade 
VR - 

Classe 2 

VR - 

Classe 3 
L.Q. 

Resultado 

P-01* P-02* P-03** 
Branco 

Equipamento 

Branco de 

Campo 

2-Clorofenol µg/L 0,1 - 0,02 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4 - D µg/L 4 30 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4-Diclorofenol µg/L 0,3 - 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4,5-T µg/L 2 2 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4,5-TP µg/L 10 10 0,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4,6-

Triclorofenol 
mg/L 0,01 0,01 

0,000

1 
<LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

VR – valor de referência estabelecido pela Resolução Conama 357/2005. LQ – limite de quantificação. 

*Ponto localizado em água doce classe 3 

**Ponto localizado em água doce classe 2 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Verifica-se que a maioria dos parâmetros analisados para qualidade de água 

superficial apresentaram concentrações menores que o limite de quantificação 
utilizado. 

Observa-se que os parâmetros têm alguns de seus valores justificados pela 

sua localização. O ponto P-02, que possui maior proximidade ao local de 
despejo da ETE da SAAE, apresenta valor de coliformes termotolerantes maior 

quando comparado ao ponto P-03, onde não há lançamento de efluente.  

Compostos inorgânicos presentes em fertilizantes, como nitrogênio, sulfatos 
(ferroso e amônio) e fosfatados são encontrados em maiores concentrações 

nos pontos P-01 e P-02, devido à proximidade com áreas de plantação. 

Apenas os parâmetros de coliformes termotolerantes e fecais, fósforo total e 

DBO5,20 ultrapassaram os valores de referência, conforme detalhamento a 
seguir. 

 

+ Fósforo total 

O fósforo é um elemento pouco percolante e com baixa solubilidade em água, 

isso requer a utilização de fertilizantes ricos nesse elemento. Sua forma 
mineral promove a eutrofização de corpos d’água, ocorrendo o crescimento 

excessivo de algas, diminuindo a concentração de oxigênio, o que pode 
promover a morte de peixes.  

O fósforo não é considerado um contaminante de solos para legislação 

brasileira, entretanto, não se exclui a sua interação negativa com cursos 
d’água, sendo seu valor crítico de 0,1 mg/L para águas de classe 2, e de 0,15 

mg/L para classe 3 (Resolução CONAMA n° 357/05). 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 9.1-13, em que a linha 
tracejada vermelha indica o Valor de Referência da Resolução CONAMA n° 

357/05, para água doce classe 3 e a linha tracejada laranja indica o Valor de 
Referência para água doce classe 2. 

Observa-se que as concentrações de fósforo ultrapassam o VR em todos os 
pontos, muito provavelmente devido ao uso de fertilizantes para produção 
canavieira, presente no entorno e muito próximo aos pontos de amostragem. 

No entanto, as baixas concentrações de nitrato e clorofila a indicam que os 
riscos de eutrofização são baixos. 
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Gráfico 9.1.8-3 – Concentração de fósforo total nos pontos de amostragem. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

+ Coliformes Termotolerantes e Fecais 

Os coliformes termotolerantes e fecais são bactérias encontradas em fezes 
humanas e animais, muitas vezes patogênicas. A concentração determinada 
pela Resolução n° 357/05 do CONAMA é de 1.000 coliformes termotolerantes 

por 100 mL para classe 2 e 4.000 coliformes termotolerantes por 100 mL para 
classe 3. 

As concentrações de coliformes em todos os pontos ultrapassaram os valores 
críticos determinados pela resolução, e estão representadas no gráfico abaixo.  

O rio Lençóis a montante dos pontos amostrados percorre parte da área 

urbana de Lençóis Paulista, recebendo contribuições de despejos de efluentes 
domésticos e descarte de lixo inadequado. No P-02 o alto valor de coliformes 

termotolerantes é explicado pelo lançamento direto de efluente do SAAE.  

O ribeirão da Barra a jusante da área amostrada (P-03) percorre área com 
predominância de uso agrícola podendo receber contribuições de cargas de 

origem difusa que contribuem para o aumento das concentrações de 
coliformes. 
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Gráfico 9.1.8-4 – Concentração de coliformes termotolerantes e fecais nos 

pontos de amostragem. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

+ DBO5,20 

A Demanda Bioquímica do Oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio 
molecular requerida para a oxidação da matéria orgânica por via biológica, em 
condições aeróbicas. Uma alta DBO requer alta demanda de oxigênio para a 

estabilização da matéria orgânica em uma forma inorgânica estável, o que 
prejudica outros seres aeróbios. 

Verifica-se que a concentração de oxigênio dissolvido não é baixa, sendo a 
maior taxa entre os três pontos, e, as concentrações de cianobactérias e 
clorofila a não são altas. Isso indica que a concentração que ultrapassa o valor 

crítico de DBO, segundo a Resolução nº 357/05, no ponto P-03 não apresenta 
riscos à outras formas aeróbias. 

 



   
 
 

239 

 

Gráfico 9.1.8-5 – Variação da concentração de DBO5,20 nos pontos de 

amostragem. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

9.1.8.2. Águas Subterrâneas 

9.1.8.2.1. Considerações Metodológicas 

A caracterização hidrogeológica teve como base diferentes fontes de 

informação, tendo sido caracterizados, a partir dos estudos realizados pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2016), pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE, 2007 e 2016), pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2016) e pela Prefeitura de 

Lençóis Paulista (Plano Municipal de Saneamento) entre outros.  

Para caracterização do uso das águas subterrâneas foi realizada pesquisa no 
DAEE e no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS (CPRM) 

em dezembro de 2018. 

9.1.8.2.2. Contexto Regional – Área de Influência Indireta (AII) 

Conforme observa-se no Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 
(DAEE, 2007), o arcabouço hidrogeológico da AII do empreendimento é 
composto pelos seguintes Sistemas Aquíferos: 

+ Sistema Aquífero Bauru, associado às rochas sedimentares das 

formações Marília e Adamantina; 

+ Sistema Aquífero Serra Geral, associado às rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral. 

O Mapa 9.1-16 apresenta a espacialização dos sistemas aquíferos da AII. 
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Mapa 9.1-16 - Mapa de Águas Subterrâneas da Área de Influência Indireta – 

AII 
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9.1.8.2.2.1. Sistema Aquífero Serra Geral 

O Aquífero Serra Geral caracteriza-se como um aquífero fraturado associado 
aos derrames basálticos e intrusões diabásicas que compõem a Formação 

Serra Geral.  

Por ser um aquífero fraturado, sua potencialidade relaciona-se à densidade de 
fraturamento, grau de alteração dos horizontes vesiculares, sistemas de 

alimentação e inter-relação com outros aquíferos, não podendo ser aferida 
pelos parâmetros característicos dos aquíferos granulares, como porosidade e 

permeabilidade. A recarga para esse aquífero se dá por meio de precipitação 
pluvial sobre solos basálticos, que atinge as zonas de alteração e fissuras da 
rocha matriz (CETESB, 2016).  

De acordo com FERNANDES et al. (2006) o fluxo de água subterrânea nos 
basaltos ocorre, principalmente, segundo fraturas horizontais, muitas vezes 

próximas aos contatos entre derrames, e secundariamente, em parte das 
estruturas tectônicas subverticais, que devem permitir a recarga vertical do 
Aquífero Guarani. 

Conforme apresentado na nota explicativa do Mapa de Águas Subterrâneas do 
Estado de São Paulo (DAEE, 2007), os poços locados nesta unidade 

comumente apresentam capacidade específica elevada com média de 0,62 
m3/h/m, condicionada pela presença de feições como vesículas, disjunções 
colunares e fraturas sub-horizontais 

Na AII esse aquífero aflora em toda a porção oeste, estendendo-se por uma 
faixa longitudinal no sentido centro leste.  

No que se refere a qualidade as águas extraídas do Aquífero Serra Geral são 
pouco mineralizadas e são predominantemente bicarbonatadas cálcicas ou 
magnesianas e, secundariamente, bicarbonatadas sódicas (CETESB, 2016). Na 

AII não constam pontos de monitoramento da CETESB neste aquífero. 

 

9.1.8.2.2.2. Sistema Aquífero Bauru 

O Sistema Aquífero Bauru é um aquífero granular constituído por arenitos, 
arenitos argilosos e siltitos, com ou sem cimentação carbonática, e 

caracteriza-se como uma unidade hidrogeológica sedimentar, permeável por 
porosidade granular que ocorre de forma livre a localmente semi-confinada a 

confinada em quase toda a porção oeste do estado de São Paulo (CETESB, 
2016). 

Apresenta espessura média saturada de 75 m, podendo atingir 300 m. A 

recarga é feita diretamente pela precipitação pluvial e o fluxo regional da água 
subterrânea se dá em direção às drenagens principais.  

Na AII aflora na porção leste, onde a vazão explorável normalmente é inferior 
a 10 m³. 

No que se refere a qualidade, conforme Relatório de Qualidade das Águas 
Subterrâneas (CETESB, 2016), de modo geral, as águas apresentaram 
distinções de suas características, encontrando-se variação dos resultados 
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para alcalinidade, dureza total, pH, condutividade elétrica, sulfato, 

temperatura e sais.  

Ressalta-se que na AII não constam pontos de monitoramento da CETESB 

neste aquífero 

 

9.1.8.2.2.3. Usos das águas subterrâneas 

Quanto ao uso da água subterrânea, de acordo com consulta realizada ao site 
do DAEE, constam 104 poços cadastrados na AII. Já a consulta ao Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS, resultou em 146 poços 
cadastrados. O Mapa 9.1-17 mostra a localização dos poços cadastrados, as 
tabelas com as informações dos poços cadastrados no DAEE e no SIAGAS, que 

lista as coordenadas UTM dos poços outorgados, com respectiva finalidade de 
uso e vazão em m3/h, são apresentadas no Anexo VIII. 
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Mapa 9.1-17 - Localização dos poços cadastrados no DAEE (AII) e no SIAGAS 
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Conforme observado no Mapa 9.1-17 os poços cadastrados no SIAGAS e DAEE 

concentram-se no aquífero Serra Geral.  

Considerando-se os poços cadastrados no DAEE, verifica-se que a as vazões 

médias dos poços é de 30,89 m³/h, sendo que os poços localizados no 
aquífero Serra Geral demonstraram maior produtividade quando comparados 
aos poços localizados no aquífero Bauru. 

A finalidade de uso dos recursos hídricos subterrâneos se concentra no 
abastecimento urbano (22,12%), com destaque também para usos 

relacionados a indústria, tais como solução alternativa para abastecimento 
privado/indústria, uso industrial e uso sanitário industrial, que juntos somam 
cerca de 40% das outorgas de água subterrânea da AII. 

 

 

Gráfico 9.1.8-6 - Uso das águas subterrâneas nos poços cadastrados no DAEE 

Fonte: DAEE, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo SIAGAS, observa-se que o 
principal uso dos poços cadastrados está relacionado ao abastecimento 

industrial (32,19%), com destaque também para outros usos que incluem a 
utilização para lazer (22,60%) e o abastecimento doméstico e urbano, que 

juntos somam mais de 25% dos poços cadastrados.  
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Gráfico 9.1.8-7 - Uso das águas subterrâneas nos poços cadastrados no 

SIAGAS 

Fonte: SIAGAS, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Cabe relatar que, o município de Lençóis Paulista, onde está inserido o 
empreendimento, é abastecido predominantemente por recursos hídricos 

superficiais, mas para a complementação do abastecimento ocorre por 
captação de águas subterrâneas (Plano Municipal de Saneamento Básico). 

 

9.1.8.2.3. Contexto Local – Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na AID e ADA ocorre somente o Aquífero Serra Geral (100%) associado as 
rochas de baixa permeabilidade originadas por derrames basálticos e intrusões 

diabásicas da Formação Serra Geral. As características principais deste 
aquífero foram descritas no item de Contexto Regional/Área de Influência 
Indireta (AII). 

O aquífero, essencialmente, do tipo fraturado, caracteriza-se pelo acúmulo de 
água em descontinuidades existentes no maciço rochoso, cuja produção de 

água subterrânea relaciona-se a quantidade, abertura e intercomunicações 
das fraturas da rocha. 

Para o estudo local da dinâmica das águas subterrâneas foram utilizados 

dados referentes as sondagens realizadas na ADA pela empresa M.S 
Consultoria e Tecnologia S.A em agosto de 2018, conforme pontos 

espacializados na figura apresentada a seguir. 
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Figura 9.1-8 - Sondagens realizadas na ADA 

Fonte: M.S Consultoria e Tecnologia S.A, 2018. Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Conforme relatório de sondagem (M.S Consultoria e Tecnologia S.A, 2018) o 

nível d’água (NA) na área de estudo variou de 20,56 a 24,73 m, notando-se a 
diminuição do NA nas sondagens realizadas mais próximas aos cursos d’água 

do entorno (rio Lençóis e córrego Lontra), coincidindo também com a redução 
da cota topográfica (Tabela 9.1-14). 

 

Tabela 9.1-14 – Dados potenciométricos dos poços de monitoramento da área 

do empreendimento 

Ponto Cota NA Carga hidráulica 

SP-01 605,755 23,45 582,305 

SP-02 606,112 24,73 581,382 

SP-03 601,139 23,41 577,729 

SP-04 595,623 24,18 571,443 

SP-05 588,923 20,56 568,363 

SP-06 590,061 21,75 568,311 

Fonte: M.S Consultoria e Tecnologia S.A, 2018. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Com base nas cotas topográficas georreferenciadas dos pontos de sondagem e 

dos níveis d’água medidos, foram obtidas as cargas hidráulicas dos poços de 
monitoramento (Tabela 9.1-14), a partir das quais foi elaborado o mapa 

potenciométrico da área (Mapa 9.1-18). 
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Mapa 9.1-18 – Mapa potenciométrico  
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O mapa potenciométrico representa a variação do NA em função do espaço, 

representando a “topografia” do lençol freático no momento das medições.  

De maneira geral, na área de estudo, o sentido preferencial do fluxo da água 

subterrânea é de noroeste para sudeste, com inflexões locais para leste, 
notando-se o direcionamento no sentido do córrego da Lontra e do rio Lençóis.  

 

9.1.9. Áreas contaminadas 

O levantamento de áreas contaminadas é apresentado no Relatório de 

Avaliação Preliminar (Anexo IX). 
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9.2. Meio Biótico 

9.2.1. Flora 

Descreve-se neste item as principais características relativas à cobertura 

vegetal da área onde o empreendimento está projetado, sob a perspectiva de 
seu estado de conservação e importância na estrutura da paisagem. 

9.2.1.1. Considerações metodológicas 

Para a delimitação da área de estudo considerou-se, como Área de Influência 
Indireta (AII), a sub-bacia do rio Lençóis - ribeirão dos Patos. Já para os 

estudos de maior detalhe, foi inicialmente delimitado um buffer com raio de 5 
km a partir da localização do empreendimento como área de estudos 

preliminares. Posteriormente, este limite foi refinado para compor a AID do 
empreendimento, cuja delimitação seguiu critérios fisiográficos, considerando 
a área de drenagem entre o córrego da Lontra, rio Lençóis compreendido e 

córrego sem denominação, englobando as drenagens.  

A coleta de dados secundários de vegetação foi realizada por meio de pesquisa 

na plataforma DataGeo – Sistema Ambiental, e nos bancos de dados do 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira Paulista e do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). Foi 

realizada também busca de dados secundários no Inventário Florestal da 
Vegetação Natural do Estado de São Paulo (Kronka et al, 1993, Kronka et al. 

2005), nos Guias de Identificação e Restauração da Bacia Hidrográfica Tietê-
Jacaré (Attanasio, 2014) e literatura especializada. 

Em conformidade com o estabelecido no Roteiro Básico para Elaboração do 

Relatório Ambiental Preliminar de Usina Termelétrica emitido pela CETESB, 
foram compiladas informações georreferenciadas dos seguintes atributos:  

+ Áreas prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCBs) 
(Ministério do Meio Ambiente, 2007, Projeto BIOTA/FAPESP, 2008);  

+ Inventário Biológico e Conectividade do Estado de São Paulo, indicados 
pelo projeto Biota/FAPESP (2008);  

+ Inventário Florestal de 2010 (Instituto Florestal., 2010);  

+ Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2018) 

+ Percentual de cobertura vegetal nativa do município (Secretaria do Meio 
Ambiente, 2009);  

+ Biomas do Estado de São Paulo e Regiões Fitoecológicas (Ministério do 
Meio Ambiente, 2004, Instituto Florestal, 2014).  

Foi elaborado mapa de cobertura vegetal e uso do solo da Área de Estudo e 

realizada sua verifcação em campo.  

9.2.1.2. Contexto Regional – Área de Influência Indireta (AII) 

O Estado de São Paulo é caracterizado por dois biomas, quais sejam, Cerrado 
e Mata Atlântica (MMA, 2004; Resolução SMA 146/2017). Prevalecem as 
paisagens associadas ao bioma Mata Atlântica, com os cerrados presentes 

notadamente na porção central do território do estado. 
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A sub bacia do rio Lençois, parte integrante da bacia hidrográfica Tietê – 

Jacaré, e que compõe a AII da UTE Cidade do Livro, localiza-se nesta porção 
central do estado de São Paulo e está inserida no contato de ambos os 

biomas, Cerrado e Mata Atlântica. 

 

Figura 9.2-1 – Localização do empreendimento e da AII em relação aos 

biomas Cerrado e Mata Atlântica.  

Fonte: MMA, 2004. 

Por se situar em região de contato de biomas, pode-se esperar maior 

heterogenidade de formações vegetacionais. De fato, as formações originais 
da AII do empreendimento correspondem a extensas áreas de Floresta 

Estacional Semidecidual, região fitoecológica que se desenvolve a 
leste/nordeste e centro bacia do rio Lençóis, enquanto o cerrado ou savana 
ocupa setores sudeste, sul e oeste. Formações de transição marcam tanto o 

limite leste quanto sudeste da AII. A Área Diretamente Afetada (ADA), de 
acordo com este mapa de regiões fitoecológicas, tem como formação original a 

Floresta Estacional (Figura 9.2-2). 

Note-se ainda, conforme mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 2018), o 

marcante uso agrícola desta região e a consequente conversão desta 
cobertura vegetal em áreas de uso antrópico (Mapa 9.2-1) 
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Figura 9.2-2 – Regiões Fitoecológicas encontradas na sub-bacia do Rio 

Lençóis. 

Fonte: Instituto Florestal, 2014. 
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Mapa 9.2-1 - Mapa da Vegetação do Brasil 
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A Floresta Tropical Semidecidual ocorre de modo geral em solos férteis e 

profundos e é caracterizada pela estacionalidade climática, com período de 
intensas chuvas de verão, seguidas por estiagens acentuadas. Tem estrutura 
complexa, com indivíduos que podem chegar a 30 m de altura, formando 

dosséis contínuos ou descontínuos e sub-bosque denso, presença de cipós, 
bromélias e arbustos (Souza, 2014).  

O Cerrado, por sua vez, engloba fisionomias florestais, savânicas e 
campestres. A flora da região pode ser compreendida como arbustivo-arbórea, 
predominante nas formações florestais e arbustivo-herbácea, encontrada de 

forma mais esparsa em fisionomias campestres. As fisionomias savânicas 
apresentam uma composição intermediária de elementos florestais e 

campestres. (Souza, 2014).  

Conforme apresentado no Mapa 9.2-1, a AII encontra-se intensamente 
antropizada, com conversão das Florestas Estacionais Semideciduais e 

Savanas para usos agrícolas, predominando atualmente culturas cíclicas.  

No início do século XX, o café marcava a ocupação nas terras do oeste 

paulista, incluindo a região de Lençóis Paulista. Posteriormente, a silvicultura 
assumiu importante papel na região, atualmente exercido pelo cultivo da 
cana-de-açucar. 

Estima-se que, atualmente, a sub bacia do rio Lençóis tenha 5,14% de 
vegetação remanescente das quais cerca de 82% correspondem a áreas de 

preservação permanente (APP) (Attanasio, 2014), evidenciando intenso 
desmatamento pretérito. 

Essa porcentagem é observada também para o munícipio de Lençóis Paulista, 

que apresenta entre 4 e 7% de vegetação nativa, de acordo com SMA (2009), 
ou 5% de vegetação remanescente nativa, conforme a Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista (2017). 

O plantio de cana-de-açúcar está presente em 73,26% da área de estudo, 

sendo o produto agrícola mais importante no município de Lençóis Paulista, 
correspondendo a 1% da produção do Estado de São Paulo segundo o 
CensoAgro de 2017. 
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Figura 9.2-3– Percentual de cobertura vegetal nativa nos municípios da sub 

bacia do Rio Lençóis  

Fonte: SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2009. 

 

Em mapeamento da vegetação do Estado de São Paulo realizado em 2010 
(Instituto Florestal, 2010) as seguintes classes de vegetação foram 

encontradas na região: Floresta Estacional Semidecidual; Vegetação 
Secundária da Floresta Estacional Semidecidual; Formações 
Arbóreas/Arbustiva em Região de Várzea, bem como Savanas e Savanas 

Florestadas (Mapa 9.2-2) 
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Mapa 9.2-2- Inventário Florestal do Estado de São Paulo. 
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No que tange à presença de potenciais corredores ecológicos, o Mapa 9.2-3 

apresenta a AII nas categorias 1, 2 e 3, em escala crescente de 0 a 8, ou seja, 
aponta baixo potencial de conectividade de ambientes naturais (Rodrigues et 
al., 2008). A área de estudo, por sua vez, está inserida na categoria 1. De 

fato, a paisagem desta área é constituída de matriz antrópica, com raros 
fragmentos de vegetação nativa presentes, de modo geral de pequenas 

extensões e isolados.  Matas ciliares, que desempenham importante função 
como corredores de dispersão de espécies vegetais e animais são, de modo 
geral, estreitas e bastante alteradas, quando não descontínuas. 
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Mapa 9.2-3 - Mapa de Conectividade - Biota/Fapesp (2008) da Área de Estudo 

do Meio Biótico  
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Não foram encontrados estudos da composição florística na bacia do rio 

Lençois no trecho considerado. A vegetação e a composição florística da região 
onde se insere a AII foi objeto de diversos estudos, citando-se NOGUEIRA 
(1976) que avaliou a flora dos fragmentos florestais da região de Bauru, tendo 

identificado 205 espécies vegetais.  

Ainda neste município, CAVASSAN et al (1984) identificaram 60 espécies 

arbóreas em estudo fitossociológico do estrato arbóreo da Floresta Estacional 
Semidecidual da Reserva Estadual de Bauru. As espécies com maiores valores 
de importância foram: monjoleiro (Acacia polyphylla), paineira (Ceiba 

speciosa), peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), sapuva (Machaerium 
stipitatum), angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), araribá (Centrolobium 

tomentosum), carrapateira (Metrodorea nigra), pau-d’alho (Gallezia 
gorazema).  

Cita-se ainda Neves (2007) que realizou levantamentos florísticos e 

firossociológicos em dois fragmentos de vegetação em Agudos, município 
vizinho a Lençois Paulista. De acordo com a autora, algumas espécies 

consideradas típicas de cerrado e cerradões no Estado de São Paulo, 
encontradas nos dois fragmentos foram: Xylopia aromatica, Terminalia 
brasiliensis, Tapirira guianensis e Pterodon emarginatus. Para a floresta 

estacional semidecidual, algumas espécies típicas encontradas foram Copaifera 
langsdorffii e Machaerium stipitatum.  

Outro aspecto importante deste estudo foi a constatação de que, embora os 
fragmentos tenham apresentado classificações semelhantes, o resultado do 
levantamento fitossociológico mostrou diferenças entre eles. As espécies 

amostradas em ambos se diferenciaram em densidade, dominância, valores de 
importância e principalmente em valores de cobertura, mostrando variações 

na estrutura do dossel (NEVES, op.cit). 

Os resultados deste estudo reforçam o carácter de transição da região onde se 

insere a AII, bem como sugerem que, embora similares em composição e 
fisionomia, há variações consideráveis entre diferentes fragmentos, no que se 
refere à contribuição as espécies na estrutura fitossociológica. 

No que se refere à composição florística das formações vegetais da região, 
cita-se ainda Gazzetta (2011) que apresenta uma extensa lista de espécies 

vegetais características de vegetação ribeirinha da bacia hidrográfica Tietê-
Batalha. 
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9.2.1.3. Contexto Local - Área de Estudo Preliminar AID/ADA 

A vegetação da Área de Estudo e da AID /ADA foi analisada por meio do 
mapeamento, conforme descrito no item 9.3.1 referente ao Uso do Solo, tendo 
sido feita verificação in loco entre os dias 07 a 08 de dezembro de 2018 com 

sobrevoo de drone no dia 07 de dezembro de 2018. 

Toda a área foi percorrida, amostrando-se fragmentos florestais e formações 

ripárias, com objetivo de verificar os padrões de mapeamento, descrever as 
fisionomias e avaliar seu estado de conservação, bem como realizar registro 
fotográfico, incluindo aéreo. 

As fitofisionomias da área de estudo seguem a definição da Área de Influência 
Indireta (AII), atualmente muito fragmentadas, restando poucos 

remanescentes. 

Do total da Área de Estudo Preliminar, apenas 10,5% é revestida por floresta 
secundária em diferentes estágios sucessionais, conforme apresentado na 

Tabela 9.2-1 e Mapa 9.2-4. Os seguintes estágios sucessonais foram 
identificados: 

Floresta secundária em estágio avançado de regeneração natural: pouco 
comum na região, representada por alguns remanescentes incluindo o mais 
expressivo em termos de extensão, situado na porção sul da Área de Estudo. 

Apresenta-se como uma formação florestal de porte elevado, com indivíduos 
do estrato superior chegando a 12 a 15 m, com alguns emergentes. Dossel 

irregular, presença de árvores de menor porte e arvoretas no sub-bosque, 
lianas lenhosas e epífitas. Serrapilheira expressiva. Efeito de borda evidente, 
com presença de trepadeiras herbáceas. A fisionomia sugere extração seletiva 

pretérita de madeira. 

Floresta secundária em estágio médio de regeneração natural: é a fisionomia 

mais frequente na Área de Estudo, de modo geral associada a cursos d´água, 
correspondendo às formações ripárias remanescentes. Formam estreitas 

faixas ao longo dos rios e córregos, apresentando intenso efeito de borda, às 
vezes com presença de clareiras e trilhas. Estrato arbóreo com 
aproximadamente 5 a 10 m, com dossel irregular o que determina, em alguns 

trechos, grande quantidade de trepadeiras e arbustos. Faixa de distribuição 
diamétrica ampla. 

Floresta secundária em estágio inicial de regeneração natural: formações de 
baixo porte, baixa diversidade e presença de espécies pioneiras e heliófilas, 
sem definição de estratos. 

Plantio de Recuperação: área com vegetação composta de espécies nativas da 
região, resultante de plantio compensatório. Exemplares juvenis de espécies 

arbóreas, com alturas variáveis, sem estrato arbustivo e presença de capim e 
herbáceas invasoras.   

Reflorestamento: embora não corresponda a formações nativas e naturais, 

compreendem ambientes florestais, ainda que com estrutura bastante 
simplificada. Por vezes, estrato herbáceo/arbustivo presente. São compostos 

de espécies exóticas, proncipalmente do gênero Eucalyptus.  

 



   
 
 

261 

Tabela 9.2-1 – Cobertura vegetal na área de estudo do projeto UTE Cidade do 

Livro 

Cobertura vegetal e usos  Área (ha) Proporção (%)  

Usos antrópicos 6987,09 88,94 

Corpo d´água 20,00 0,25 

Floresta secundária em estágio avançado de 

regeneração natural 
271,75 3,46 

Floresta secundária em estágio inicial de 

regeneração natural 
39,68 0,51 

Floresta secundária em estágio médio de 

regeneração natural 
513,06 6,53 

Plantio de Recuperação 2,91 0,04 

Reflorestamento 21,35 0,27 

Total 7855,85 100,00 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Se analisada a AID somente, tem-se uma porporção ainda menor de áreas 
revestidas com vegetação nativa, correspondendo a 8,76%, considerando os 
diversos estágios sucessionais da floresta estacional e o plantio compensatório 

(Tabela 9.2-2). Quase 90% da área é caracterizada por culturas ou campos 
antrópicos, muito abaixo do previsto na legislação, considerando a Reserva 

Legal obrigatória. Note-se que a vegetação remanescente está, de modo 
geral, relacionada às APPs de cursos d’água. 

 

Tabela 9.2-2 - Cobertura vegetal na área de influência direta (AID) do projeto 

UTE Cidade do Livro 

Cobertura vegetal e usos  Area (ha) Proporção (%)  

Campo antrópico 4,91 0,79 

Corpo d'água 8,57 1,37 

Cultura 537,89 86,07 

Floresta secundária em estágio avançado de 

regeneração natural 
9,29 1,49 

Floresta secundária em estágio inicial de 

regeneração natural 
6,10 0,98 
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Cobertura vegetal e usos  Area (ha) Proporção (%)  

Floresta secundária em estágio médio de 

regeneração natural 
55,18 8,83 

Plantio de Recuperação 2,91 0,47 

Total 624,85 100,000 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Mapa 9.2-4 - Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudo Preliminar 
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De acordo com os dados disponibilizados pelo Cadastro Ambiental Rural, o 

município de Lençóis Paulista apresenta 1.140 imóveis cadastrados e a área de 
estudo do meio biótico abriga várias áreas propostas de Reserva Legal e Áreas 
de Preservação Permanente (APPs), conforme mostrado na Figura 9.2-4 

 

Figura 9.2-4 – Áreas de Reserva legal propostas e Áreas de Proteção 

Permanente segundo o Cadastro Ambiental Rural. Fonte: SICAR, 20194. 

 

No que se refere à Reserva Legal da propriedade, este tema será tratado no 

item 9.2.2, mais adiante. 

Com relação às APPs identificadas no SICAR (2019), na área de estudo, 
prevalecem as de rios com até 10 m, seguidas de nascentes e olhos d´água 

perenes e, com menor expressão, APPs relacionadas a reservatório artificial e 
APP de declividade (Tabela 9.2-3). Correspondem aos prinicipais 

remanescentes de vegetação na área.  

                                       
4 Disponivel em: http://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads?sigla=SP. Acessado em 

09/01/2019 

http://www.car.gov.br/publico/municipios/downloads?sigla=SP
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Ao se delimitar as APPs conforme prevê a legislação (Lei nº 12.651/2012), 

entretanto, verifica-se que estas ocupam maiores áreas, em parte desprovidas 
de vegetação nativa.  
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Mapa 9.2-5 – APPs no raio de 5km 
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Tabela 9.2-3 - Classes de Áreas de Preservação Permanente (APP) da área de 

estudo preliminar, conforme SICAR (2019) e de acordo com o previsto na Lei 

nº 12.651/2012. 

Classe de APP na Área de Estudo Área (ha) 

Área de Preservação Permanente de Rios até 10 metros 252,48 

Área de Preservação Permanente de Nascentes ou Olhos D'água Perenes 9,24 

Área de Preservação Permanente de Reservatório Artificial Decorrente de 
Barramento de Cursos D'água 

1,36 

Área de Preservação Permanente de Áreas com Declividades Superiores a 
45 graus 

 

1,35 

Fonte: SICAR, 2019 

 

No que se refere especificamente à Área Diretamente Afetada (ADA), no 

trecho onde está projetada a UTE, esta encontra-se desprovida de vegetação 
nativa, estando totalmente inserida em áreas de cultivos, à exceção do limite 
oeste onde há um fragmento de vegetação nativa. (Figura 9.2-5). 

Corresponde a uma área de plantio realizado pela SAAELP como compensação 
pela implantação da lagoa de decantação situada nas proximidades da ADA. 

Quanto à ADA da adutora, esta percorre áreas de cultivo, sem cobertura 
vegetal nativa, à exceção de trecho de 0,01691 ha (ou 169,1 m2) de floresta 
secundária em estágio médio de regeneração, dos quais 0,013637 ha (ou 

136,37 m2) encontram-se na APP do rio Lençóis. Há ainda um trecho da 

adutora que se dirige para a ETE, atravessando 0,04824 ha (482,4 m2) da 
área de plantios compensatórios (Tabela 9.2-4).  

 

Tabela 9.2-4 – Cobertura vegetal na área diretamente afetada (ADA) do 

projeto UTE Cidade do Livro 

Cobertura vegetal e usos  

Área (ha) Proporção (%)  

Fora de 
APP 

Em APP 
Fora de 

APP 
Em APP 

Cultura 14,30013   99,55  - 

Floresta secundária em estágio médio de 

regeneração natural 
0,00327 0,01364 0,02 0,09 

Plantio de Recuperação 0,04824   0,34  - 

Sub total 14,35164 0,01364 99,91 0,09 

Total 14,36528 100,00 
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Figura 9.2-5 – Vista geral da ADA do empreendimento, desprovida de 

cobertura vegetal nativa. A esquerda, fora dos limites da ADA, plantio de 

espécies nativas, realizado no âmbito de PCRA para a ETE da SAAELP. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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As avaliações de campo resultaram na amostragem expedita de 19 pontos de 

Floresta Estacional Semidecidual secundária ou muito alterada, com 
significativo efeito de borda e com frequente invasão de gramínea Brachiaria 

spp. nas bordas, além de um ponto na ADA, totalizando 20 locais de 
observação. 

As imagens captadas pelo drone são apresentadas a seguir (Figura 9.2-6 a 

Figura 9.2-27). 

  

Figura 9.2-6 - Fragmento 01 – Maior 

fragmento e mais preservado. 

Corresponde a floresta estacional em 

avançado de regeneração natural e 

contém em seu interior nascente e 

curso d´água, barrado a jusante. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-7 - Fragmento 02 –Trecho 

estreito de vegetação ripária, em 

estágio médio de regeneração 

natural, em média 100 metros de 

largura, situado ao longo de curso 

d’água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Figura 9.2-8 - Fragmento 03 –Trecho 

estreito em estágio médio de 

regeneração natural, em média 100 

metros de largura, também situado 

ao longo de curso d’água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-9 - Fragmento 04 –

Vegetação associada a curso d´água 

em estágio médio de regeneração 

natural, a jusante dos dois anteriores. 

Dossel irregular, com forte efeito de 

borda, presença de clareiras. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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Figura 9.2-10 - Fragmento 05 – 

Floresta Estacional Semidecidual em 

estágio avançado e médio. Vegetação 

associada às margens do rio Lençóis, 

mais bem conservada por 

representar um fragmento de maior 

extensão. Árvores de grande porte se 

sobressaem do dossel. Situa-se nas 

proximidades do bairro rural Alfredo 

Guedes de Lençóis Paulista. 

Corresponde a floresta secundária 

em estágio avançado de regeneração 

natural, circundada por floresta em 

estágio médio. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-11 - Fragmento 06 - 

Estreita faixa de vegetação ripária em 

estágio médio de regeneração natural 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Figura 9.2-12 - Fragmento 07 –

Floresta secundária em estágio inicial 

de regeneração natural, fomando 

estreita faixa ao redor de 

reservatório de água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-13 - Fragmento 08 – 

Floresta secundária em estágio médio 

de regeneração natural formando 

estreita faixa ao longo de curso 

d’água de pequeno porte 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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Figura 9.2-14 - Fragmento 09 –

Floresta secundária em estágio 

médio de regeneração natural. 

Preserva reservatório de água e 

nascente. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-15 - Fragmento 10 –

Floresta secundária em estágio médio 

de regeneração natural em áreas de 

nascente e com reservatório de água. 

Presença de bambus na borda 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Figura 9.2-16 - Fragmento 11 –

Floresta secundária em estágio 

avançado de regeneração natural, 

com largura de cerca de 150 m, ao 

longo de curso d’água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-17 - Fragmento 12 – 

Floresta secundária em estágio médio 

de regeneração natural, com largura 

em torno de 150m também 

relacionada cm curso d´água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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Figura 9.2-18 - Fragmento 13 - 

Floresta secundária em estágio 

médio de regeneração natural, 

preservando curso d’água. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-19 - Fragmento 14 – 

Floresta secundária em estágio médio 

de regeneração ao longo de curso 

d’água no perímetro urbano. 

Presença de leucenas (Leucaena 

leucocephala) espécie exótica 

invasora. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Figura 9.2-20 - Fragmento 15 – 

Floresta secundária em estágio 

médio de regeneração natural em 

trecho meandrante do rio Lençóis. 

Provável ocorrência de vegetação 

hidrófila. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-21 - Fragmento 16 –

Floresta Estacional Semidecidual - 

Fragmento isolado, correspondendo a 

floresta secundária em estágio 

avançado de regeneração natural 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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Figura 9.2-22 - Fragmento 17 – 

Floresta secundária em estágio 

médio de regeneração natural tendo 

em média 150 metros de largura, 

justafluvial. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-23 - Fragmento 18 –

Floresta secundária em estágio médio 

de regeneração natural tendo em 

média 150 metros de largura, 

justafluvial. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

  

Figura 9.2-24 - Fragmento 19 –

Floresta Estacional Semidecidual - 

Preserva nascente. Floresta 

secundária em estágio avançado de 

regeneração natural. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-25 - Plantio compensatório 

em áreas limítrofe à ADA com 

espécies nativas. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 
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Figura 9.2-26 - Plantio 

compensatório : tapiá-mirim 

(Alchornea sp), capororoca-mirim 

(Myrsine coriacea). 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

Figura 9.2-27 - Plantio 

compensatório: embaúba-do-brejo 

(Cecropia pachystachya), crindiúva 

(Trema micrantha), ipezinho-de-

jardim (Tecoma stans), exótica e 

invasora. 

Fonte: Tetra Mais, 2018. 

 

9.2.2. Áreas de Reserva Legal 

O projeto do empreendimento UTE Cidade do Livro está localizado na área 
rural do município de Lençóis Paulista (SP) e compreende uma área 
aproximada de 13,5 ha, que está sobreposta a área de três propriedades 

rurais da Companhia Agrícola Quatá. As propriedades rurais correspondentes 
são: Sítio Lontra, matrícula nº 2574; Fazenda Lageado, matrícula nº 2969; e 

Fazenda São Domingos, matrícula nº 27106, sendo todas registradas no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lençóis Paulista – SP. 

Para o desenvolvimento do projeto, foi firmado Termo de Compromisso para 

Compra e Venda de Imóveis, apresentado em Anexo I-1, referente a uma área 
de 12,1 ha, a ser ocupada de pelo empreendimento nas três propriedades 

existentes, definindo os termos da compra e venda da área entre as partes e 
desmembramento da mesma junto às propriedades rurais para criação de uma 
nova certidão de matrícula em nome da Termoelétrica Cidade do Livro. Como 

complemento ao Termo, foi elaborado Memorial Descritivo e Planta indicando 
a área a ser desmembrada, com indicação dos vértices e confrontantes, 

assinada por profissional competente. 

O processo de desmembramento em cartório está em andamento. Com isso, 
já foi realizado o desmembramento da referida área no Cadastro Ambiental 

Rural sob nº SP-3526803-D691E1FA1F4E4132A092A6624D4778A4 e realizado 
cadastro próprio do empreendimento a fim de apresentar os limites da área e 

apresentação da proposta de Reserva Legal. 

O CAR do empreendimento está em etapa de cadastramento, sob o nº SiCAR-
SP 35268030363318 (SiCAR-Federal nº SP-3526803-

F95AFA9332664E8AB8EF41D4EABDBE9C). O uso do solo da área do 
empreendimento é composto integralmente pela classificação “Uso 
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Consolidado” e será aderido ao PRA com a opção de compensar a Reserva 

Legal em área externa do imóvel rural. A localização da área para 
compensação da Reserva Legal ainda não foi definida, mas será priorizado 

local de mesmo bioma, dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis. Portanto, 
a etapa de Adequação Ambiental se encontra “Em Cadastramento”. 

Além desta área firmada, de 12,1 ha, também está em processo de venda e 

compra o segundo trecho, com área de 2,4 ha, pertencente ao mesmo 
proprietário, que contempla o acesso principal do empreendimento a partir da 

estrada vicinal. A propriedade em que se localiza a referida área está 
cadastrada no SiCAR-Federal sob nº SP-3526803-
F95AFA9332664E8AB8EF41D4EABDBE9C, conforme informado anteriormente 

e ainda não foi iniciado processo de desmembramento. 

Devido ao contexto e à atual situação do processo, apresenta-se o 

Demonstrativo de Inscrição do CAR sob nº SP-3526803-
F95AFA9332664E8AB8EF41D4EABDBE9C, em nome da UTE Lençóis Paulista - 
Cidade do Livro e Demonstrativo de Inscrição sob nº SP-3526803-

D691E1FA1F4E4132A092A6624D4778A4, em nome da Companhia Agrícola 
Quatá, conforme Anexo I-2, para fins de comprovação da inscrição da área do 

empreendimento no Sistema do Cadastro Ambiental Rural. 

9.2.3. Áreas Protegidas 

A definição das Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade foram instituídas pelo Decreto nº 
5092 de 21/05/2004. A Área de Influência Indireta do empreendimento 

apresenta remanescentes inseridos nas classes de prioridade muito alta e 
extremamente alta. A área de estudo, por sua vez, não está inserida em 

nenhuma área prioritária para conservação da biodiversidade. A AII do 
empreendimento e a área de estudo preliminar também não estão inseridas 
na definição das Áreas prioritárias para criação e/ou ampliação de Unidades de 

Conservação da BIOTA/Fapesp (Rodrigues et al., 2008) (Mapa 9.2-6).  
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Mapa 9.2-6 - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 
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Ressalta-se ainda que no município de Lençóis Paulista, onde o 

empreendimento está localizado, existem 3.500 ha de Área de Preservação 
Permanente, 60% das quais estão preservadas (PML, 2017). 

A área de estudo não está incluída na relação de Áreas Prioritárias para 
Intervenção com a finalidade de Restauração Ecológica, definido na Resolução 
Conjunta no SMA/SSRH 01/2014. 

A Resolução no 07/2017, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de 

áreas objeto de pedido de autorização para supressão da vegetação nativa, 
corte de árvores isoladas e intervenções em Áreas de Preservação Permanente 
no Estado e classifica a prioridade para a restauração da vegetação nativa. 

Segundo esta resolução, a AII possui áreas de baixa, alta e muito alta 
prioridade (Figura 9.2-28). É importante salientar que a ADA está incluída em 

área de baixa prioridade. 

 

Figura 9.2-28– Classificação da AII segundo a Resolução SMA no 07/2017. 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

 

No que diz respeito às Unidades de Conservação de Uso Sustentável situadas 

na AII do empreendimento, tem-se a Área de Proteção Ambiental (APA) 
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Corumbataí-Botucatu-Tejupá, com cerca de 167,83 há, e a Reserva Particular 

de Patrimônio Natural (RPPN) Olavo Egydio Setúbal, localizada no município de 
Lençóis Paulista, ditante cerca de 30 km do empreendimento. Além destas, a 

APA Rio Batalha está localizada no limite da sub bacia do Rio Lençóis (Mapa  
9.2-7). Não é registrada a presença de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral na AII. 

O Território Indígena Aribá, localizado no município de Avaí, foi identificado 
como o mais próximo das áreas de influência, e dista 38,5 km da AII e 69,5 

km da ADA. (Figura 9.2-29). 

 

 

Figura 9.2-29 – Terras indígenas próximas às Áreas de Influência do 

empreendimento.  

 

São registrados também para a AII dois sítios arqueológicos e um 
assentamento rural, PA Loiva Lurdes, com sobreposição de 848,21 ha da sua 

área total de 1.155,82 ha. Os bens tombados e em estudo de tombamento 
presentes na AII estão localizados nos municípios de Lençóis Paulista e São 

Manuel. Os sítios arqueológicos, por sua vez, estão localizados no município de 
São Manuel e são referentes a Programas de Resgate e Prospecção 

Arqueológicos e Educação Patrimonial de dois empreendimentos.  
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Mapa  9.2-7 - Áreas Protegidas e Unidades de Conservação  
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9.2.4. Fauna 

9.2.4.1. Herpetofauna 

O Brasil possui a herpetofauna mais rica do planeta com registros de quase 

duas mil espécies e a cada ano novas espécies são descobertas. Biomas com 
florestas úmidas (Amazônia e Mata Atlântica) que são propícios para o grupo, 
além da dimensão continental do país, proporcionam essa enorme riqueza.  

O grupo dos anfíbios é representado por 1.080 espécies (14% da riqueza 
mundial) divididos em 1.039 espécies de sapos, rãs e pererecas (Ordem 

Anura), cinco de salamandras (Ordem Caudata) e 36 de cecílias (Ordem 
Gymnophiona) (SEGALLA et al. 2016).  

A fauna de répteis do Brasil é composta por 795 espécies e corresponde a 7% 
da riqueza mundial. Está dividida em 36 espécies de quelônios (Ordem 
Testudines), seis de jacarés (Ordem Crocodylia) e 753 espécies da Ordem 

Squamata, subdivididos em: lagartos com 276 espécies, 72 anfisbênas e 405 
serpentes (COSTA & BÉRNILS 2018). Quase metade (47%) dos répteis 

brasileiros é endêmica no país, principalmente anfisbenas (76%), seguida de 
lagartos (54%), cobras (40%) e quelônios (16%) (COSTA & BÉRNILS 2018). 
Para anfíbios, esse valor é de aproximadamente 60% (TOLEDO & BATISTA 

2012). 

Ambos os grupos passam por um momento crítico em relação a conservação 

global das espécies (HOFFMANN et al. 2010). Estima-se que de 30% a 40% de 
todo o grupo dos anfíbios está ameaçado e os principais fatores são alterações 
climáticas, doenças infecciosas e perda de habitat (STUART et al. 2008; 

CARVALHO et al. 2017). Algo semelhante acontece com os répteis, visto que 
20% das espécies estão ameaçadas de extinção e diversos declínios também 

vêm ocorrendo em áreas tropicais (BOHM et al. 2013).  

A anurofauna paulista é a mais bem estudada do país com registro de 230 
espécies (ROSSA-FERES et al. 2011). Essa riqueza está relacionada 

principalmente com as áreas de Mata Atlântica de Floresta Ombrófila (ROSSA-
FERES et al. 2011). Com mais de 200 espécies identificadas, essas áreas 

possuem um clima mais úmido e o relevo acidentado, favorecendo o processo 
de especiação para o grupo (HADDAD et al. 2013). Já as áreas do interior do 
estado, formadas por Cerrado e Mata Atlântica de Floresta Estacional 

Semidecidual, possuem aproximadamente 70 espécies (ROSSA-FERES et al. 
2011). Essa grande variação está ligada diretamente ao clima e relevo do 

Planalto Paulista, que possui menor umidade e uma estação seca bem 
definida.  

A lista de répteis registrada no estado de São Paulo representa cerca de 30% 

da riqueza conhecida para o grupo em todo o território brasileiro (ZAHER et al. 
2011). São 212 espécies, distribuídas em 23 famílias, incluindo 12 espécies de 

quelônios, três crocodilianos e 197 Squamata (142 serpentes, 44 lagartos e 11 
anfisbenas). Entretanto, revisões taxonômicas e da distribuição das espécies, 
além de coleta em áreas com lacunas de amostragem devem aumentar 

expressivamente a riqueza de répteis no estado (ZAHER et al. 2011). 

Anfíbios e répteis são considerados excelentes indicadores da qualidade do 

ambiente devido à sensibilidade que apresentam frente a alterações 
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antrópicas. Os anfíbios possuem pele permeável vulnerável a diversos agentes 

bioquímicos, apresentam ovos e larvas dependentes da água ou de ambientes 
úmidos, habitando ambientes distintos entre as duas fases do seu ciclo de vida 

(WELLS, 2007). Já os répteis, são dependentes de fontes externas de calor 
para regular a temperatura corporal e em geral possuem baixa capacidade de 
deslocamento (VITT & CALDWELL, 2009). Diversas espécies são habitat-

específicas e a perda destes é a principal ameaça ao grupo, sendo que 
espécies florestais são mais vulneráveis por serem incapazes de suportar as 

altas temperaturas das formações abertas (RODRIGUES, 2005).  

9.2.4.1.1. Material e Métodos 

9.2.4.1.1.1. Pontos de coleta 

A coleta de dados foi realizada em sete pontos (Quadro 10.4.1.1, Mapa 9.2-8- 
Localização dos transectos, armadilhas fotográficas e pontos de amostragem 

da fauna e Figura 9.2-30 a Figura 9.2-37) nos dias 26 a 30 de dezembro de 
2018. O perímetro de área de estudo foi amostrado por meio de buscas nas 
áreas nativas, incluindo as matas ciliares e seus cursos d’água. Além disso, foi 

realizada uma busca ao redor da estação de tratamento de esgoto. Outras 
áreas no entorno foram amostradas procurando se obter um melhor 

diagnóstico da herpetofauna local. 

 

Quadro 9.2-1 - Pontos de amostragem da herpetofauna com coordenadas 

geográficas (UTM 22K, Datum WGS 84) no RAP da Usina Termelétrica (UTE) 

Lençóis Paulista. 

Ponto Coordenadas Método Descrição 

H1 731703/7498927 BA Rio Lençóis. Rio de pequeno porte com 

quatro metros de largura em área de mata 

ciliar com vegetação baixa e bambuzais com 

entorno formado por canavial. 

H2 730920/7499130 BA Rio Lençóis. Mesmo curso d’água do ponto 

H1. Local com leve correnteza sob 

passagem (ponte) de estrada de asfalto. 

Local com maior trânsito em toda a área de 

estudo. 

H3 730153/7500190 BA Fragmento isolado de mata de 6,8 hectares 

em matriz de canavial. Local com uma 

pequena clareira e trilhas no interior da 

mata. 

H4 731180/7498732 CSR Açude de grande porte (180 x 600 metros). 

Água com escoamento para o rio Lençóis. 

Margens formadas por matas ciliares e 

áreas abertas com vegetação de gramíneas.  

H5 730799/7499869 BA/CSR Estação de tratamento de esgoto. Formada 
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Ponto Coordenadas Método Descrição 

por dois tanques artificiais, sendo um menor 

com 70 x 120 m e outro com 100 x 600 m. 

Ao redor dos tanques há pequenos 

fragmentos de mata.  

H6 729610/7501960 BA/CSR Lagoa de pequeno porte 85 x 60 m 

adjacente a uma área brejosa próxima a 

pista do aeroporto municipal. Área distante 

1,6 km do raio da UTE.  

H7 731906/7499392 EO Estrada entre canavial e mata ciliar do rio 

Lençóis. 

H8 732072/7501120 BA Brejo ao lado de mata ciliar. Área com 

predomínio de colonião e arbustos.  

 

  

Figura 9.2-30- Ponto H1 Figura 9.2-31 - Ponto H2 

 

Figura 9.2-32 - Ponto H3 

 

Figura 9.2-33 - Ponto H4 
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Figura 9.2-34 - Ponto H5 Figura 9.2-35 - Ponto H6 

  

Figura 9.2-36 - Ponto H7 Figura 9.2-37 - Ponto H8 
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Mapa 9.2-8- Localização dos transectos, armadilhas fotográficas e pontos de 

amostragem da fauna. 
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9.2.4.1.1.2. Métodos de coleta 

Para o registro dos anfíbios foi utilizado o método de busca ativa em sítios 
reprodutivos (SCOTT JR. & WOODWARD 1994). A coleta de dados foi feita 

durante o turno de vocalização com início ao entardecer e se encerrando às 
23:00, durante cinco noites consecutivas totalizando 25 horas de esforço. A 
abundância de cada espécie de anfíbio foi considerada a partir do número de 

machos vocalizando em cada local amostrado. Os indivíduos apenas 
visualizados foram adicionados na contagem final. 

A busca por répteis foi realizada pela procura visual (CAMPBELL & CHRISTMAN 
1982), também chamada de busca ativa, que consiste em caminhar 
lentamente, procurando em todos os microambientes acessíveis por espécimes 

escondidos sob troncos, pedras, galhos, serapilheira etc. A busca ativa diurna 
foi feita nos fragmentos de mata durante o período da manhã. A busca ativa 

noturna foi concomitante com a amostragem de anfíbios próxima a corpos 
d’água. Registros feitos pelas outras equipes de pesquisadores na área de 
estudo foram adicionados como encontros ocasionais. 

9.2.4.1.2. Análise de dados 

A eficiência da amostragem durante o levantamento foi avaliada por curvas de 

rarefação com 1.000 randomizações da ordem das amostras, considerando o 
esforço de cada dia de campo uma amostra. A estimativa da riqueza de 
espécies foi realizada através do estimador não-paramétrico Jackknife1 

utilizando o programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013).  

Foram calculados índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e da 

equitabilidade através de Pielou (J). De forma complementar, a dominância foi 
descrita pelo índice de dominância de Berger-Parker (MAGURRAN, 2004). 

O grau de ameaça de extinção das espécies foi definido com base na Lista da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio 2018) e na Lista Vermelha da 
Fauna Ameaçada de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza (IUCN 2018). Espécies de interesse comercial e ameaçadas por 
sobrexploração foram avaliadas com base na lista da CITES - Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas 

(CITES 2018). 

A terminologia científica utilizada foi a adotada pela Sociedade Brasileira de 

Herpetologia para anfíbios (SEGALLA et al. 2016) e répteis (COSTA & BÉRNILS 
2018). 

9.2.4.1.3. Resultados 

9.2.4.1.3.1. Dados secundários - Área de Influência Indireta 
(AII) 

A região centro-oeste do estado possui estudos com herpetofauna desde a 
década de 1970, porém boa parte destes estudos está concentrada no 

município de Botucatu (JIM & CARAMASCHI 1979, JIM 1980, ROSSA-FERES & 
JIM 1994, JIM 2003, SPIRANDELLI-CRUZ 2003, MELO et al. 2007).  
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Na última década, outros estudos foram realizados em Unidades de 

Conservação: Estação Ecológica de Itirapina (BRASILEIRO et al. 2005, 
SAWAYA et al. 2008), Estação Ecológica de Assis (RIBEIRO JR. & BERTOLUCI 

2009, ARAUJO & ALMEIDA-SANTOS 2011), Estação Ecológica de Caetetus 
(BRASSALOTTI et al. 2010) e Estação Ecológica de Santa Bárbara (ARAUJO et 
al. 2010, ARAUJO et al. 2013a, ARAUJO et al. 2014). Outras localidades 

inventariadas recentemente foram Borebi (MAFFEI et al. 2011), São Carlos 
(SABBAG & ZINA 2011), Jaú e Agudos (MAFFEI et al. 2015), além de uma 

compilação realizada por Araujo et al. (2013b) dos dados da bacia do médio 
Paranapanema.  

O município de Lençóis Paulista vem sendo inventariado desde 2007. Uma 

compilação dos dados de anfíbios anuros relata a presença de 43 espécies 
(MAFFEI & UBAID 2014). Para répteis, o município ainda carece de estudos no 

local. Dois trabalhos reúnem boa parte das espécies presentes no município 
(MEDOLAGO & SENE 2007; MAFFEI et al. 2013), totalizando 33 espécies 
(Quadro 10.4.1.2). 
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Quadro 9.2-2 - Herpetofauna registrada no município de Lençóis Paulista, SP, incluindo endemismo e status de 

conservação em São Paulo (São Paulo 2018) e no Brasil (ICMBio 2018). 

Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

AMPHIBIA      

ANURA      

Bufonidae      

Rhinella ornata cururuzinho 1 MA   

Rhinella schneideri sapo-cururu 1    

Centrolenidae      

Vitreorana uranoscopa perereca-vidro-da-orelha-branca 1 MA   

Hylidae      

Aplastodiscus perviridis perereca-do-olho-vermelho-e-branco 1    

Dendropsophus anceps perereca-zebra 1 MA   

Dendropsophus elianeae pererequinha-verde-e-rosa 1 CE   

Dendropsophus jimi pererequinha-de-listra-branca 1 CE   

Dendropsophus microps perereca-da-bochecha-branca 1 MA   

Dendropsophus minutus pererequinha-ampulheta 1    

Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo 1    

Dendropsophus sanborni perereca-anã 1    

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha 1    

Hypsiboas caingua perereca-rajada 1    
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Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

Hypsiboas faber perereca-martelo 1 MA   

Hypsiboas lundii perereca-martelinho 1 CE   

Hypsiboas prasinus perereca-verde-marrom 1 MA   

Itapotihyla langsdorffi perereca-castanhola 1 MA   

Phyllomedusa tetraploidea perereca-macaco 1    

Ololygon berthae perereca-risonha 1    

Scinax fuscomarginatus perereca-chorona 1    

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro 1    

Scinax similis raspa-cuia 1    

Scinax squalirostris pererequinha-bicuda 1    

Sphaenorhynchus caramaschii pererequinha-limão 1 MA   

Trachycephalus typhonius perereca-grudenta 1    

Leptodactylidae      

Adenomera bokermanni rã-grilo 1 MA   

Leptodactylus furnarius rã-oleira 1    

Leptodactylus fuscus rã-assovio 1    

Leptodactylus labyrinthicus rã-pimenta 1    

Leptodactylus latrans rã-manteiga 1    

Leptodactylus mystaceus rã-de-bigode 1    

Leptodactylus mystacinus rã-assobiadora 1    
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Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

Leptodactylus podicipinus rã-goteira 1    

Physalaemus centralis rã-chororna 1 CE   

Physalaemus cuvieri foi-gol-não-foi 1    

Physalaemus marmoratus rã-fórmula-um 1 CE   

Physalaemus nattereri rã-quatro-olhos 1 CE   

Pseudopaludicola mystacalis rãzinha-piadeira 1    

Microhylidae      

Chiasmocleis albopunctata rãzinha-das-pintas-brancas 1 CE   

Elachistocleis bicolor rã-guardinha-de-barriga-amarela 1    

Elachistocleis cesarii rã-guarda 1    

Odontophrynidae      

Odontophrynus americanus sapo-das-enchentes 1    

Proceratophrys moratoi sapinho-de-botucatu 1 CE  EN 

REPTILIA      

CROCODYLIA      

Alligatoridae      

Caiman latirostris jacaré-do-papo-amarelo 2    

SQUAMATA      

Mabuyidae      

Aspronema dorsivittatum calango-liso-listrado 2    
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Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

Notomabuya frenata calango-liso 3    

Leiosauridae      

Enyalius perditus camaleãozinho 2    

Polychrotidae      

Polychrus acutirostris papa-vento 2    

Gymnophthalmidae      

Micrablepharus atticolus lagartinho-da-cauda-azul 2,3 CE EN  

Cercosaura schreibersii lagartinho 2,3    

Teiidae      

Ameiva ameiva bico-doce 2,3    

Ameivula gr. ocellifera calanguinho 2  EN  

Salvator merianae teiú 2,3    

Amphisbaenidae      

Amphisbaena mertensii cobra-cega 2    

Anomalepididae      

Liotyphlops beui cobra-chumbinho 2    

Boidae      

Boa constrictor jiboia 2,3    

Epicrates crassus salamanta 2 CE   

Colubridae      
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Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

Spilotes pullatus caninana 2    

Dipsadidae      

Apostolepis dimidiata cobrinha-da-terra 2    

Dipsas indica papa-lesma 2    

Erythrolamprus miliaris cobra-do-milho 3    

Erythrolamprus poecilogyrus cobra-do-lixo 3    

Erythrolamprus reginae cobra 3    

Leptodeira anulatta dormideira 2    

Oxyrhopus guibei falsa-coral 2,3    

Sibynomorphus mikanii papa-lesma 2,3    

Tantilla melanocephala cobrinha 2    

Thamnodynastes hypoconia corre-campo 2,3    

Tomodon dorsatus boca-preta 2    

Xenodon merremii boipeva 2,3    

Elapidae      

Micrurus frontalis coral 2,3    

Viperidae      

Bothrops alternatus urutu-cruzeiro 2,3    

Bothrops jararaca jararaca 2,3    

Bothrops moojeni caiçaca 2,3 CE   
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Nome científico Nome popular Fonte END 
Status 

SP BR 

Crotalus durissus cascavel 2,3    

TESTUDINES      

Chelidae      

Hydromedusa tectifera pescoço-de-cobra 3    

Fonte: 1 - Maffei & Ubaid 2014; 2 - Maffei et al. 2013; 3 - Medolago & Sene 2007. Status: EN - em Perigo. 
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9.2.4.1.3.2. Dados primários - Área de Influência Direta 

(AID) 

Foram registradas 18 espécies da herpetofauna, sendo 14 anfíbios e quatro 

répteis (Quadro 10.4.1.3 e Figura 9.2-38 a Figura 9.2-47). Os anfíbios (todos 
da Ordem Anura) foram representados pelas famílias Bufonidae (uma 
espécie), Hylidae (sete espécies), Leptodactylidae (cinco espécies) e 

Microhylidae (uma espécie). Os répteis foram representados por três ordens: 
Crocodylia com uma espécie da família Alligatoridae; Testudines com uma 

espécie da família Chelidae; e Squamata com uma serpente da família 
Dipsadidae e um lagarto da família Teiidae.  

Onze espécies foram registradas somente em um ponto (Rhinella schneideri, 

Hypsiboas albopunctatus, H. caingua, H. lundii, Scinax fuscomarginatus, 
Leptodactylus cf. chaquensis, L. mystacinus, L. mystaceus, Elachistocleis 

cesarii, Sibynomorphus mikanni e Caiman latirostris). As espécies mais 
comuns foram Scinax fuscovarius, Trachycephalus typhonius e Salvator 
merianae com registros em quatro pontos. 

 

 

 



         
 

294 

Quadro 9.2-3 - Herpetofauna registrada nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista. 

Táxon Nome comum Método Pontos Dist. 

AMPHIBIA     

ANURA     

Bufonidae     

Rhinella schneideri sapo-cururu CSR H5 AD 

Hylidae     

Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo CSR H4, H6 AD 

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrinha CSR H8 AD 

Hypsiboas caingua perereca-listrada CSR H4 CE/MA 

Hypsiboas lundii perereca-da-mata CSR H8 CE/MA 

Scinax fuscomarginatus perereca-chorona CSR H6 AD 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro CSR, BA H1, H4, H5 AD 

Trachycephalus typhonius perereca-leiteira CSR, EO H1, H3, H5 AD 

Leptodactylidae     

Leptodactylus cf. chaquensis rã-do-chaco CSR H5 AD 

Leptodactylus fuscus rã-assovio CSR H5, H6 AD 

Leptodactylus mystaceus rã-marrom BA H1 AD 

Leptodactylus mystacinus rã-assobiadora CSR H5 AD 

Leptodactylus podicipinus rã-goteira CSR H5, H6 AD 

Microhylidae     

Elachistocleis cesarii rãzinha-guarda CSR H6 AD 
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Táxon Nome comum Método Pontos Dist. 

RÉPTEIS     

SQUAMATA     

Teiidae     

Salvator merianae teiú BA, EO H1, H5, H7 AD 

Dipsadidae     

Sibynomorphus mikanni dormideira BA H2 AD 

CROCODYLIA     

Alligatoridae     

Caiman latirostris jacaré-do-papo-amarelo BA H6 AD 

TESTUDINES     

Chelidae     

Phrynops geoffroanus cágado-de-barbicha BA H1, H2 AD 

Legenda: Método de registro: CSR = Censo em sítio reprodutivo, BA = Busca ativa, EO = Encontro ocasional. Distribuição: AD = Ampla distribuição; 

CE = Cerrado; MA = Mata Atlântica. 
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Figura 9.2-38 - Rhinella schneideri Figura 9.2-39 - Scinax fuscovarius 

  

Figura 9.2-40 - Leptodactylus cf. 

chaquensis 

Figura 9.2-41 - Leptodactylus fuscus 

  

Figura 9.2-42 - Leptodactylus 

mystaceus 

Figura 9.2-43 - Leptodactylus 

podicipinus 
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Figura 9.2-44 - Sibynomorphus 

mikanni 

Figura 9.2-45 -. Salvator merianae 

  

Figura 9.2-46 - Caiman latirostris Figura 9.2-47 - Phrynops geoffroanus 

 

Foram feitos 88 registros, sendo 59 registros de anfíbios e 19 registros de 
répteis (Figura 9.2-48). Essa diferença entre a abundância dos grupos é muito 
comum na amostragem da herpetofauna. Anfíbios são animais que se 

agregam e emitem vocalização, facilitando os registros. A espécie de anfíbio 
mais abundante foi Dendropsophus nanus com 15 registros, seguido de Scinax 

fuscovarius com nove registros. Dentre os répteis, a espécie com maior 
número de registros foi Caiman latirostris com oito indivíduos encontrados no 
ponto H6. O segundo réptil mais registrado foi Salvator merianae com sete 

registros, porém quatro destes foram nas armadilhas fotográficas. Estes 
registros foram considerados encontros ocasionais. 
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Figura 9.2-48 - Abundância de anfíbios (barras azuis) e répteis (barras 

vermelhas) registrados nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) 

Lençóis Paulista. 

 

Em relação ao esforço amostral, as curvas de rarefação e riqueza estimada 

apresentaram ascendência, o que é comum para amostragens em curtos 
períodos (Figura 9.2-49). Foi estimada uma riqueza de 27,6 (± 3,71) espécies 

pelo estimador Jackknife1. O esforço empregado resultou em 15 espécies 
registradas correspondendo a 65% do total de espécies estimadas, o que é 
considerado um valor baixo. Treze espécies foram registradas somente em 

uma amostra (singletons), influenciando fortemente a estimativa de riqueza. 
Devido a forte sazonalidade que ambos os grupos estão sujeitos, diversas 

espécies presentes na área não foram encontradas. 
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Figura 9.2-49 - Curvas de rarefação (azul) e riqueza estimada (preta) da 

herpetofauna nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis 

Paulista. Linhas pontilhadas correspondem ao intervalo de confiança (IC = 

95%) 

 

A comunidade amostrada apresentou uma diversidade de H’ = 2,64 (Quadro 
9.2-4). Esse valor pode ser considerado alto e está relacionado com a alta 
equitabilidade (J = 0,92). Quatorze espécies tiveram a abundância menor ou 

igual a cinco indivíduos colaborando para essa equitabilidade. Com isso a 
dominância foi baixa (d = 0,18), tendo a espécie dominante a pererquinha-do-

brejo (Dendropsophus nanus) com apenas 15 registros. 

 

Quadro 9.2-4 - Parâmetros de diversidade da herpetofauna amostrada no 

RAP da Usina Termelétrica (UTE), Lençóis Paulista. 

Parâmetro Valor 

Riqueza 18 

Abundância 88 

Diversidade (H’) 2,64 

Equitabilidade (J’) 0,92 

Dominância (d) 0,18 
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Nenhuma das espécies registradas está listada como ameaçada no Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018), na Lista 
de Ameaçadas do Estado de São Paulo (SMA, 2018) ou na Lista Vermelha da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2018). 

Duas espécies (Caiman latirostris e Salvator merianae) estão listadas no 
Apêndice II da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies 

da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção). São espécies comuns e 
abundantes em boa parte do território nacional, consideradas como sendo de 

“baixo risco” de extinção biológica e constam na lista pelo controle de 
comércio (CITES, 2019). A exploração destas espécies no comércio 
internacional pode ocorrer para aproveitamento da pele, animais de estimação 

ou mesmo para alimentação, situação que não deve ocorrer na região 
amostrada. 

As espécies registradas durante o trabalho de campo são típicas de áreas de 
Cerrado e da Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual) do interior 
paulista. Nenhuma espécie é endêmica ou possui distribuição restrita a uma 

determinada região. A maioria é de ampla distribuição ocorrendo em diversos 
biomas brasileiros. Todas possuem alta plasticidade no uso do habitat, 

podendo ser encontradas em áreas alteradas pelo homem. São espécies pouco 
exigentes e que persistem em corpos d’água pouco heterogêneos. Uma das 
espécies registradas, perereca-martelinho (Hypsiboas lundii) é a única que 

tem sua presença associada às matas, apesar de ocorrer tanto em áreas 
florestadas, quanto em áreas abertas. É uma espécie considerada por Valdujo 

et al. (2012) como endêmica do Cerrado, mas é encontrada com frequência 
em área de Mata Atlântica (MAFFEI & UBAID 2014). 

Áreas de cana-de-açúcar permitem a colonização por espécies de áreas 

abertas e resistentes a pressão antrópica (BALDI et al. 2015). Algumas como 
Rhinella schneideri, Scinax fuscovarius e Salvator merianae frequentam áreas 

peridomiciliares em busca de abrigo e alimento.  

Três espécies registradas não estão presentes na lista de dados secundários: 
Leptodactylus cf. chaquensis, Sibynomorphus mikanni e Phrynops geoffroanus.  

A rã-do-chaco Leptodactylus chaquensis não possui registros anteriores na 
região. Os registros da espécie no estado são na região noroeste. É uma 

espécie cuja diagnose difere de L. latrans, entre outras razões, por apresentar 
a face posterior da coxa com mancha verde oliva uniforme.  

A serpente dormideira Sibynomorphus mikanni é uma das mais comuns do 
Brasil e possui registros em inventários próximos à área de estudo (SAWAYA 
et al. 2008; ARAUJO et al. 2010). Durante os dias de campo, quatro indivíduos 

dessa espécie foram encontrados atropelados no trevo de Lençóis Paulista que 
vai pra Macatuba. Um indivíduo foi capturado a noite atravessando a estrada 

sob o Rio Lençóis, mostrando que essa mata ciliar é um corredor utilizado 
pelas espécies. 

O cágado-de-barbicha Phrynops geoffroanus também possui registros em 

municípios vizinhos (MOYA et al. no prelo). Essa espécie adapta-se muito bem 
em rios contaminados com dejetos orgânicos nas periferias das cidades 

(RIBAS & MONTEIRO Filho 2002) e apresenta certa resistência a poluição 
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(PIÑA et al. 2009). Três indivíduos foram visualizados no Rio Lençóis 

termorregulando pela manhã. 

Um registro interessante foi a presença de oito filhotes de jacarés-do-papo-

amarelo (Caiman latirostris). O registro foi feito a 1,6 km do raio da UTE em 
uma área brejosa associada a um açude ao lado da pista do aeroporto. É uma 
espécie que coloniza facilmente ambientes alterados pelo homem, tais como 

estações de tratamento de efluentes, açudes para o gado e reservatórios 
(COUTINHO et al. 2013). Mesmo que distante da UTE, a presença dessa 

espécie é importante.  

9.2.4.1.4. Considerações finais sobre a herpetofauna 

Com base na curva de rarefação, entende-se que a herpetofauna da área de 

estudo é mais rica do que foi amostrada no trabalho de campo, o que é 
esperado. Para anfíbios, dificilmente essa riqueza pode chegar aos valores dos 

trabalhos mencionados nos dados secundários, visto que o município de 
Lençóis Paulista é inventariado há vários anos (MAFFEI & UBAID 2014). Além 
disso, nos inventários citados as áreas amostradas são maiores, mais 

conservadas, com maior diversidade de ambientes e maior esforço amostral. 

A ausência de fortes chuvas no período de amostragem diminuiu a 

probabilidade de se registrar diversas espécies de anfíbios. Em plantios de 
cana-de-açúcar, as curvas de nível formam poças temporárias que são muito 
utilizadas pelos anfíbios de áreas abertas. Dez espécies que ocorrem em 

Lençóis Paulista utilizam essas poças para reprodução (MAFFEI & UBAID 
2014).  

O registro de espécies domésticas (cães e gatos) na área demonstra que o 
local faz parte de uma matriz antropizada resultante da fragmentação pela 
agricultura e ocupação do bairro rural. Atualmente, a presença de cães e gatos 

é um fator que contribui para o afugentamento e pressão sobre a fauna 
nativa, sendo isto muito comum no processo de habitação humana em áreas 

em contato com fragmentos e remanescentes nativos (LESSA et al. 2016). 

Mesmo com o histórico de alteração da paisagem, a manutenção dos 
fragmentos (APPs) faz-se necessário pois colabora com as espécies de áreas 

abertas. Silva & Rossa-Feres (2007) verificaram que os fragmentos florestais 
constituem parte importante do habitat dessas espécies, seja como áreas de 

refúgio durante a estação seca, como abrigos diurnos durante a estação 
reprodutiva ou como área de forrageio. Um estudo recente na Mata Atlântica 

paulista mostra que a desconexão entre habitat e o isolamento de fragmentos 
das áreas de reprodução influencia na diminuição da riqueza de anuros, 
principalmente para espécies com larva aquática (BECKER et al. 2007). 

 

9.2.4.2. Avifauna 

O estado de São Paulo era composto originalmente por cerca de 82% de 
cobertura florestal, atualmente a cobertura florestal do estado se restringe a 
apenas 13,94% do território, o que representa uma redução significativa dos 

habitats naturais (VICTOR et al., 2005). Apesar disso, o estado abriga cerca 
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de 793 espécies de aves, número que corresponde a 45% da avifauna 

brasileira (SILVEIRA e UEZU, 2011).  

As aves constituem grupo animal bastante diverso em hábitos e 

comportamentos, apresentando espécies capazes de colonizar diferentes 
ambientes. Algumas espécies possuem alta tolerância a interferências 
antrópicas, outras só habitam ambientes com alto nível de conservação, e 

essas características fazem das aves bioindicadores, permitindo avaliar a 
qualidade de um ambiente de acordo com a comunidade de aves encontrada 

(KOSKIMIES, 1989). 

Estima-se que 1/4 da avifauna paulista ocorra em ambientes intensamente 
modificados pelo homem, como áreas de uso agropecuário, silvicultura, 

represamento e cidades (RODRIGUES, 2008). Esse cenário é observado 
também no município de Lençóis Paulista, que apresenta cerca de 5% de 

vegetação nativa remanescente (PML, 2017).  

9.2.4.2.1. Material e Métodos 

9.2.4.2.1.1. Coleta de dados 

Para contextualização da avifauna, foi realizada a busca de dados secundários 
envolvendo os registros de aves na sub bacia do rio Lençóis, que compõe a AII 

do empreendimento, e também o levantamento de dados primários na área 
prevista para o empreendimento e entorno. 

Os dados primários foram obtidos através de levantamento em campo 

conduzido entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2018. A coleta de dados foi 
realizada a partir de levantamentos qualitativos e quantitativos, sendo 

considerados todos os registros visuais, fotográficos e auditivos feitos na área 
em estudo e entorno.  

As amostras tiveram início ao amanhecer, por volta de 6h, de acordo com o 

início das atividades das aves e se estenderam até as 20:30h, sendo que em 
dois dias o período de amostragem foi estendido até as 22h, com objetivo de 

registrar espécies noturnas, totalizando 45,5 horas de esforço amostral. 

O material utilizado na observação e identificação das espécies foi composto 
por binóculos 10X40, gravador de áudio com microfone direcional e câmera 

fotográfica digital. A técnica de playback não foi utilizada com objetivo de não 
causar nenhum tipo de alteração no comportamento dos animais.  

A classificação e ordenamento das espécies seguem o proposto pelo Comitê 
Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et. al., 2015). 

A) Amostragem Qualitativa 

Foi empregado o método de busca ativa para o levantamento qualitativo, e 
consiste em percorrer as áreas de estudo sem um trajeto definido, com 

objetivo de registrar o maior número de espécies. A busca ativa permite 
ampliar a área amostral, possibilitando uma maior taxa de encontros (ANJOS 

et al., 2010). 

Foram considerados também todos os registros visuais, auditivos e 
fotográficos feitos durante os deslocamentos dentro da área de estudo, não 
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havendo preocupação em quantificar os indivíduos registrados por este 

método. 

B) Amostragem Quantitativa 

O levantamento quantitativo foi realizado através do método de pontos fixos 
ou pontos de escuta (CAVARZERE et al., 2012). Foram estabelecidos 10 
pontos fixos de amostragens, onde o pesquisador permaneceu por 15 minutos 

em cada ponto, sendo responsável pelo registro (visual ou auditivo) e pela 
quantificação de indivíduos de cada espécie. Os pontos foram alocados de 

maneira a amostrar os ambientes com maior capacidade de oferecer condições 
e recursos à fauna silvestre, e podem ser divididos em fragmento de 
vegetação reflorestado (A1 e A2), borda de mata ripária de afluente do rio 

Lençóis e canavial (A3, A4 e A5), fragmento de vegetação natural em matriz 
de canavial (A6) e mata ripária do rio Lençóis (A7, A8, A9 e A10) (Quadro 

9.2-5, Mapa 9.2-8 e Figura 9.2-50 a Figura 9.2-59). 

Os pontos foram alocados a pelo menos 200 m de distância um do outro. 

 

Quadro 9.2-5 - Pontos de amostragem de avifauna com coordenadas 

geográficas (UTM 22K, Datum WGS 84) no RAP da Usina Termelétrica (UTE) 

Lençóis Paulista. 

Ponto Coordenadas Descrição 

A1 730391 / 7499661 Fragmento de vegetação reflorestado. 

A2 731179 / 7499986 Fragmento de vegetação reflorestado. 

A3 732208/ 7500392 Borda de Mata Ripária de afluente do Rio 

Lençóis e canavial. 

A4 732171/7500033 Borda de Mata Ripária de afluente do Rio 

Lençóis e canavial. 

A5 732111/7499457 Borda de Mata Ripária de afluente do Rio 

Lençóis e canavial. 

A6 731670/7499417 Fragmento de vegetação natural em matriz de 

canavial. 

A7 731657/7499002 Mata Ripária do Rio Lençóis. 

A8 731503/7499166 Mata Ripária do Rio Lençóis. 

A9 731323/7499247 Mata Ripária do Rio Lençóis. 

A10 731091/7499181 Mata Ripária do Rio Lençóis e fragmento de 

vegetação com predomínio de exóticas 

frutíferas. 
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Figura 9.2-50 –Ponto A1. Direção: 

Sudoeste. Data: 26/12/2018. 

Figura 9.2-51 – Ponto A2. Direção: 

Leste. Data: 26/12/2018. 

  

Figura 9.2-52 – Ponto A3. Direção: 

Sul. Data: 26/12/2018. 

Figura 9.2-53 – Ponto A3. Direção: 

Leste. Data: 26/12/2018. 

  

Figura 9.2-54 – Ponto A6. Direção: 

Sudeste. Data: 26/12/2018. 

Figura 9.2-55 – Ponto A6. Direção: 

Oeste. Data: 26/12/2018. 
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Figura 9.2-56– Ponto A7. Direção: 

Sudeste. Data: 28/12/2018. 

Figura 9.2-57– Ponto A8. Direção: 

Noroeste. Data: 28/12/2018. 

  

Figura 9.2-58– Levantamento 

quantitativo de avifauna, registro 

fotográfico. Localização: Ponto A2.  

Figura 9.2-59– Levantamento 

quantitativo de avifauna, registro 

fotográfico. Localização: Ponto A2. 

 

9.2.4.2.1.2. Avaliação das espécies bioindicadoras 

As espécies encontradas foram classificadas de acordo com o grau de 

sensibilidade à perturbação antrópica, seguindo o proposto por Stotz et al. 
(1996), sendo os graus de sensibilidade classificados em: alto, médio, baixo e 

desconhecido. A dependência das espéceis em relação ao habitat seguiu o 
proposto por Silva (1995) que as classificou em independentes, semi-
dependentes ou dependentes. 

As guildas tróficas e habitat preferencial também foram avaliados, tendo em 
vista que áreas perturbadas apresentam uma tendência ao aumento de 

espécies generalistas em substituição a espécies raras e especialistas 
(PIRATELLI et. al., 2008). As guildas tróficas foram classificadas em: 
carnívoros (C), frugívoros (F), insetívoro (I), granívoro (G), detritívoro (D), 
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nectarívoro (N), foliófago (Fo), onívoro (O) e Piscívoro (P); e o habitat 

preferencial em: Florestal (F), Cerrado (C), Aquático (Aq), Área Antrópica (A) 
(SICK, 1997). 

O status de conservação das espécies foi avaliado segundo ICMBIO (2018) e 
SÃO PAULO (2018), sendo consideradas espécies bioindicadoras aquelas com 
alta sensibilidade a interferências antrópicas e espécies consideradas raras 

e/ou com alta restrição alimentar. 

9.2.4.2.2. Análise de dados 

Os dados obtidos possibilitaram os cálculos do Índice Pontual de Abundância 
(IPA) segundo Vielliard & Silva, 1990. 

Foram avaliadas a diversidade e equitabilidade das espécies identificadas na 

área em estudo. A diversidade foi obtida por meio do Índice de Shannon-
Weaver, que expressa que quanto maior o valor obtido, maior a diversidade 

da amostra (BEGON et al. 2007).  

Para equitabilidade ou uniformidade da amostra, foi utilizado o índice de 
Pielou, também conhecido como índice de equitabilidade (BEGON et al., 2007). 

Este índice varia de 0 a 1, significando 1 a uniformidade da distribuição dos 
indivíduos entre as espécies da amostra. 

Através da análise de equitabilidade é possível aferir se há dominância entre 
as espécies. A dominância pode evidenciar algum tipo de desequilíbrio no 
meio, que pode estar interferindo positiva ou negativamente no 

estabelecimento de espécies. 

9.2.4.2.3. Resultados 

9.2.4.2.3.1. Dados secundários - Área de Influência Indireta 
(AII)  

O quadro a seguir apresenta a avifauna registrada na AII. 
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Quadro 9.2-6 -  Avifauna registrada na Área de Influência Indireta (AII), segundo Vielliard & Silva (1990), Donatelli, et. 

al. (2004), Ubaid (2009) e Wikiaves (2019). 

Táxon Origem 
Espécie 

endêmica 

Dep. de 

ambiente 

florestal 

Sensibilidade 

ambiental 

Status 

SP BR 

RHEIFORMES 
     

Rheidae 
      

Rhea americana NAT Não DFI Baixa CR 
 

TINAMIFORMES 
     

Tinamidae 
     

Crypturellus obsoletus NAT Não DFD Baixa 
  

Crypturellus parvirostris NAT Não DFI Baixa 
  

Crypturellus tataupa NAT Não DFD Baixa 
  

Rhynchotus rufescens NAT Não DFI Baixa NT 
 

Nothura minor NAT Sim DFI Alta RE EN 

Nothura maculosa NAT Não DFI Baixa 
  

ANSERIFORMES 
     

Anhimidae 
     

Anhima cornuta NAT Não DFI Média  NT 
 

Anatidae 
      

Dendrocygna viduata NAT Não DFI Baixa 
  

Dendrocygna autumnalis NAT Não DFI Baixa 
  

Anas bahamensis NAT Não DFI Baixa 
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Anas versicolor NAT Não DFI Baixa 
  

Dendrocygna bicolor NAT Não DFI Baixa 
  

Cairina moschata NAT Não DFI Média 
  

Amazonetta brasiliensis NAT Não DFI Baixa 
  

Nomonyx dominicus NAT Não DFI Média 
  

GALLIFORMES 
     

Cracidae       

Penelope superciliaris NAT Não DFD Média NT 
 

Odontophoridae 
     

Odontophorus capueira NAT Sim DFD Alta NT CR 

PODICIPEDIFORMES 
     

Podicipedidae 
     

Tachybaptus dominicus NAT Não DFI Média 
  

Podilymbus podiceps NAT Não DFI Média 
  

CICONIIFORMES 
     

Ciconiidae 
     

Mycteria americana NAT Não DFI Baixa 
  

SULIFORMES 
     

Phalacrocoracidae 
     

Nannopterum brasilianus NAT Não DFI Baixa 
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Anhingidae 
     

Anhinga anhinga NAT Não DFI Média 
  

PELECANIFORMES 
     

Ardeidae       

Tigrisoma lineatum NAT Não DFI Média 
  

Nycticorax nycticorax NAT Não DFI Baixa 
  

Butorides striata NAT Não DFI Baixa 
  

Bubulcus ibis EXO Não DFI Baixa 
  

Ardea cocoi NAT Não DFI Baixa 
  

Ardea alba NAT Não DFI Baixa 
  

Syrigma sibilatrix NAT Não DFI Baixa 
  

Pilherodius pileatus NAT Não DFI Média NT 
 

Egretta thula NAT Não DFI Baixa 
  

Threskiornithidae 
     

Mesembrinibis cayennensis NAT Não DFS Média 
  

Theristicus caudatus NAT Não DFS Baixa 
  

Platalea ajaja NAT Não DFI Média 
  

CATHARTIFORMES 
     

Cathartidae 
     

Coragyps atratus NAT Não DFI Baixa 
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Cathartes aura NAT Não DFI Baixa 
  

Sarcoramphus papa NAT 
 

DFS Média NT 
 

ACCIPITRIFORMES 
     

Accipitridae 
     

Rupornis magnirostris NAT Não DFI Baixa 
  

Buteo brachyurus NAT Não DFD Média 
  

Busarellus nigricollis NAT Não DFI Baixa 
  

Rostrhamus sociabilis NAT Não DFI Baixa 
  

Heterospizias meridionalis NAT Não DFI Baixa 
  

Leptodon cayanensis NAT Não DFI Média 
  

Gampsonyx swainsonii NAT Não DFI Baixa 
  

Elanus leucurus NAT Não DFI Baixa 
  

Ictinia plumbea NAT Não DFS Baixa 
  

Accipiter superciliosus NAT Não DFD Alta 
  

Urubitinga urubitinga NAT Não DFS Média 
  

Circus buffoni NAT Não DFI Média 
  

Geranoaetus albicaudatus NAT Não DFI Baixa 
  

GRUIFORMES  
     

Aramidae 
     

Aramus guarauna NAT Não DFI Média 
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Rallidae       

Aramides cajanea NAT Não DFS Alta 
  

Aramides saracura NAT Não DFS Média 
  

Amaurolimnas concolor NAT Não DFS Média 
  

Laterallus melanophaius NAT Não DFS Baixa 
  

Laterallus leucopyrrhus NAT Não DFS Média 
  

Porzana albicollis NAT Não DFI Média 
  

Porzana flaviventer NAT Não DFI Média NT 
 

Pardirallus nigricans NAT Não DFI Baixa 
  

Gallinula galeata NAT Não DFI Baixa 
  

Fulica leucoptera NAT Não DFI Média 
  

Porphyrio martinicus NAT Não DFI Baixa 
  

CHARADRIIFORMES 
     

Charadriidae 
     

Vanellus chilensis NAT Não DFI Baixa 
  

Recurvirostridae 
     

Himantopus melanurus NAT Não DFI Baixa 
  

Scolopacidae 
     

Actitis macularius NAT Não DFI Média 
  

Tringa flavipes NAT Não DFI Média 
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Tringa solitaria NAT Não DFI Média 
  

Jacanidae 
     

Jacana jacana NAT Não DFI Baixa 
  

Sternidae 
     

Phaetusa simplex NAT Não DFI Alta RE 
 

Rynchopidae 
     

Rynchops niger NAT Não DFI Alta 
  

COLUMBIFORMES 
     

Columbidae 
     

Columbina talpacoti NAT Não DFI Baixa 
  

Columbina squammata NAT Não DFI Baixa 
  

Columbina picui NAT Não DFI Baixa 
  

Claravis pretiosa NAT Não DFS Baixa 
  

Patagioenas picazuro NAT Não DFS Média 
  

Patagioenas cayennensis NAT Não DFD Média 
  

Zenaida auriculata NAT Não DFS Baixa 
  

Leptotila verreauxi NAT Não DFS Baixa 
  

Leptotila rufaxilla NAT Não DFD Média 
  

Geotrygon violacea NAT Não DFD Alta EN 
 

Geotrygon montana NAT Não DFD Média 
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CUCULIFORMES 
     

Cuculidae 
     

Crotophaga ani NAT Não DFI Baixa 
  

Coccyzus melacoryphus NAT Não DFS Baixa 
  

Guira guira NAT Não DFI Baixa 
  

Piaya cayana NAT Não DFS Baixa 
  

Tapera naevia NAT Não DFI Baixa 
  

Dromococcyx pavoninus NAT Não DFD Alta 
  

STRIGIFORMES 
     

Tytonidae 
     

Tyto furcata NAT Não DFI Baixa 
  

Strigidae       

Athene cunicularia NAT Não DFS Baixa 
  

Megascops choliba NAT Não DFD Baixa 
  

Pulsatrix koeniswaldiana NAT Não DFD Alta 
  

Glaucidium brasilianum NAT Não DFS Baixa 
  

Aegolius harrisii NAT Não DFS Alta 
  

Asio clamator NAT Não DFS Baixa 
  

Asio stygius NAT Não DFS Média 
  

NYCTIBIIFORMES 
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Nyctibiidae 
     

Nyctibius griseus NAT Não DFS Baixa 
  

CAPRIMULGIFORMES 
    

Caprimulgidae 
     

Nyctidromus albicollis NAT Não DFS Baixa 
  

Lurocalis semitorquatus NAT Não DFD Média 
  

Chordeiles minor NAT Não DFI Baixa 
  

Podager nacunda NAT Não DFI Baixa 
  

Nyctiphrynus ocellatus NAT Não DFS Média 
  

Antrostomus rufus NAT Não DFS Baixa 
  

Hydropsalis parvula NAT Não DFI Baixa 
  

Hydropsalis torquata NAT Não DFS Baixa 
  

APODIFORMES 
     

Apodidae 
     

Chaetura meridionalis NAT Não DFI Baixa 
  

Trochilidae 
     

Amazilia fimbriata NAT Não DFI Baixa 
  

Amazilia versicolor NAT Não DFI Baixa 
  

Amazilia lactea NAT Não DFS Baixa 
  

Anthracothorax nigricollis NAT Não DFS Baixa 
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Florisuga fusca NAT Sim DFD Média 
  

Calliphlox amethystina NAT Não DFS Baixa 
  

Chlorostilbon lucidus NAT Não DFI Baixa 
  

Colibri serrirostris NAT Não DFS Baixa 
  

Eupetomena macroura NAT Não DFI Baixa 
  

Heliomaster squamosus NAT Não DFS Média 
  

Hylocharis chrysura NAT Não DFS Média 
  

Leucochloris albicollis NAT Sim DFD Baixa 
  

Lophornis chalybeus NAT Não DFS Baixa 
  

Phaethornis pretrei NAT Não DFS Média 
  

Thalurania glaucopis NAT Sim DFD Média 
  

TROGONIFORMES 
     

Trogonidae 
     

Trogon surrucura NAT Sim DFD Média 
  

Trogon rufus NAT Não DFD Média 
  

CORACIIFORMES 
     

Alcedinidae  
     

Megaceryle torquata NAT Não DFI Baixa 
  

Chloroceryle amazona NAT Não DFS Baixa 
  

Chloroceryle americana NAT Não DFS Baixa 
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Momotidae 
     

Baryphthengus ruficapillus NAT Sim DFD Média 
  

GALBULIFORMES 
     

Galbulidae 
     

Galbula ruficauda NAT Não DFS Baixa 
  

Bucconidae 
     

Nystalus chacuru NAT Não DFI Média 
  

Malacoptila striata NAT Sim DFD Média 
  

PICIFOMES 
     

Ramphastidae  
     

Ramphastos toco NAT Não DFD Média 
  

Picidae       

Campephilus robustus NAT Sim DFD Média 
  

Celeus flavescens NAT Não DFD Baixa 
  

Colaptes campestris NAT Não DFI Baixa 
  

Colaptes melanochloros NAT Não DFS Baixa 
  

Dryocopus lineatus NAT Não DFD Média 
  

Melanerpes candidus NAT Não DFI Baixa 
  

Picumnus albosquamatus NAT Não DFD Baixa 
  

Veniliornis passerinus NAT Não DFS Média 
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Veniliornis spilogaster NAT Sim DFD Média 
  

CARIAMIFORMES 
     

Cariamidae 
     

Cariama cristata NAT Não DFI Baixa 
  

FALCONIFORMES 
     

Falconidae 
     

Caracara plancus NAT Não DFI Baixa 
  

Falco femoralis NAT Não DFI Baixa 
  

Falco rufigularis NAT Não DFD Baixa VU 
 

Falco sparverius NAT Não DFI Baixa 
  

Falco peregrinus NAT Não DFI Média 
  

Herpetotheres cachinnans NAT Não DFS Baixa 
  

Micrastur semitorquatus NAT Não DFS Média 
  

Micrastur ruficollis NAT Não DFD Média 
  

Milvago chimachima NAT Não DFI Baixa 
  

PSITTACIFORMES 
     

Psittacidae 
     

Pionus maximiliani NAT Não DFD Média 
  

Primolius maracana NAT Não DFS Média VU 
 

Psittacara leucophthalmus NAT Não DFS Baixa 
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Forpus xanthopterygius NAT Não DFS Média 
  

Brotogeris chiriri NAT Sim DFI Baixa 
  

Amazona aestiva NAT Não DFD Média NT 
 

PASSERIFORMES 
     

Thamnophilidae 
     

Dysithamnus mentalis NAT Não DFD Média 
  

Thamnophilus caerulescens NAT Não DFD Baixa 
  

Mackenziaena leachii NAT Sim DFD Média 
  

Mackenziaena severa NAT Sim DFD Média 
  

Taraba major NAT Não DFS Média 
  

Thamnophilus doliatus NAT Não DFS Baixa 
  

Thamnophilus ruficapillus NAT Não DFS Baixa 
  

Thamnophilus pelzelni NAT Não DFD Média 
  

Herpsilochmus rufimarginatus NAT Não DFD Média 
  

Formicivora rufa NAT Não DFI Baixa 
  

Drymophila malura NAT Sim DFD Média 
  

Pyriglena leucoptera NAT Sim DFD Média 
  

Melanopareiidae 
     

Melanopareia torquata NAT Sim DFI Média CR 
 

Conopophagidae 
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Conopophaga lineata NAT Não DFD Baixa 
  

Rhinocryptidae 
     

Eleoscytalopus indigoticus NAT Sim DFD Média 
  

Scleruridae 
     

Geositta poeciloptera NAT Sim DFI Média RE EN 

Dendrocolaptidae 
     

Dendrocincla fuliginosa NAT Não DFD Alta 
  

Sittasomus griseicapillus  NAT Não DFD Média 
  

Xiphocolaptes albicollis NAT Não DFD Média 
  

Dendrocolaptes platyrostris NAT Não DFD Média 
  

Xiphorhynchus fuscus NAT Sim DFD Alta 
  

Lepidocolaptes angustirostris NAT Não DFI Média 
  

Campylorhamphus falcularius NAT Sim DFD Alta 
  

Xenopidae 
     

Xenops minutus NAT Não DFD Média 
  

Xenops rutilans NAT Não DFD Média 
  

Furnariidae 
     

Certhiaxis cinnamomeus NAT Não DFI Média 
  

Furnarius rufus NAT Não DFI Baixa 
  

Synallaxis spixi NAT Não DFD Baixa 
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Synallaxis ruficapilla NAT Não DFD Média 
  

Synallaxis frontalis NAT Não DFD Baixa 
  

Synallaxis albescens NAT Não DFI Baixa 
  

Cranioleuca vulpina NAT Não DFI Média 
  

Cranioleuca obsoleta NAT Sim DFD Média 
  

Lochmias nematura NAT Não DFD Média 
  

Automolus leucophthalmus NAT Sim DFD Média 
  

Philydor lichtensteini NAT Sim DFD Alta 
  

Phacellodomus ruber NAT Sim DFD Baixa 
  

Phacellodomus ferrugineigula NAT Sim DFD Média 
  

Pipridae       

Antilophia galeata NAT Não DFD Média 
  

Chiroxiphia caudata NAT Não DFD Baixa 
  

Tityridae       

Schiffornis virescens NAT Sim DFD Média 
  

Tityra inquisitor NAT Não DFD Média 
  

Tityra cayana NAT Não DFD Média 
  

Pachyramphus viridis NAT Não DFS Média 
  

Pachyramphus polychopterus NAT Não DFS Baixa 
  

Pachyramphus validus NAT Não DFS Média 
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Cotingidae 
     

Phibalura flavirostris NAT Não DFS Média 
  

Procnias nudicollis NAT Sim DFD Média 
  

Platyrinchidae 
     

Platyrinchus mystaceus NAT Não DFD Média 
  

Rhynchocyclidae 
     

Poecilotriccus plumbeiceps NAT Não DFD Média 
  

Poecilotriccus latirostris NAT Sim DFD Média 
  

Leptopogon amaurocephalus NAT Não DFD Média 
  

Corythopis delalandi NAT Não DFD Média 
  

Hemitriccus diops NAT Sim DFD Média 
  

Hemitriccus orbitatus NAT Sim DFS Média 
  

Hemitriccus nidipendulus NAT Sim DFS Baixa 
  

Hemitriccus margaritaceiventer NAT Não DFS Média 
  

Myiornis auricularis NAT Sim DFD Baixa 
  

Todirostrum poliocephalum NAT Sim DFD Baixa 
  

Todirostrum cinereum NAT Não DFD Baixa 
  

Tolmomyias sulphurescens NAT Não DFD Baixa 
  

Tyrannidae 
     

Phyllomyias virescens NAT Sim DFD Média 
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Myiopagis caniceps NAT Não DFD Média 
  

Myiopagis viridicata NAT Não DFD Média 
  

Elaenia spectabilis NAT Não DFD Baixa 
  

Elaenia mesoleuca NAT Não DFD Baixa 
  

Elaenia chiriquensis NAT Não DFI Baixa 
  

Suiriri suiriri NAT Não DFI Média NT 
 

Serpophaga nigricans NAT Não DFI Baixa 
  

Phaeomyias murina NAT Não DFI Baixa 
  

Euscarthmus meloryphus NAT Não DFS Baixa 
  

Culicivora caudacuta NAT Sim DFI Média CR 
 

Myiophobus fasciatus NAT Não DFI Baixa 
  

Contopus cinereus NAT Não DFD Baixa 
  

Pyrocephalus rubinus NAT Não DFI Baixa 
  

Knipolegus cyanirostris NAT Não DFD Baixa 
  

Satrapa icterophrys NAT Não DFI Baixa 
  

Muscipipra vetula NAT Sim DFS Média 
  

Arundinicola leucocephala NAT Não DFI Média 
  

Alectrurus tricolor NAT Sim DFI Alta CR VU 

Myiodynastes maculatus NAT Não DFD Baixa 
  

Empidonomus varius NAT Não DFS Baixa 
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Tyrannus savana NAT Não DFI Baixa 
  

Sirystes sibilator NAT Não DFD Média 
  

Casiornis rufus NAT Não DFD Média 
  

Camptostoma obsoletum NAT Não DFI Baixa 
  

Cnemotriccus fuscatus NAT Não DFD Baixa 
  

Colonia colonus NAT Não DFS Baixa 
  

Elaenia flavogaster NAT Não DFI Baixa 
  

Elaenia cristata NAT Não DFI Baixa 
  

Elaenia obscura NAT Não DFI Baixa 
  

Fluvicola albiventer NAT Não DFI Média 
  

Fluvicola nengeta NAT Não DFI Baixa 
  

Gubernetes yetapa NAT Não DFI Baixa 
  

Hirundinea ferruginea NAT Não DFI Baixa 
  

Lathrotriccus euleri NAT Não DFD Média 
  

Legatus leucophaius NAT Não DFS Baixa 
  

Myiozetetes similis  NAT Não DFI Baixa 
  

Myiozetetes cayanensis NAT Não DFI Baixa 
  

Pitangus sulphuratus NAT Não DFI Baixa 
  

Megarynchus pitangua NAT Não DFI Baixa 
  

Machetornis rixosa NAT Não DFI Baixa 
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Myiarchus tyrannulus NAT Não DFI Baixa 
  

Myiarchus ferox NAT Não DFI Baixa 
  

Myiarchus swainsoni NAT Não DFI Baixa 
  

Xolmis cinereus NAT Não DFI Baixa 
  

Xolmis velatus NAT Não DFI Baixa 
  

Serpophaga subcristata NAT Não DFI Baixa 
  

Tyrannus melancholicus NAT Não DFI Baixa 
  

Vireonidae 
     

Cyclarhis gujanensis NAT Não DFS Baixa 
  

Vireo chivi NAT Não DFD Baixa 
  

Hylophilus poicilotis NAT Sim DFD Média 
  

Corvidae       

Cyanocorax cristatellus NAT Não DFS Média 
  

Cyanocorax chrysops NAT Não DFS Baixa 
  

Hirundinidae 
     

Pygochelidon cyanoleuca NAT Não DFI Baixa 
  

Tachycineta leucorrhoa NAT Não DFI Baixa 
  

Stelgidopteryx ruficollis NAT Não DFI Baixa 
  

Alopochelidon fucata NAT Não DFI Média 
  

Progne tapera NAT Não DFI Baixa 
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Progne subis NAT Não DFI Baixa NT 
 

Progne chalybea NAT Não DFI Baixa 
  

Tachycineta albiventer NAT Não DFI Baixa 
  

Hirundo rustica NAT Não DFI Baixa 
  

Petrochelidon pyrrhonota NAT Não DFI Baixa 
  

Troglodytidae 
     

Cistothorus platensis NAT Não DFI Baixa RE 
 

Troglodytes musculus NAT Não DFI Baixa 
  

Donacobiidae 
     

Donacobius atricapilla NAT Não DFI Médio 
  

Polioptilidae 
     

Polioptila dumicola NAT Não DFS Baixa 
  

Turdidae       

Turdus leucomelas NAT Não DFS Baixa 
  

Turdus rufiventris NAT Não DFS Baixa 
  

Turdus amaurochalinus NAT Não DFS Baixa 
  

Turdus subalaris NAT Sim DFD Média 
  

Turdus albicollis NAT Não DFD Média 
  

Mimidae       

Mimus saturninus NAT Não DFI Baixa 
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Motacillidae 
     

Anthus lutescens NAT Não DFI Baixa 
  

Passerellidae 
     

Arremon flavirostris NAT Não DFD Baixa 
  

Zonotrichia capensis NAT Não DFI Baixa 
  

Ammodramus humeralis NAT Não DFI Baixa 
  

Parulidae       

Geothlypis aequinoctialis NAT Não DFS Média 
  

Myiothlypis flaveola NAT Não DFD Baixa 
  

Myiothlypis leucoblephara NAT Sim DFS Média 
  

Basileuterus culicivorus NAT Não DFD Baixa 
  

Setophaga pitiayumi NAT Não DFS Média 
  

Icteridae       

Icterus cayanensis NAT Não DFS Média 
  

Icterus pyrrhopterus NAT Não DFS Média 
  

Amblyramphus holosericeus NAT Não DFI Baixa 
  

Agelasticus cyanopus NAT Não DFI Média 
  

Chrysomus ruficapillus NAT Não DFI Baixa 
  

Molothrus bonariensis NAT Não DFI Baixa 
  

Sturnella superciliaris NAT Não DFI Baixa 
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Psarocolius decumanus NAT Não DFD Média 
  

Pseudoleistes guirahuro NAT Não DFI Baixa 
  

Gnorimopsar chopi NAT Não DFS Baixa 
  

Thraupidae 
     

Conirostrum speciosum NAT Não DFD Baixa 
  

Emberizoides herbicola  NAT Não DFI Baixa 
  

Sicalis flaveola NAT Não DFI Baixa 
  

Sicalis luteola NAT Não DFI Baixa 
  

Coereba flaveola NAT Não DFI Baixa 
  

Coryphospingus cucullatus NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila caerulescens NAT Não DFI Baixa 
  

Schistochlamys ruficapillus NAT Não DFI Baixa 
  

Neothraupis fasciata NAT Não DFI Média CR 
 

Nemosia pileata NAT Não DFD Baixa 
  

Cypsnagra hirundinacea NAT Sim DFI Alta EN 
 

Piranga flava NAT Não DFI Baixa 
  

Habia rubica NAT Não DFD Alta 
  

Ramphocelus carbo NAT Não DFS Baixa 
  

Hemithraupis ruficapilla NAT Sim DFD Baixa 
  

Tachyphonus coronatus NAT Sim DFS Baixa 
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Trichothraupis melanops NAT Não DFD Média 
  

Thlypopsis sordida NAT Não DFD Baixa 
  

Tangara sayaca NAT Não DFI Baixa 
  

Pipraeidea melanonota NAT Não DFD Média 
  

Hemithraupis guira NAT Não DFD Baixa 
  

Tersina viridis NAT Não DFI Baixa 
  

Tangara cayana NAT Não DFS Média 
  

Dacnis cayana NAT Não DFI Baixa 
  

Saltator similis NAT Não DFS Baixa 
  

Saltator fuliginosus NAT Sim DFD Média 
  

Saltatricula atricollis NAT Sim DFI Média 
  

Volatinia jacarina NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila plumbea NAT Não DFI Média VU 
 

Sporophila lineola NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila caerulescens NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila leucoptera NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila bouvreuil NAT Não DFI Média VU 
 

Sporophila angolensis NAT Não DFI Baixa 
  

Sporophila maximiliani NAT Não DFI Baixa CR CR 

Sporophila pileata NAT Não DFI Baixa RE 
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Táxon Origem 
Espécie 

endêmica 

Dep. de 

ambiente 

florestal 

Sensibilidade 

ambiental 

Status 

SP BR 

Tiaris fuliginosus NAT Não DFD Baixa 
  

Coryphaspiza melanotis NAT Não DFI Alta RE EN 

Cardinalidae 
     

Piranga flava NAT Não DFS Baixa 
  

Cyanoloxia brissonii NAT Não DFS Média 
  

Fringillidae 
     

Euphonia violacea NAT Não DFD Baixa 
  

Euphonia cyanocephala NAT Não DFD Baixa 
  

Spinus magellanicus NAT Não DFS Baixa 
  

Euphonia chlorotica NAT Não DFI Baixa 
  

Passeridae 
     

Passer domesticus EXO Não DFI Baixa 
  

Origem: NAT - nativa; EXO - exótica. Dependência de mata: DFI - independente de mata; DFS - semi-dependente de mata; DFD - dependente de 

mata. Status de conservação conforme São Paulo (São Paulo, 2018) e Brasil (ICMBio, 2016), sendo, RE- Regionalmente Extinto; CR-Criticamente em 

perigo; EN - em Perigo; VU-Vulnerável; NT-Quase Ameaçada; DD-Dados Insuficientes, NC - Não consta. Classificação e ordenamento das espécies 

seguem o proposto pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015).  
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9.2.4.2.3.2. Dados primários - Área de Influência Direta 

(AID)  

Foram identificadas 124 espécies de aves (Quadro 9.2-7), esse número 

representa 15,6% das espécies identificadas no estado de São Paulo 
(SILVEIRA e UEZU, 2011). As espécies identificadas estão distribuídas em 40 
famílias (Figura 9.2-60), sendo Tyrannidae (18) a família com o maior número 

de representantes, seguido por Thraupidae (14). 
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Quadro 9.2-7 - Avifauna registrada na área em estudo 

Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

TINAMIFORMES 
 

       

Tinamidae 
 

       

Crypturellus tataupa X X 0,8   O DFS baixa 

Crypturellus parvirostris X X 0,3   O DFI baixa 

ANSERIFORMES 
 

       

Anatidae 
 

       

Anas bahamensis X  0   O DFI baixa 

Dendrocygna viduata X X 0,3   O DFI baixa 

GALLIFORMES 
 

       

Cracidae 
 

       

Penelope superciliaris X  0   F DFD média 

SULIFORMES         

Phalacrocoracidae         

Nannopterum brasilianus X X 1   P DFI baixa 

PELECANIFORMES         

Ardeidae         

Ardea alba X X 0,5 
  

P DFI baixa 

Ardea cocoi X X 0,3 
  

P DFI baixa 

Butorides striata X X 0,2 
  

P DFI baixa 
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Nycticorax nycticorax X X 0,1 
  

P DFI baixa 

Syrigma sibilatrix X  0   I DFD média 

Threskiornithidae         

Mesembrinibis cayennensis  X X 0,2   O DFS média 

Phimosus infuscatus X  0   O DFI média 

CATHARTIFORMES         

Cathartidae         

Coragyps atratus X X 0,3   D DFS baixa 

ACCIPITRIFORMES         

Accipitridae         

Elanus leucurus X X 0   C DFS baixa 

Rupornis magnirostris X X 0,3   C DFS baixa 

GRUIFORMES         

Rallidae         

Aramides saracura  X 0,3   O DFS baixa 

Pardirallus nigricans  X 0,1   O DFS baixa 

Gallinula galeata X  0   O DFI baixa 

CHARADRIIFORMES         

Charadriidae         

Vanellus chilensis X X 2,2   O DFS baixa 
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Jacanidae         

Jacana jacana X  0   O DFI baixa 

COLUMBIFORMES         

Columbidae         

Columbina talpacoti  X X 4,7   G DFI baixa 

Columbina squammata X X 0,1   G DFI baixa 

Leptotila rufaxilla X X 0,1   G DFD média 

Leptotila verreauxi X X 2,1   G DFD média 

Patagioenas cayennensis X X 0,9   G DFD média 

Patagioenas picazuro X X 7,7   G  DFD baixa 

Zenaida auriculata X X 3,6   G DFI baixa 

CUCULIFORMES         

Cuculidae         

Coccyzus melacoryphus  X 0,1   I DFS baixa 

Crotophaga ani X X 0,7   I DFI média 

Guira guira X X 0,8   C DFD baixa 

Tapera naevia  X 0   I DFI baixa 

Piaya cayana  X X 0,6   I DFD média 

STRIGIFORMES         

Tytonidae         
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Tyto furcata X  0   C DFI baixa 

Strigidae         

Asio clamator X  0   C DFI baixa 

Athene cunicularia X X 0,2   C DFI média 

NYCTIBIIFORMES         

Nyctibiidae         

Nyctibius griseus X  0   I DFS baixa 

CAPRIMULGIFORMES         

Caprimulgidae         

Hydropsalis torquata X  0   I DFS baixa 

Podager nacunda X  0   I DFI baixa 

Nyctidromus albicollis X  0   I DFS baixa 

APODIFORMES         

Trochilidae         

Chlorostilbon lucidus  X 0,1   N DFS baixa 

Eupetomena macroura  X 0,1   N DFI baixa 

Phaethornis pretrei X X 1,2   N DFI baixa 

Thalurania furcata X X 0,1   N DFI baixa 

CORACIIFORMES         

Alcedinidae         
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Chloroceryle americana X X 0,2   P DFS baixa 

Megaceryle torquata  X 0,2   P DFI baixa 

GALBULIFORMES         

Galbulidae         

Galbula ruficauda  X 0,6   I DFS baixa 

PICIFORMES         

Picidae         

Colaptes campestris X X 1,7   I DFI baixa 

Colaptes melanochloros  X 0,2   I DFD média 

Dryocopus lineatus  X 0,7   I DFS baixa 

Melanerpes candidus  X X 0,7   I DFS média 

Picumnus albosquamatus X X 0,8   I DFD média 

Veniliornis passerinus  X X 0,3   I DFS baixa 

FALCONIFORMES         

Falconidae         

Caracara plancus  X X 0,2   O DFS baixa 

Falco femoralis X X 0,2   C DFI baixa 

Milvago chimachima  X X 0,6   I DFI baixa 

PSITTACIFORMES         

Psittacidae         
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Brotogeris chiriri X X 4   F DFS baixa 

Psittacara leucophthalmus X X 4,5   F DFD média 

PASSERIFORMES         

Thamnophilidae         

Dysithamnus mentalis X X 1   I DFD média 

Taraba major  X 0,8   I DFD média 

Thamnophilus doliatus  X 2,4   I DFS baixa 

Dendrocolptidae         

Lepidocolaptes angustirostris X X 0,2   I DFI média 

Furnariidae         

Cranioleuca vulpina X X 3,6   I DFI média 

Certhiaxis cinnamomeus  X 1,4   I DFI média 

Furnarius rufus  X X 0,4   I DFS baixa 

Synallaxis frontalis X X 2,2   I DFD baixa 

Synallaxis spixi X X 1,5   I DFD baixa 

Rhynchocyclidae         

Leptopogon amaurocephalus X X 0,8   I DFD média 

Hemitriccus margaritaceiventer  X 0,1   I DFS média 

Todirostrum cinereum X X 5,4   I DFS baixa 

Tolmomyias sulphurescens X X 0,4   I DFS baixa 
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Tyrannidae         

Capsiempis flaveola  X 0,2   I DFD média 

Camptostoma obsoletum  X 0,6   I DFS baixa 

Colonia colonus  X 0,8   I DFD baixa 

Cnemotriccus fuscatus X X 0,4   I DFI média 

Empidonomus varius X X 1,9   I DFS baixa 

Elaenia flavogaster X X 1,6   O DFS baixa 

Fluvicola nengeta X X 0,8   I DFS baixa 

Machetornis rixosa X X 0,3   I DFS baixa 

Megarynchus pitangua  X X 0,4   O DFS baixa 

Myiarchus ferox  X X 1,7   O DFS média 

Myiarchus tyrannulus X X 0,7   O DFI baixa 

Myiodynastes maculatus X X 1,2   O DFS baixa 

Myiozetetes similis X X 1,5   O DFS baixa 

Myiophobus fasciatus  X 0,3   I DFI baixa 

Pitangus sulphuratus X X 2,6   O DFS baixa 

Tyrannus melancholicus X X 3,6   I DFS média 

Tyrannus savana  X 0,5   I DFI baixa 

Xolmis velatus X X 0,4   I DFI média 

Vireonidae          
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Cyclarhis gujanensis X X 1,7   I DFD baixa 

Vireo chivi X X 0,6   I DFI baixa 

Corvidae         

Cyanocorax chrysops  X 0,4   O DFS baixa 

Hirundinidae         

Stelgidopteryx ruficollis X X 0,8   I DFD média 

Tachycineta albiventer  X 1,2   I DFI baixa 

Troglodytidae         

Troglodytes musculus X X 1,4   I DFI baixa 

Polioptilidae         

Polioptila dumicola X X 0,1   I DFS baixa 

Turdidae         

Turdus amaurochalinus X X 0,2   O DFI baixa 

Turdus leucomelas X X 2,1 
  

O DFS média 

Turdus rufiventris X X 0,3   O DFD baixa 

Mimidae         

Mimus saturninus X X 0,6   O DFI baixa 

Passerellidae         

Ammodramus humeralis X X 1,8   G DFI baixa 

Arremon flavirostris  X 0,4   O DFD média 
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Zonotrichia capensis  X X 5,7   O DFI baixa 

Parulidae         

Geothlypis aequinoctialis X X 1,2 
  

I DFS média 

Myiothlypis flaveola X X 1   I DFI baixa 

Setophaga pitiayumi X X 0,3   I DFI baixa 

Icteridae         

Agelasticus cyanopus  X 0,2   O DFI média 

Molothrus bonariensis  X 1   O DFI baixa 

Pseudoleistes guirahuro X X 0,7   O DFS baixa 

Thraupidae         

Coereba flaveola  X X 1,3   O DFS média 

Conirostrum speciosum X X 1,8   I DFS média 

Coryphospingus cucullatus X X 0,4   G DFS baixa 

Nemosia pileata 
 

X 0,8   O DFD baixa 

Ramphocelus carbo X X 1,1   O DFS baixa 

Sicalis flaveola  X 0,8   G DFI baixa 

Sicalis luteola X X 4,9   G DFI baixa 

Sporophila caerulescens X X 3,8   G DFS média 

Sporophila lineola X X 0,3   G DFS baixa 

Thlypopsis sordida  X 0,8   O DFS baixa 
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Táxon 

Registro 

IPA 

Status  

Guilda* 
Dependência 

florestal** 
Sens.Amb.*** 

CV PE BR SP 

Tangara cayana X X 1,8   O DFD média 

Tangara sayaca X X 3,3   O DFD média 

Tersina viridis X X 1,5   O DFD média 

Volatinia jacarina X X 2,2   G DFI baixa 

Fringilidae         

Euphonia chlorotica X X 1,2   F DFD baixa 

Status de conservação conforme São Paulo (São Paulo, 2018) e Brasil (ICMBio, 2016), sendo, RE- Regionalmente Extinto; CR-Criticamente em perigo; 

EN - em Perigo; VU-Vulnerável; NT-Quase Ameaçada; DD-Dados Insuficientes, NC - Não consta.; *Guildas alimentares: F: frugívoros; I: insetívoros, 

O: onívoros, G: granívoros, C: carnívoros, D: detritívoros, N: nectarívoros, P: piscívoros. **Dependência de Habitat Florestal segundo Silva (1995); 

*** Segundo Stotz et al (1996). 
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Os Tryrannidae compreendem uma das famílias com maior número de 

espécies das Américas, possuem representantes com ampla capacidade de 
colonização, se adaptando bem às interferências antrópicas, sendo comum se 

destacarem como a família com maior número de representantes nos estudos 
de avifauna. Apresentam grande capacidade de vôo, o que possibilita a 
realização de migrações sazonais em busca de condições e recursos ideais 

para o seu estabelecimento. Com predomínio de espécies insetívoras, são 
comumente encontrados em bordas de matas, havendo também espécies de 

hábitos florestais (DONATELLI et al., 2007; SIGRIST, 2009). Dentre os 
Tyrannidae identificados na área de estudo não foram encontradas espécies 
com alta sensibilidade a alterações antrópicas (STOTZ, et al., 1996). 

Capsiempis flaveola, Colonia colonus são as únicas espécies da família, 
dependentes de ambientes florestais (SILVA, 1995).  

A família Thraupidae, segunda mais abundante na área em estudo, é 
composta por espécies com grande variedade de características e 
comportamentos, dentre eles o gênero Sporophila, que compreende grande 

parte das aves canoras. Algumas espécies de Thraupidae possuem alta 
tolerância a interferências antrópicas, sendo comumente encontradas em 

grandes centros urbanos, como por exemplo, Coereba flaveola e Tangara 
sayaca (SIGRIST, 2009). 

Das 124 espécies registradas, 96 registros foram feitos através dos métodos 

quantitativos e qualitativos, 27 exclusivas do método quantitativo (ponto de 
escuta) e 13 exclusivas do método qualitativo (busca ativa). Vale ressaltar que 

das espécies registradas apenas pelas metodologias qualitativas, seis possuem 
hábito noturno, são elas Tyto furcata, Asio clamator, Nyctibius griseus, 
Hydropsalis torquata, Podager nacunda e Nyctidromus albicollis. 

Dentre as espécies registradas, Penelope obscura destaca-se por não ter sido 
registrada em nenhuma metodologia destinada diretamente ao levantamento 

de avifauna, sendo o registro desta espécie feito através das armadilhas 
fotográficas utilizadas no levantamento de mamíferos.  
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Figura 9.2-60 – Riqueza de espécies de cada família de aves. Classificação 

taxonômica segundo Piacentini (2015). 

 

Com base nos dados obtidos nesta campanha, foi estabelecida a curva de 
rarefação, também chamada de curva do coletor. A curva de rarefação não 

tendeu à assíntota, corroborando com as análises feitas através do estimador 
Jackknife1, que estimou a riqueza da área em estudo em 147 espécies (Figura 
9.2-61). Esses resultados indicam a possibilidade de novas espécies serem 

registradas de acordo com o aumento do esforço amostral. 

 

 

Figura 9.2-61 – Riqueza encontrada e estimada para área em estudo. 
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Não foi identificado um padrão ou similaridade significativa de espécies entre 

pontos de escuta, indicando que as áreas amostradas apresentam 
diversidades α e β significativas. O índice de similaridade de Jaccard varia de 0 

a 1, sendo 0 a ausência total de similaridade e 1 áreas totalmente similares 
(MAGURRAN, 2004). Apenas duas áreas apresentaram similaridade acima de 
0,5 (7 e 8) e todas abaixo de 0,7.  

 

 

Figura 9.2-62 – Análise de similaridade entre os pontos de escuta. 

 

Os fragmentos de vegetação natural existentes na área encontram-se 
fortemente antropizados, sendo constante a presença humana e de cães 

domésticos nas áreas avaliadas. Seja pelo afugentamento, predação e caça, 
tais fatores interferem negativamente para o estabelecimento de espécies 

raras, ameaçadas e menos tolerantes a alterações antrópicas. 

As espécies mais abundantes foram Sicalis luteola, seguido por Psittacara 
leucophthalmus, Patagioenas picazuro, Zonotrichia capensis e Columbina 

talpacoti (Figura 9.2-63). Estas espécies foram as mais abundantes para a 
área amostrada, sendo Patagioenas picazuro e Zonotrichia capensis 

registradas em todos os pontos amostrais, o que corrobora o mencionado 
anteriormente relativo à β diversidade. Apesar de a área amostrada ser 

relativamente pequena em se tratando de diversidade de ambientes, houve 
diferença entre as espécies registradas em cada ponto amostral. 

Dentre as espécies mais abundantes, todas são espécies que possuem grande 

resiliência, podendo ser encontradas em diferentes biomas e também em 
centros urbanos.  
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Figura 9.2-63 – Espécies de maior IPA para a área em estudo. 

 

As espécies de menor IPA foram aquelas com apenas um contato durante o 
período amostral, IPA = 0,1 (Quadro 9.2-8). O fato destas espécies terem 

apenas um registro durante o monitoramento não é necessariamente um 
indicativo de que estejam sendo impactadas pelas alterações ambientais, 
podendo estar relacionado ao baixo nível de detecção destas espécies pelos 

métodos utilizados.  

 

Quadro 9.2-8 - Espécies identificadas com menor IPA. 

Família Espécies 

Ardeidae Nycticorax nycticorax 

Rallidae Pardirallus nigricans 

Columbidae Columbina squammata 

Cuculidae Coccyzus melacoryphus 

Cuculidae Tapera naevia 

Trochilidae Chlorostilbon lucidus 

Trochilidae Eupetomena macroura 

Trochilidae Thalurania furcata 

Rhynchocyclidae Hemitriccus margaritaceiventer 

Polioptilidae Polioptila dumicola 
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A análise da diversidade obteve um índice de 4,1 (Shannon-Weaver), segundo 

Magurran (2004) usualmente o índice de Shannon-Weaver ocorre entre 1,5 e 
3, sendo que o índice máximo obtido nessa análise é de 5, é possível aferir 

que as áreas avaliadas apresentam diversidade significativa. 

A análise de equitabilidade feita através do Índice de Pielou obteve o resultado 
de 0,87, mostrando que apesar de haver variação no Índice Pontual de 

Abundância, não há dominância acentuada entre as espécies identificadas. 
Derivada deste índice de diversidade (Shannon-Weaver), a Equitabilidade de 

Pielou é empregada para definir a homogeneidade da distribuição de espécies 
em uma área. O valor da equitabilidade varia de 0 a 1 onde valores baixos 
representam poucas espécies dominantes em meio a um grande número de 

espécies raras, valores altos representam a máxima, de diversidades 
semelhantes e de espécies bem distribuídas na área amostrada (Quadro 

9.2-9). 

Sendo o pioneiro em estudos ecológicos, o índice de Simpson analisa a 
‘concentração’ de dominância, uma vez que quanto maior o valor, maior a 

dominância por uma ou poucas espécies. Assim, o índice de dominância de 
Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao acaso na 

amostra, pertencerem à mesma espécie, considerando a proporção do total de 
ocorrência de cada espécie (BROWER & ZARR, 1984). 

O valor estimado para o índice está entre 0 e 1, sendo que para valores 

próximos de 0 indicam uma dominância de espécies. Com o resultado para o 
índice em 0,97, entende-se que não há dominância entre as espécies 

identificadas. 

 

Quadro 9.2-9 - Índices ecológicos avaliados para avifauna. 

Índices Valores 

Simpson_1-D 0,97 

Shannon_H 4,1 

Equitabilidade_J (Pielou) 0,87 

 

A área em estudo engloba uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), 
localizada entre os pontos A1 e A2. Durante as buscas ativas realizadas nessa 
área, foi possível verificar a presença de algumas espécies nas represas de 

tratamento, com destaque para Anas bahamensis e Dendrocygna viduata. 
Pertentence à Ordem dos Anseriformes, família Anatidae, estas espécies 

realizam migrações sazonais e possuem hábitos aquáticos (RIDGELY, 2015; 
SIGRIST, 2009; SORENSON et al., 1992).  

Durante o levantamento de campo cinco indivíduos de Anas bahamensis foram 
encontrados mortos.. A presença de adultos e jovens é um indicativo de que a 
área em estudo possa ser utilizada como área de reprodução. Durante as 

amostras foi possivel observar que os animais apresentam dificuldades de sair 
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das represas de tratamento, é possível que isso se deva ao tipo de 

revestimento e que os animais apresentavam acúmulo de matéria orgânica 
sobre as penas, porém são necessários maiores estudos para aferir a causa da 

morte desses indivíduos (Figura 9.2-66 a Figura 9.2-106). 

 

  

Figura 9.2-64 – Indivíduo adulto 

Anas bahamensis em ETE. Data: 

28/12/2018. 

Figura 9.2-65 – Jovens de Anas 

bahamensis em ETE. Data: 

28/12/2018. 

  

Figura 9.2-66 – Anas bahamensis 

morto em ETE. Data: 30/12/2018. 

Figura 9.2-67 – Anas bahamensis em 

ETE com deposição de matéria 

orgânica sobre as penas e dificuldade 

de sair da represa. Data: 

30/12/2018. 

 

A) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Foram consideradas espécies indicadoras de qualidade ambiental e/ou 

bioindicadoras aquelas que apresentaram dependência dos habitat florestais 
segundo a classificação de Silva (1995), espécies com média ou alta 

sensibilidade a alterações ambientais, segundo Stotz et al., (1996) e espécies 
com maior restrição alimentar e espécies listadas como ameaçadas de 
extinção (ICMBIO, 2016; SÃO PAULO, 2018; SICK, 1997).  
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A análise das guildas tróficas identificou o predomínio de espécies insetívoras 

(51), seguidos por onívoras (36), granívoras (14), carnívoras e piscívoras (7), 
frugívoras e nectarívoras (5) e detritívoras (1) (Figura 9.2-68).  

Aves com dietas mais especializadas apresentam maior restrição e exigência 
quanto à qualidade ambiental (TELINO-JUNIOR et at., 2005). Entre as 
espécies frugívoras identificadas nesse estudo houve o predomínio de 

Psittacidae com duas espécies, Cracidae e Fringilidae apresentaram uma 
espécie cada. Dentre as espécies frugívoras, a presença de Penelope 

superciliaris (Cracidae) indica que a área em estudo ainda apresenta condições 
e recursos necessários para o estabelecimento de espécies mais exigentes. 
Frugívora de grande porte, dependente de ambientes florestais e com média 

sensibilidade a alterações antrópicas, esta espécie pode ser considerada a 
mais sensível a alterações antrópicas identificada na área de estudo.  

 

 

Figura 9.2-68 - Guildas tróficas das espécies registradas no presente estudo. 

 

Espécies insetívoras e onívoras representaram 70,1% do total de espécies 
identificadas na presente campanha, segundo Almeida (1982) o predomínio de 
espécies insetívoras seguido por onívoras é característico de ambientes 

alterados. Em contrapartida, Willis (1979) e Anjos (1998) citam que espécies 
insetívoras escaladoras de tronco (pica-paus e arapaçus) possuem resposta 

rápida a alterações de habitat, sendo localmente extintas em ambientes 
alterados. Na presente campanha foram identificadas sete espécies que se 
encaixam em tais categorias, sendo seis espécies de pica-pau (Picidae) e uma 

de arapaçu (Dendrocolaptidae).  

De acordo com Sigrist (2009) e Ridgely (2015), o estudo foi conduzido em 

área de ocorrência de seis espécies de Dendrocolaptidae, são elas 
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Dendrocincla turdina, Sittasomus griseicapillus, Dendrocolaptes platyrostris, 

Xiphorhynchus fuscus, Xiphocolaptes albicollis e Lepidocolaptes angustirostris. 
Estas espécies podem ser consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental, 

tendo em vista que são espécies de média e alta sensibilidade a alterações 
antrópicas e correspondem rapidamente a alterações antrópicas (ALMEIDA, 
1982). Lepidocolaptes angustirostris foi a única espécie registrada na área em 

estudo. Diferente das demais espécies da família Dendrocolaptidae, esta 
espécie não possui dependência de ambientes florestais e apesar de ser 

caracterizada como média sensibilidade a alteração antrópica, possui alta 
capacidade de colonização, havendo registros até mesmo em centros urbanos.  

Houve o predomínio de espécies com baixa sensibilidade a alterações 

ambientais (87), seguido por espécies de média sensibilidade (37) (STOTZ et. 
al., 1996) (Figura 9.2-69). A ausência de espécies com alta sensibilidade a 

alterações antrópicas é um indicativo de que os ambientes existentes na área 
em estudo podem não oferecer as condições e recursos necessários para o 
estabelecimento de comunidades mais exigentes.  

 

 

Figura 9.2-69 - Quantidade de espécies em relação à sensibilidade a 

alterações ambientais (STOTZ et al., 1996). 

 

Em relação aos habitat, foram identificadas 48 espécies semi-dependentes, 27 

dependentes e 49 independentes de habitat florestais (SILVA, 1995) (Figura 

9.2-70). Esse resultado evidencia que apesar de não terem sido identificadas 

espécies com alta sensibilidade a alterações antrópicas, os fragmentos de 

vegetação existentes na área em estudo possuem papel fundamental para a 

presença e manutenção de 76 espécies, se consideradas as dependentes e 

semi-dependentes de ambientes florestais.  
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Figura 9.2-70 - Riqueza de espécies em relação à dependência de habitat 

florestal (SILVA, 1995). 

 

Relacionando a dependência de habitat florestal com sensibilidade a alterações 
ambientais, foram identificadas 17 espécies dependentes e com baixa 

sensibilidade, 24 dependentes com média sensibilidade (SILVA, 1995; STOTZ 
et. al., 1996) (Quadro 9.2-10).  

 

Quadro 9.2-10 - Relação de espécies dependentes de habitat florestais 

Táxon IPA Dependência florestal Sensibilidade 
Guilda 

trófica 

Cracidae 

    

Penelope superciliaris 0 Dependente média FRU 

Ardeidae 

    

Syrigma sibilatrix 0 Dependente média INS 

Columbidae 

    

Leptotila rufaxilla 0.3 Dependente média GRA 

Leptotila verreauxi 2.1 Dependente média GRA 

Patagioenas cayennensis 0.9 Dependente média GRA 

Patagioenas picazuro 8.1 Dependente baixa GRA 

Cuculidae     
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Táxon IPA Dependência florestal Sensibilidade 
Guilda 

trófica 

Guira guira 1 Dependente baixa CAR 

Piaya cayana 0.6 Dependente média INS 

Picidae     

Colaptes melanochloros 0.2 Dependente média INS 

Picumnus albosquamatus 0.8 Dependente média INS 

Psittacidae     

Psittacara leucophthalmus 9.1 Dependente média FRU 

Thamnophilidae     

Dysithamnus mentalis 1 Dependente média INS 

Taraba major 0.8 Dependente média INS 

Furnariidae     

Synallaxis frontalis 2.2 Dependente baixa INS 

Synallaxis spixi 1.5 Dependente baixa INS 

Rhynchocyclidae     

Leptopogon amaurocephalus 0.8 Dependente média INS 

Tyrannidae     

Capsiempis flaveola 0.2 Dependente média INS 

Colonia colonus 0.8 Dependente baixa INS 

Vireonidae     

Cyclarhis gujanensis 1.7 Dependente baixa INS 

Hirundinidae     

Stelgidopteryx ruficollis 0.8 Dependente média INS 

Turdidae     

Turdus rufiventris 0.3 Dependente baixa ONI 

Passerellidae     

Arremon flavirostris 0.4 Dependente Média ONI 

Thraupidae     

Nemosia pileata 0.8 Dependente baixa ONI 

Tangara cayana 1.8 Dependente média ONI 

Tangara sayaca 3.4 Dependente média ONI 

Tersina viridis 1.5 Dependente média ONI 

Fringilidae     

Euphonia chlorotica 1.2 Dependente média FRU 

Legenda: Guildas alimentares: FRU: frugívoros; INS: insetívoros, ONI: onívoros, GRA: 

granívoros, CAR: carnívoros. 
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B) Aves de interesse comercial e cinegéticas 

Grande parte das ações destinadas à preservação ambiental tem como foco o 
aumento das áreas florestais, porém são diversos os agentes envolvidos para 

que esses ambientes se estabeleçam e possam desempenhar seu papel 
ecológico, sendo a fauna indispensável para manutenção dos ambientes 
florestais (BARROS, 2012).  

A pressão exercida pela caça é uma das principais causas da perda de 
biodiversidade. Seja para alimentação ou criação em cativeiro, as aves são 

animais que possuem alto valor comercial, e a caça é uma das principais 
causas do declínio populacional de algumas espécies. No presente estudo 
foram identificadas 24 espécies que segundo Costa & Monteiro (2016) são de 

interesse comercial e cinegéticas (Quadro 9.2-11). Não foram identificadas 
espécies consideradas raras e/ou ameaçadas segundo CITES (2019) e IUCN. 

 

Quadro 9.2-11 - Espécies de interesse comercial e cinegéticas. 

Táxon IPA Sensibilidade Guilda trófica  

Anatidae 

   

Anas bahamensis 0 baixa onívoro 

Dendrocygna viduata 0.3 baixa onívoro 

Psittacidae    

Brotogeris chiriri 4 baixa frugívoro 

Psittacara leucophthalmus 9.1 média frugívoro 

Corvidae    

Cyanocorax chrysops 0.6 baixa onívoro 

Turdidae    

Turdus leucomelas 2.1 baixa onívoro 

Turdus rufiventris 0.3 média onívoro 

Passerellidae    

Ammodramus humeralis 2.2 baixa granívoro 

Arremon flavirostris 0.4 média onívoro 

Zonotrichia capensis  6.5 baixa onívoro 

Icteridae    

Agelasticus cyanopus 0.2 média onívoro 

Molothrus bonariensis 1 baixa onívoro 

Pseudoleistes guirahuro 0.7 baixa onívoro 

Thraupidae    

Coereba flaveola  1.4 média onívoro 

Coryphospingus cucullatus 0.5 baixa granívoro 

Ramphocelus carbo 1.1 baixa onívoro 
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Táxon IPA Sensibilidade Guilda trófica  

Sicalis flaveola 0.8 baixa granívoro 

Sicalis luteola 9.7 baixa granívoro 

Sporophila caerulescens 4.7 média granívoro 

Sporophila lineola 0.4 baixa granívoro 

Tangara cayana 1.8 média onívoro 

Tangara sayaca 3.4 média onívoro 

Volatinia jacarina 3.2 baixa granívoro 

Fringilidae    

Euphonia chlorotica 1.2 baixa frugívoro 

 

9.2.4.2.4. Considerações finais sobre a avifauna 

Estudos realizados realizados por Vielliard & Silva (1990), Donatelli, et al. 

(2004) e Ubaid (2009) na RPPN Olavo Egídio Setúbal registraram 325 espécies 
(Quadro 9.2-6). A RPPN Olavo Egídio Setúbal é composta por um 

remanescente de Floresta Estacional Semidecidual de 615,50ha, sendo 
considerada um importante refúgio para a fauna silvestre do município. Esse 
número é acrescido pelos registros realizados através da plataforma digital 

Wikiaves, sendo considerados os registros na sub bacia do Rio Lençóis, 
totalizando 361 espécies. 

Segundo Vielliard & Silva (1990), matas de interior que apresentem menos de 
280 espécies indicam alterações antrópicas. No presente estudo foram 
identificadas 124 espécies de aves, esse número corresponde a 34% das 

espécies previstas por dados secundários e 15,6% do número de espécies 
registradas no estado de São Paulo. Os resultados apresentados através de 

dados secundários foram obtidos em áreas de reserva florestal e expressam 
uma alta diversidade de espécies, divergindo da área em estudo que 
apresenta como matriz a monocultura de cana-de-açúcar, sendo os habitats 

restritos a remanescentes de vegetação natural isolados, pequenas faixas de 
mata de galeria e áreas de reflorestamento.  

Os resultados obtidos pelos estimadores e análise da curva de rarefação 
indicam que os esforços amostrais realizados durante esta campanha de 
monitoramento não foram suficientes para que haja estabilização da curva, ou 

seja, há possibilidade de registros de novas espécies para área em estudo. 
Esse resultado é corroborado pelo resultado obtido por Jackknife1, que 

estimou 147 espécies para a área em análise, o que ainda estaria abaixo da 
riqueza de 280 espécies referenciada por Vielliard & Silva (1990). 

As análises de diversidade e equitabilidade realizadas através dos Índices de 

Shannon-Weaver e Pielou evidenciaram que a área possui diversidade 
significativa, não havendo dominância de espécies. A ausência de dominância 

entre espécies é um indicativo de equilíbrio ambiental, não havendo fatores 
que estejam beneficiando o estabelecimento de determinadas espécies em 
detrimento de outras. 
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A análise do Índice de Jaccard mostrou baixa similaridade entre as espécies 

registradas nos pontos fixos. Esse resultado mostra que há variação nas 
diversidades α e β na área em estudo. A diversidade α está relacionada à 

riqueza de espécies, já a diversidade β se trata da variação dos ambientes. 
Esses dados mostram que apesar de próximos, os ambientes onde foram 
alocados os pontos fixos apresentam condições e recursos diferentes entre si, 

havendo diferença entre as espécies registradas em cada ponto.  

Das 124 espécies identificadas, 75 apresentam dependência ou semi-

dependência de ambientes florestais (SILVA, 1995). Esse resultado mostra 
que os fragmentos de vegetação natural possuem papel fundamental para o 
estabelecimento e manutenção das comunidades de avifauna na área 

monitorada. Não houve registro de espécies raras e/ou ameaçadas de 
extinção. 

Apesar de ainda apresentarem condições e recursos para a fauna silvestre, os 
remanescentes de vegetação existentes na área em estudo sofrem constantes 
alterações antrópicas. Durante o período amostral foram comuns os encontros 

com transeuntes na área, bem como com cães domésticos. Foi observado 
também que a pesca é prática comum na área em estudo e que há sinais de 

corte seletivo de espécies, evidenciados por clareiras existentes dos 
fragmentos e resquícios de vegetação suprimida. Esses fatores contribuem 
negativamente para o estabelecimento de fauna silvestre, seja pelo 

afugentamento, caça ou predação, impedem o estabelecimento de espécies 
mais exigentes, tendo impacto direto sob espécies de hábitos terrícolas e de 

menor tolerância a alterações antrópicas. 

A baixa diversidade de espécies da família Dendrocolaptidae também pode ser 
considerada um indicativo de alterações nos ambientes florestais. As espécies 

pertencentes a esta família apresentam média ou alta sensibilidade a 
alterações antrópicas, tal característica faz com que indivíduos desta família 

apresentem respostas rápidas às alterações em seu habitat (ALMEIDA, 1982).  

Das espécies identificadas na área de estudos, Penelope superciliares destaca-
se como sendo a mais exigente, por ser uma espécie frugívora de grande 

porte e dependente de ambientes florestais. Cabe destacar a presença de 
Dendrocygna viduata e Anas bahamensis, agravada pelo registro de cinco 

indivíduos mortos de Anas bahamensis nas lagoas de tratamento de efluentes. 
O fato de terem sido identificados indivíduos adultos e jovens é indício de que 

o local possa ser utilizado como área de reprodução da espécie e por serem 
espécies migratórias, são mais sensíveis a alterações de habitat, 
principalmente se confirmado que o local é sítio de reprodução.  
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Figura 9.2-71 – Penelope supercilaris. 

Localização: 22K 730359/7499750  

Figura 9.2-72 - Butorides striata. 

Localização 22K 730932/7499131.  

  

Figura 9.2-73 - Mesembrinibis 

cayennensis. Localização: Ponto A8.  

Figura 9.2-74 – Asio clamator. 

Localização: 22K 730552/7499887. 

  

Figura 9.2-75 - Nyctibius griseus. 

Localização: 22K 730744/7499674.  

Figura 9.2-76 – Nyctibius griseus. 

Localização: 22K 730744/7499674.  
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Figura 9.2-77 – Phaethornis pretrei. 

Localização: 22K 731624/7499092.  

Figura 9.2-78 – Chloroceryle 

americana. Localização: Ponto A8. 

  

Figura 9.2-79 – Galbula ruficauda. 

Localização: Ponto A7. 

Figura 9.2-80 – Dryocopus lineatus. 

Localização: Ponto A7. 

  

Figura 9.2-81 – Falco femoralis. 

Localização: Ponto A6. 

Figura 9.2-82– Thamnophilus 

doliatus. Localização: Ponto A10. 
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Figura 9.2-83 – Todirostrum 

cinereum. Localização: Ponto A8. 

Figura 9.2-84 – Ramphocelus carbo. 

Localização: Ponto A10. 

 

9.2.4.3. Mastofauna 

Os mamíferos possuem grande flexão em sua anatomia, ecologia, 
comportamento e ampla variação de tamanhos e formas, podendo correr, 
nadar, saltar, escavar, mergulhar, escalar e voar. A grande diversidade de 

fatores comportamentais e morfológicos reunidos por essa classe permite as 
espécies pertencentes a ela ocuparem um leque de ambientes considerável 

(TIRIRA, 1999). 

Ao estudar a fauna de um determinado local, espera-se que a diversidade 

encontrada reflita a diversidade total ou, pelo menos, uma parte de seus 
componentes. Apesar de não ser possível amostrar todos os grupos 
taxonômicos existentes, é esperado que os grupos escolhidos representem a 

diversidade local e expliquem as relações ecológicas relevantes para o 
conhecimento do estado de conservação de uma área como um todo 

(TOGNELLI, 2005).  

Devido a capacidade desses animais de ocuparem diversos habitat, quaisquer 
alterações nos mesmos ocasionam mudanças nos padrões de distribuição e 

abundância das espécies desse grupo. Essas mudanças podem ser detectadas 
em comunidades de mamíferos de médio e grande porte utilizando métodos 

rápidos, baratos e eficientes, tornando esses animais ótimos indicadores 
ambientais (GRIESE & FONSECA, 2014). 

No mundo a ciência catalogou mais de 5000 espécies de mamíferos, 

distribuídas em aproximadamente 153 famílias e 29 ordens (SIGRIST, 2012) A 
fauna de mamíferos brasileira conta com 732 representantes, pertencentes a 

12 ordens (PAGLIA et al., 2012), sendo o Brasil um dos países mais 
biodiversos do mundo quando se trata desse grupo. O estado de São Paulo 
tem o registro de 231 espécies de mamíferos, o que representa 

aproximadamente um terço das espécies catalogadas no país (DE VIVO et al., 
2011). Levando em consideração a grande diversidade de mamíferos e sua 

importância como indicadores ambientais, o presente estudo visa interpretar o 
grau de conservação da comunidade de mamíferos terrestres de médio e 
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grande porte da área que será destinada a construção da Usina Termelétrica 

(UTE) Lençóis Paulista. O mesmo também possibilita a ampliação do 
conhecimento da mastofauna do interior do estado de São Paulo. 

9.2.4.3.1. Material e Métodos 

9.2.4.3.1.1. Coleta de dados 

A campanha de campo para a coleta de dados primários ocorreu entre os dias 

26 e 30 de dezembro de 2018, estando essa inserida na estação chuvosa do 
ano. Foram utilizados três métodos de amostragem: Armadilhamento 

fotográfico, Transectos a procura de rastros, vestígios e encontros diretos, e 
Registros ocasionais. 

A) Armadilhamento fotográfico 

Foram utilizadas 10 armadilhas fotográficas, essas ficaram expostas por cinco 
dias consecutivos (Quadro 9.2-12, Figura 9.2-85 a Figura 9.2-99, Mapa 

9.2-8). Este método vem sendo utilizado no Brasil a pouco mais de uma 
década e alguns autores afirmam que têm conseguido eficientes resultados na 
amostragem qualitativa da mastofauna (ALVES & ANDRIOLO, 2005; SRBEK-

ARAUJO & CHIARELLO, 2007). Sendo a comunidade de mamíferos silvestre 
brasileira, em sua grande maioria de hábito noturno/crepuscular, as 

armadilhas fotográficas facilitam a amostragem dos animais, dada a 
dificuldade de visualização, além de elucidar dúvidas de identificação de 
rastros e vestígios que possam ser encontrados nas áreas estudadas. 

Considerando o curto período de exposição das armadilhas, optou-se pelo uso 
de iscas para a atração das espécies ali presentes. Foi utilizado: sardinha em 

lata, linguiça calabresa, banana, sal grosso e suco em pó. As armadilhas foram 
instaladas em diferentes ambientes da área de estudo, o local de instalação foi 
decidido pelo profissional em campo, priorizando os que possuíam algum 

indício de passagem dos animais. A revisão foi realizada a cada dois dias para 
a reposição das iscas e troca de pilhas quando necessário. 

 

Quadro 9.2-12 – Localização das armadilhas fotográficas com breve descrição 

do ambiente de instalação e coordenadas geográficas (UTM 22K, Datum WGS 

84) no RAP da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista. 

Armadilhas 
fotográficas 

Ambiente Coordenadas  

AF1 
Interior de fragmento reflorestado próximo a represa de 
tratamento de esgoto. 

730359/7499750 

AF2 Interior de fragmento reflorestado próximo a represa de 
tratamento de esgoto. 

731143/7499966 

AF3 Mata ripária de um afluente do rio Lençóis. 732229/7500333 

AF4 Mata ripária de um afluente do rio Lençóis. 732150/7499687 

AF5 Mata ripária de um afluente do rio Lençóis. 732095/7499429 
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Armadilhas 

fotográficas 
Ambiente Coordenadas  

AF6 Leito de um pequeno córrego afluente do rio Lençóis. 731648/7499402 

AF7 Mata ripária do rio Lençóis. 731346/7499182 

AF8 Pequeno fragmento de mata com presença de espécies 
frugívoras exóticas. 

731112/7499241 

AF9 Mata ripária de uma represa que desagua no rio Lençóis. 730992/7498607 

AF10 Interior de fragmento isolado em matriz de monocultura 

de cana. 
730186/7500130 

 

 

Figura 9.2-85 - Montagem da armadilha fotográfica AF9. 

  

Figura 9.2-86 - Armadilha fotográfica 

AF1 montada em fragmento 

reflorestado no entorno da represa de 

tratamento de esgoto. 

Figura 9.2-87 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF1. 
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Figura 9.2-88 - Armadilha fotográfica 

AF4 montada na mata ripária de um 

afluente do rio Lençóis. 

Figura 9.2-89 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF4. 

  

Figura 9.2-90 - Armadilha fotográfica 

AF6 montada em leito de pequeno 

córrego afluente do rio Lençóis. 

Figura 9.2-91 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF6. 

  

Figura 9.2-92 - Armadilha fotográfica 

AF7 montada na mata ripária do rio 

Lençóis. 

Figura 9.2-93 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF7. 
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Figura 9.2-94 - Armadilha fotográfica 

AF8 montada em fragmento composto 

por vegetação nativa e espécies 

frugívoras exóticas. 

Figura 9.2-95 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF8. 

  

Figura 9.2-96 - Armadilha fotográfica 

AF9 montada na mata ripária de uma 

represa que desagua no rio Lençóis. 

Figura 9.2-97 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF9. 

  

Figura 9.2-98 - Armadilha fotográfica 

AF10 montada em fragmento de mata 

nativa isolado em matriz de cana-de-

açúcar. 

Figura 9.2-99 - Vegetação na qual foi 

montada a armadilha fotográfica AF10. 
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B) Transectos e registros ocasionais 

Foram demarcados 20 transectos de 200 metros cada por toda a área de 
estudo (Quadro 9.2-13, Figura 9.2-100 a Figura 9.2-102 e Mapa 9.2-8). Esses 

transectos foram percorridos por um observador buscando a visualização 
direta de mamíferos, bem como a identificação das espécies através de 
vestígios e rastros como pegadas, fezes, tocas e sinais de forrageamento 

(Figura 10.4.3.16). Cada transecto foi percorrido duas vezes durante a 
amostragem, totalizando oito quilômetros ao final. O espécime avistado, 

escutado ou que teve seu rastro ou vestígio anotado, foi considerado apenas 
uma vez por dia no transecto que foi listado; após registrado o rastro ou 
vestígio, este foi apagado para evitar recontagem. Para as espécies que 

geralmente se deslocam em grupos foi considerado apenas um registro. 

Rastros e vestígios, animais atropelados e avistamento ocasionais que 

ocorreram fora dos transectos, foram considerados qualitativamente e as 
espécies foram incorporadas a lista de fauna. 

Os manuais de Mamede & Alho (2008), Sigrist (2012), Becker & Dalponte 

(2013), Reis et al. (2014), Griese & Fonseca (2014) e artigos científicos foram 
utilizados para auxiliar nas identificações. 

 

Quadro 9.2-13 – Localização dos transectos com breve descrição do ambiente 

e coordenadas geográficas (UTM 22K, Datum WGS 84) no RAP da Usina 

Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista. 

Transectos Ambiente 
Coordenadas  

Início Final 

TSC1 Plantação de cana-de-açúcar. 730646/7500572 730839/7500433 

TSC2 Plantação de cana-de-açúcar. 731214/7500405 731397/7500484 

TSC3 Plantação de cana-de-açúcar. 731662/7500658 731622/7500658 

TSC4 
Entre fragmento de mata nativa 
reflorestado e represa de 
tratamento de esgoto. 

730498/7499767 730330/7499767 

TSC5 
Entre fragmento de vegetação 
nativa reflorestado e plantação de 
cana-de-açúcar. 

730254/7499747 730295/7499675 

TSC6 
Entre fragmento de vegetação 
nativa reflorestado e plantação de 
cana-de-açúcar. 

731225/7499930 731151/7500062 

TSC7 Plantação de cana-de-açúcar. 731582/7499758 731487/7499909 

TSC8 Plantação de cana-de-açúcar. 731858/7499969 731717/7500027 

TSC9 
Entre a mata ripária de um 
afluente do rio Lençóis e plantação 
de cana-de-açúcar. 

732211/7500398 732212/7500461 

TSC10 
Entre a mata ripária de um 
afluente do rio Lençóis e plantação 
de cana-de-açúcar. 

732247/7500035 732276/7500132 

TSC11 
Plantação de cana-de-açúcar sob 
uma linha de transmissão. Na área 

731958/7499852 732144/7499893 
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Transectos Ambiente 
Coordenadas  

Início Final 

de servidão da linha de 
transmissão há plantação de 
amendoim. 

TSC12 
Entre a mata ripária de um 
afluente do rio Lençóis e plantação 

de cana-de-açúcar. 

732180/7499588 732199/7499729 

TSC13 
Entre a mata ripária de um 
afluente do rio Lençóis e plantação 
de cana-de-açúcar. 

732084/7499463 732120/7499463 

TSC14 
Entre a mata ripária de um 
afluente do rio Lençóis e plantação 
de cana-de-açúcar. 

731649/7499382 731731/7499382 

TSC15 

Plantação de cana-de-açúcar sob 

uma linha de transmissão. Na área 
de servidão da linha de 

transmissão há plantação de 
amendoim. 

731166/7499505 731357/7499577 

TSC16 
Entre plantação de cana-de-açúcar 
e fileira de árvores que estão em 
torno a estrada férrea. 

730655/7499333 730762/7499321 

TSC17 
Entre a mata ripária do rio Lençóis 
e plantação de cana-de-açúcar. 

730735/7499253 730849/7499218 

TSC18 
Entre a mata ripária do rio Lençóis 
e plantação de cana-de-açúcar. 

731304/7499247 731424/7499244 

TSC19 
Entre a mata ripária do rio Lençóis 
e plantação de cana-de-açúcar. 

731348/7499124 731353/7499136 

TSC20 
Entre fragmento de vegetação 
nativa reflorestado e plantação de 
cana-de-açúcar. 

730547/7499900 730669/7499931 

 

 

Figura 9.2-100 - Registro de rastros e/ou vestígios durante a realização das 

transecções. 
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Figura 9.2-101 - Transecto TSC14 

localizado entre fragmento de 

vegetação nativa e plantio de cana-de-

açúcar. 

Figura 9.2-102 - Transecto TSC2 

localizado em estrada que corta o 

plantio de cana-de-açúcar. 

 

9.2.4.3.2. Análise de dados 

Os dados foram analisados de maneira qualitativa e quantitativa, a frequência 

de ocorrência dos registros encontrados durante as transecções foi calculada 
dividindo o número dos registros de cada espécie registrada de forma 

independente nos transectos pela quantidade total de quilômetros percorrido. 

Também foi calculado a frequência de ocorrência das espécies registradas nas 
armadilhas fotográficas. Esse foi obtido a partir da relação do o número de 

registros fotográficos independentes de cada espécie pelo esforço total das 
armadilhas em dias de amostragem e multiplacado por 100, conforme Nunes 

et al. (2012). 

Foi considerado apenas um registro diário (a cada 24 horas) por armadilha 
fotográfica para cada espécie, evitando assim a superestimação do número de 

registros (SRBEK-ARAUJO & CHIARELO, 2007). 

Para a suficiência amostral foi calculada a curva de rarefação, produzida por 

repetidas reamostragens com aleatorização da ordem das amostras, do 
conjunto total de dados, a fim de se obter uma média do número de espécies 
encontradas nas reamostragens (CHAO, 2004). Foram realizadas 1.000 

aleatorizações e computado o número de espécies adicionado por dia para a 
elaboração da curva. Um estimador de riqueza, Jackknife de 1ª ordem 

(Jackknife 1), foi calculado, que estima o número de espécies esperado para 
um grupo de dados com base na riqueza observada. A suficiência da 
amostragem e os cálculos dos índices foram realizados utilizando o programa 

EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013). 

Dois índices ecológicos foram calculados a partir dos dados primários listados 

durante a campanha de cinco dias, o índice de diversidade de Shannon-Wiener 
(H’) e a equitabilidade de Pielou (J’), ambos cálculos foram realizados 
utilizando o pacote estatístico PAST (HAMMER et al., 2001). 
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9.2.4.3.3. Resultados 

9.2.4.3.3.1. Dados secundários - Área de Influência Indireta 
(AII) 

O entorno da área de influência da Usina Termelétrica (UTE) Cidade do Livro, 
mais precisamente os municípios de Lençóis Paulista, Botucatu e Jaú, tem 
registrado 46 espécies de mamíferos de médio e grande porte (MENDONÇA, 

2009; REALE et al., 2011; ALVES et al., 2012; UBAID et al., 2010). Além dos 
autores citados, a empresa Duratex S.A. gentilmente cedeu informações sobre 

a fauna de mamíferos presente na Fazenda Rio Claro, estando esses dados 
contido em relatórios internos da empresa (Quadro 9.2-14). 

Todos os trabalhos reunidos para descrever a fauna regional da área de 

estudo foram realizados em área de ecótono entre Floresta Estacional 
Semidecidual e Cerrado, mesma vegetação presente na área de estudo antes 

da fragmentação da vegetação nativa do interior do estado de São Paulo. 
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Quadro 9.2-14 – Mastofauna regional da área de influência da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista, incluindo 

endemismo, status de conservação em São Paulo (São Paulo 2018) e no Brasil (ICMBio 2018). 

Nome científico Nome popular Endemismo 
Status 

SP BR 

DIDELPHIMORPHIA     

Didelphidae     

Didelphis albiventris gambá-da-orelha-branca    

Didelphis sp. gambá    

PILOSA     

Myrmecophagidae     

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  VU VU 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim    

CINGULATA     

Dasypodidae     

Cabassous tatouay tatu-de-rabo-melo-grande  DD  

Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole    

Dasypus novemcinctus tatu-galinha    

Dasypus septemcinctus tatu-mulita    

Euphractus sexcinctus tatu-peba    

Priodontes maximus tatu-canastra  DD VU 

ARTIODACTYLA     

Cervidae     
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Nome científico Nome popular Endemismo 
Status 

SP BR 

Mazama americana veado-mateiro  EN  

Mazama gouazoubira veado-catingueiro    

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro  CR VU 

Tayassu pecari queixada  EN VU 

Pecari tajacu cateto  NT  

Suidae     

Sus scrofa* javali    

PRIMATES     

Atelidae     

Alouatta caraya bugio-preto  EN  

Alouatta guariba clamitans bugio-ruivo MA EN VU 

Callitrichidae     

Callithrix penicillata mico-estrela    

Leontopithecus chrysopygus mico-leão-preto MA, Br EN EN 

Cebidae     

Sapajus nigritus macaco-prego MA   

CARNIVORA     

Canidae     

Cerdocyon thous cachorro-do-mato    

Chrysocyon brachyurus lobo-guará  VU VU 
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Nome científico Nome popular Endemismo 
Status 

SP BR 

Lycalopex vetulus raposinha Br VU VU 

Felidae     

Leopardus pardalis jaguatirica  VU  

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno  VU VU 

Leopardus wiedii gato-maracajá  EN VU 

Puma concolor onça-parda  VU VU 

Puma yagouaroundi gato-mourisco   VU 

Mephitidae     

Conepatus semistriatus jaritataca  DD  

Mustelidae     

Eira barbara irara    

Galictis cuja furão    

Lontra longicaudis lontra  VU  

Procyonidae     

Nasua nasua  quati    

Procyon cancrivorus mão-pelada    

LAGOMORPHA     

Leporidae     

Sylvilagus brasiliensis tapiti  DD  

Lepus europaeus* lebrão    
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Nome científico Nome popular Endemismo 
Status 

SP BR 

RODENTIA     

Caviidae     

Cavia aperea preá    

Cavia sp preá    

Hydrochoerus hydrochaeris capivara    

Cuniculidae     

Cuniculus paca paca  NT  

Dasyproctidae     

Dasyprocta azarae cutia    

Echimyidae     

Myocastor coypus ratão-do-banhado    

Erethizontidae     

Coendou prehensilis ouriço / porco-espinho  DD  

Coendou spinosus ouriço-cacheiro    

Sciuridae     

Guerlinguetus ingrami caxinguelê / serelepe MA, Br   

Legenda: *Espécie exótica. Endemismo de bioma e nacional segundo Paglia et al. (2012). MA: Espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, Br: Espécie 

endêmica do Brasil. Status de conservação conforme São Paulo (São Paulo, 2018) e Brasil (ICMBio, 2018), sendo, CR: Espécie ameaçada de extinção 

sob a categoria “Criticamente em Perigo”; EN: Espécie ameaçada de extinção sob a categoria “Em Perigo”; VU: Espécie ameaçada de extinção sob a 

categoria “Vulnerável”; NT: Espécie classificada como “Quase Amaçada” e DD: Espécie classificada como “Dados Insuficientes”. 
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9.2.4.3.3.2. Dados primários - Área de Influência Direta 

(AID) 

Foram registradas 12 espécies pertencentes a seis Ordens e 10 Famílias. 

Nenhuma delas são endêmicas do Brasil ou de algum bioma brasileiro, e 
também não constam nas listas de espécies ameaçadas de extinção, seja em 
âmbito estadual (SÃO PAULO, 2018) ou federal (ICMBIO, 2018). Das espécies 

listadas Cerdocyon thous, Eira barbara e Nasua nasua estão presentes na lista 
da CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e 

Flora Selvagens Ameaçadas (CITES 2018), estando a primeira no apêndice II 
e as outras duas no apêndice III (Quadro 9.2-15). 
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Quadro 9.2-15  – Mastofauna registrada nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista durante 

incursão a campo realizada em dezembro de 2018. 

Nome científico Nome popular Métodos de amostragem 

DIDELPHIMORPHIA     

Didelphidae     

Didelphis albiventris gambá-da-orelha-branca Af 

CINGULATA     

Dasypodidae     

Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole Ts, Eo 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Af, Ts, Eo 

Euphractus sexcinctus tatu-peba Ts, Eo 

ARTIODACTYLA     

Cervidae     

Mazama gouazoubira veado-catingueiro Ts, Eo 

Suidae     

Sus scrofa* javali Ts 

CARNIVORA     

Canidae     

Cerdocyon thous cachorro-do-mato Ts, Eo 

Mustelidae     

Eira barbara irara Af 
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Nome científico Nome popular Métodos de amostragem 

Procyonidae     

Nasua nasua  quati Ts 

LAGOMORPHA     

Leporidae     

Lepus europaeus* lebrão Ts, Eo 

RODENTIA     

Caviidae     

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Ts, Eo 

Dasyproctidae     

Dasyprocta azarae cutia Af 

Legenda: *Espécies exóticas. Endemismo de bioma e nacional segundo Paglia et al. (2012). Status de conservação conforme São Paulo (SÃO PAULO, 

2018) e Brasil (ICMBIO, 2018). Métodos de amostragem: Af: Armadilha fotográfica, Ts: Transectos, Ro: Registros ocasionais. 
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Considerando as metodologias utilizadas, o método de transectos foi o mais 

efetivo, contribuindo com nove espécies, sendo duas amostradas 
exclusivamente por esse método. Esse também foi o que apresentou o maior 

número de registros, um total de 37. Os registros advindos dos encontros 
ocasionais de rastros, vestígios e avistamentos, que ocorreram fora dos 
transectos, também foram importantes no presente estudo, e contribuiu com a 

listagem de sete espécies, totalizando 16 registros.  

A mastofauna brasileira é composta por animais que possuem hábitos 

discretos, sendo assim, difícil visualização. Com isso, o estudo de rastros e 
vestígios é uma ferramenta importante em trabalhos que envolvam 
inventariamento da fauna (BECKER & DALPONTE, 2013). 

O armadilhamento fotográfico foi responsável pelo registro de quatro espécies, 
sendo três exclusivas desse método, e foram somados 23 registros 

considerados independentes. Segundo Alves & Andriolo (2005), essa 
ferramenta tem auxiliado os estudos de fauna obtendo excelentes resultados 
qualitativos. Apesar das armadilhas fotográficas apresentarem o menor 

resultado em riqueza amostrada, quando comparada com os outros métodos 
utilizados, três espécies só foram listadas graças a utilização deste método 

O uso de diferentes métodos de amostragem é importante em um estudo de 
inventariamento da fauna, sendo imprescindível em estudos realizados em um 
curto período de tempo. A diversificação de métodos aumenta a chance de 

identificar espécies que utilizam diferentes ambientes e períodos do dia 
(Quadro 9.2-14 e Figura 9.2-103). 

 

 

Figura 9.2-103 - Número de registros e riqueza de espécies listadas por cada 

método utilizado no levantamento da mastofauna nas áreas de influência da 

Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista. 
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O cálculo da frequência de ocorrência (FO) a partir dos registros obtidos com 

as armadilhas fotográficas, e o cálculo do mesmo índice utilizando rastros, 
vestígios e contato direto registrados nos transectos, são ferramentas que 

mostram como as espécies estão utilizando a área de estudo. 

Levando em consideração a FO calculado a partir dos dados das armadilhas 
fotográficas, das quatro espécies registradas por esse método o gambá 

(Didelphis albiventris) foi o que apresentou a maior frequência (FO= 27,5), 
seguido pelo tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) (FO= 20). As outras duas 

espécies apresentaram frequências bastantes discretas quando comparadas 
com as citadas, cada teve uma FO= 5, tanto a cutia (Dasyprocta azarae) como 
a irara (E. barbara) (Figura 9.2-104). 

 

Figura 9.2-104 - Frequência de ocorrência (FO) das espécies amostradas com 

a utilização de armadilhas fotográficas instaladas nas áreas de influência da 

Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista. 

 

Considerando os dados listados a partir das transecções, o cachorro-do-mato 
(C. thous) foi que apresentou a maior (FO= 1,25), somando 10 registros. A 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e o veado-catingueiro (Mazama 
gouazoubira), tiveram cada um oito registros, apresentando uma FO de 0,88. 
O lebrão (Lepus europaeus), espécie exótica, teve cinco registros, 

apresentando uma FO de 0,63, seguido do tatu-galinha e do tatu-de-rabo-
mole (Cabassous unicinctus), tendo o primeiro somado três registros (FO= 

0,38) e o segundo dois (FO= 0,25). As outras três espécies amostradas por 
esse método, o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), o quati (N. nasua) e o 

javali (Sus scrofa), apresentaram um registro cada (FO= 0,13) (Figura 
9.2-105). 
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Figura 9.2-105 - Frequência de ocorrência (FO) das espécies amostradas pelo 

método de transectos nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) 

Lençóis Paulista. 

 

Segundo os dados secundários reunidos, 46 espécies de mamíferos terrestres 

foram registradas na área de estudo com a utilização dos métodos propostos 
para o levantamento primário. No presente estudo foram listadas 12 espécies, 

o que representa 26% da fauna que potencialmente habita e/ou habitou o 
local de estudo.  

A curva de rarefação não atingiu a assíntota e demonstra a possibilidade do 

registro de novas espécies no local com o aumento do esforço amostral. O 
estimador Jackknife 1 (n= 14,4) ficou acima da riqueza observada (n= 12), 

porém, dentro do intervalo de confiança da mesma (Figura 9.2-106). 
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Figura 9.2-106 - Curva de rarefação (azul) da mastofauna nas áreas de 

influência da Usina Termelétrica (UTE) Lençóis Paulista e cálculo do 

estimador de riqueza Jackknife 1 (preto). Linhas pontilhadas correspondem 

ao intervalo de confiança (IC = 95%). 

 

Dos parâmetros calculados Shannon-Wiener (H’) alcançou o valor de 2,22 e a 

equitabilidade de Pielou (J’) foi de 0,89 (Quadro 9.2-16). O conhecido índice 
de Shannon é utilizado há décadas como medida de diversidade, segundo 

Margalef (1972) esse índice comumente varia entre 1,5 e 3,5, dificilmente 
ultrapassando 4. 

 

Quadro 9.2-16 - Índices calculados a partir da incursão a campo realizada em 

dezembro de 2018 nas áreas de influência da Usina Termelétrica (UTE) 

Lençóis Paulista. 

Parâmetros Valores 

Índice de Shannon-Wiener (H’) 2,22 

Equitabilidade de Pielou (J’) 0,89 

 

A interpretação se torna mais fácil quando índices de Shannon são 
comparados, nesse caso os resultados conseguidos por Mendonça (2009) em 
Lençóis Paulista (H’= 0,99) e Agudos (H’= 1,12), região da área de estudo, 

demonstram que o índice de Shannon conseguido na área de estudo (H’= 
2,22) é expressivo. É importante ressaltar que com o aumento do esforço 

amostral há risco desse índice diminuir, visto que o mesmo é sensível ao 
aumento da abundância das espécies comuns. 
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A equitabilidade de Pielou também apresentou um valor interessante, esse 

índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 maior a equitabilidade e 
pouca dominância na comunidade. Novamente, o aumento do esforço 

amostral pode modificar esse resultado, visto que o aumento da abundância 
de poucas espécies diminui o valor da equitabilidade. 

A mastofauna de médio e grande porte encontrada na área de estudo é 

comum a ambientes antropizados, pouco rica e possui espécies esperadas 
conforme os estudos regionais. A seguir segue breve descrição de cada 

espécie e alguns fatores ecológicos relevante das mesmas. 

O gamba-de-orelha-branca (D. albiventris) é um marsupial comum em 
diversos ambientes, desde florestais até regiões rurais e parques urbanos. 

Ocorre em grande parte das regiões Leste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, seu 
hábito alimentar é frugívoro-onívoro, tendo como itens alimentares 

vertebrados de pequeno porte, rãs, cobras, lagartos, insetos, caranguejos e 
frutos, sendo considerado um importante dispersor de sementes (PAGLIA et 
al., 2012; REIS et al., 2014). Trata-se de uma espécie sinantrópica devido a 

sua aproximação ao ambiente urbano e rural, e sua alimentação é variada, 
incluindo aves domésticas e dejetos. Há relatos dessa espécie utilizando forro 

de casas habitadas como sítios reprodutivos (MAMEDE & ALHO, 2008). 11 
registros desta espécie foram obtidos por seis das 10 armadilhas fotográficas 
espalhadas na área de estudo (Figura 9.2-107). 

 

 

Figura 9.2-107 - Gambá-da-orelha-branca (D. albiventris) registrado pela 

armadilha fotográfica AF1. 

 

O tatu-de-rabo-mole (C. unicinctus) possui registro para a Amazônia, Cerrado, 
Atlântica e Pantanal. Habita florestas e campos abertos, podendo ser 

encontrado em ambientes preservado e antropizado, possui hábito noturno. 
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Sua alimentação é baseada principalmente em formigas e cupins, porém, pode 

consumir outros invertebrados como besouros. Apesar de não constar na lista 
de espécies ameaçadas de extinção e na CITES, o tatu-de-rabo-mole sofre 

grande pressão de caça, além da perda e destruição de seu habitat (MAMEDE 
& ALHOS, 2008; REIS et al., 2014). Durante a incursão a campo a espécie foi 
listada em encontro ocasional de seu rastro e vestígios, além de ter seus 

vestígios registrados em dois transectos (Figura 9.2-108 e Figura 9.2-109). 

  

Figura 9.2-108 - Registro ocasional 

de rastro de tatu-de-rabo-mole (C. 

unicinctus) na área de estudo. 

Figura 9.2-109 - Vestígio (fuçado) de 

tatu-de-rabo-mole (C. unicinctus) 

encontrado no transecto TSC14 na 

área de estudo. 

 

O tatu-galinha (D. novemcinctus) possui ampla distribuição no Brasil, com 
registro em todos os biomas. Ocorre em diferentes habitats, que variam de 
florestas a áreas agrícolas e é considerado insetívoro e onívoro, pois se 

alimenta principalmente de insetos, mas consome também material vegetal, 
pequenos vertebrados, ovos e carniça (MEDRI et al., 2011; REIS et al., 2013). 

Apesar de não estar ameaçado de extinção segundo as listas estadual, federal 
e na CITES, o tatu-galinha sofre grande pressão de caça, além de ter como 

ameaça a perda de seu habitat (MAMEDE & ALHO, 2008). A referida espécie 
teve diversos registros na área de estudo, foi fotografada por cinco das 10 
armadilhas fotográficas espalhadas pela área, teve rastros e vestígios 

encontrados ocasionalmente em dois pontos e seus rastros foram encontrados 
em três dos 20 transectos estudados (Figura 9.2-110 e Figura 9.2-111). 
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Figura 9.2-110 - Rastro de tatu-

galinha (D. novemcinctus) 

encontrado no transcto TSC13 na 

área de estudo. 

Figura 9.2-111 - Tatu-galinha (D. 

novemcinctus) registrado pela 

armadilha fotográfica AF6. 

 

O tatu-peba (E. sexcinctus) possui grande distribuição pelo Brasil, não sendo 
encontrado apenas em alguns estados da região norte (Amazonas, Roraima, 

Acre e Rondônia). Espécie encontrada com maior frequência em vegetação 
aberta e borda de florestas, incluindo ambientes preservados ou antropizados. 
Trata-se de espécie onívora, com alimentação que varia desde material 

vegetal como raízes e frutos, até pequenos vertebrados e restos de animais 
mortos, o que lhe rendeu o nome popular de tatu-papa-defunto. A caça 

predatória e a perda de seu habitat são as duas maiores ameaças para a 
espécie (MAMEDE & ALHO, 2008; REIS et al., 2014). No presente estudo 
foram encontrados vestígios em um transecto dos 20 demarcados e também 

de maneira ocasional (Figura 10.4.3.28). 

 

 

Figura 9.2-112 - Registro ocasional de vestígio de tatu-peba (E. sexcinctus) 

na área de estudo. 



   
 

379 

O veado-catingueiro (M. gouazoubira) é a espécie neotropical de cervídeo com 

maior distribuição geográfica, ocorre desde o sul do México até o Uruguai e 
norte da Argentina, passando pelo Peru, Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e 

Paraguai (MIRANDA et al, 2009) No Brasil sua ocorrência se dá nas regiões 
Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste e na Ilha Mexiana (PA) 
(SIGRIST 2012). Possui dieta generalista, alimentando-se de folhas, brotos, 

galhos e frutos, podendo variar conforme a sazonalidade. Espécie bastante 
tolerante a habitat degradados, é encontrada em áreas deflorestadas e em 

monoculturas (MAMEDE & ALHO, 2008; MIRANDA et al, 2009; REIS et al., 
2014). Apesar de ser uma espécie abundante em diversos ambientes em que 
ocorre, sofre grande pressão de caça e perda de habitat (MAMEDE & ALHO, 

2008). No presente estudo foi avistada e teve seus rastros encontrados fora 
dos transectos, classificados assim como ocasional, além de ter rastros 

encontrados em sete dos 20 transectos traçados (Figura 9.2-113 e Figura 
9.2-114). 

  

Figura 9.2-113 - Rastro de veado-

catingueiro (M. gouazoubira) 

encontrado no transecto TSC8 na 

área de estudo. 

Figura 9.2-114 - Registro ocasional 

de rastro de veado-catingueiro (M. 

gouazoubira) na área de estudo. 

 

O único porco encontrado na área de estudo foi a espécie exótica S. scrofa, 
popularmente conhecida como javali, porco-monteiro ou porco-doméstico. 

Esse ungulado é nativo da Europa, Ásia e Norte da África, foi introduzida pelo 
homem em outros habitats com a finalidade do consumo de sua carne. O S. 

scrofa é uma espécie onívora generalista, se alimenta basicamente de plantas, 
porém, pode consumir alimentos de origem animal (ROSELL et al., 2001). A 
plasticidade em seu hábito alimentar faz com que esta espécie consiga 

colonizar áreas que possuam abundância de qualquer fonte de alimento, e o 
aumento da população desse mamífero o torna prejudicial a plantações e até 

mesmo a regeneração florestal e outras espécies de animal silvestre. Foi 
encontrado apenas em um transecto rastros dessa espécie, sendo essa uma 
boa notícia, visto que, em algumas regiões do interior do estado de São Paulo 

a população de javalis encontra-se descontrolada. (Figura 9.2-115). 
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Figura 9.2-115 - Rastro de javali (S. scrofa) encontrado no transecto TSC11 

na área de estudo. 

 

O cachorro-do-mato (C. thous) apresenta ampla distribuição pelo Brasil, com 

ocorrência registrada para todos os biomas. Comumente registrada em áreas 
alteradas e bordas de mata, é onívora e tem em sua dieta insetos, frutos, 
pequenos vertebrados, peixes e carniça (CHEIDA et al., 2011; REIS et al., 

2014). É avistada próxima às áreas antropizadas e habitações humanas na 
região rural (MAMEDE & ALHO, 2008). Espécies listada no apêndice II da 

CITES. No presente estudo teve diversos registros de rastros e fezes pela área 
de estudo, seja nos transectos ou fora deles. Foram realizados 22 registros, 

sendo cinco fora dos transectos e o restante em 13 dos 20 transectos 
demarcados (Figura 9.2-116 e Figura 9.2-117). 

  

Figura 9.2-116 - Rastro de cachorro-

do-mato (C. thous) encontrado no 

transecto TSC7 na área de estudo. 

Figura 9.2-117 - Fezes de cachorro-

do-mato (C. thous) encontrada no 

transecto TSC6 na área de estudo. 
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A irara (E. barbara) possui grande distribuição pelo Brasil, ocorrendo em todos 

os biomas. Pode ser encontrada em ambientes naturais e também em 
ambientes com alto grau de perturbação, como plantações, no entanto, são 

mais comuns em áreas de vegetação densa. Espécie diurna e escansorial, 
podem ser encontrados indivíduos solitários ou em pares, possui uma dieta 
bastante diversificada, sendo composta por frutos, artrópodes, carne e carniça 

(MIRANDA et al., 2009, REIS et al., 2014). Espécie listada na CITES no 
apêndice III. No presente estudoa espécie foi registrada em duas das 10 

armadilhas fotográficas armadas na área de estudo (Figura 9.2-118). 

 

 

Figura 9.2-118 - Irara (E. barbara) registrada pela armadilha fotográfica AF4. 

 

O quati (N. nasua) é uma espécie endêmica da América Latina, ocorre do 
extremo norte da Venezuela e Colômbia até o nordeste da Argentina, no Brasil 

já foi encontrado em todos os biomas. Atualmente está listada no apêndice III 
da CITES. Possui dieta onívora, composta principalmente de invertebrados, 

ovos, carniça e pequenos vertebrados (REIS et al., 2014). Machos adultos são 
solitários, porém, fêmeas e jovens podem formar grupos de até 30 indivíduos 
(MIRANDA et al., 2009). No estudo foi encontrado apenas rastro da espécie 

em um transecto dos 20 demarcados (Figura 9.2-119). 
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Figura 9.2-119 - Rastro de quati (N. nasua) encontrado no transecto TSC10 

na área de estudo. 

 

O leporidae L. europaeus (lebrão) é uma espécie exótica que foi introduzida no 

Brasil com a intenção de servir ao comércio de carne, no entanto, foi solta no 
ambiente e colonizou extensas áreas do país. Pode ser encontrada em todos 
os estados da região sul e sudeste do Brasil, alguns autores citam seu avanço 

para o norte do país (REIS et al., 2014). Em seu habitat natural no continente 
europeu é comumente encontrada em áreas abertas, porém, aqui no Brasil 

pode ser observada em áreas florestadas ou campos naturais e alterados 
(MIRANDA et al., 2009). Possui hábito alimentar exclusivamente herbívoro e 
vem causando grande prejuízo a agricultores por se alimentar de plantações. 

Poucos são os estudos sobre essa espécie, porém, indícios apontam o grande 
crescimento de sua população, o que pode acarretar, além de prejuízos nas 

plantações, prejuízo sobre a única espécie da ordem Lagomorpha do Brasil, 
Sylvilagus brasiliensis (tapiti), visto que competem por abrigo e alimento na 
natureza (REIS et al., 2014). O tapiti possui registro para a região, porém não 

foi encontrado durante a incursão a campo. O lebrão foi registrado em 
avistamentos e encontros de rastros e fezes na área de estudo. Em cinco dos 

20 transectos demarcados foram encontrados vestígios da espécie e a mesma 
foi avistada em dois deles, além de dois avistamentos e um rastro fora dos 
transectos (Figura 9.2-120 a Figura 9.2-122). 
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Figura 9.2-120 - Rastro de lebrão (L. 

europaeus) encontrado no transecto 

TSC2 na área de estudo. 

Figura 9.2-121 - Fezes de lebrão (L. 

europaeus) encontrada no transecto 

TSC1 na área de estudo. 

 

Figura 9.2-122 - Avistamento de lebrão (L. europaeus) no transecto TSC5 na 

área de estudo. 

 

A capivara (H. hydrochaeris) é o maior roedor existente no mundo, seu peso 
varia entre 27 e 80 kg. Possui grande distribuição pelo território brasileiro, seu 

hábito semiaquático permite que seja mais comumente observada próxima a 
rios e lagoas em áreas de mata preservada ou até mesmo de cidades. Vive em 

bandos de até 20 indivíduos e é exclusivamente herbívora. Por ser uma 
espécie naturalmente quieta e pacífica são alvos fáceis de caçadores, sendo a 
caça e a perda de habitat as duas maiores ameaças para a espécie (MAMEDE 

& ALHO, 2008; MIRANDA et al., 2009), no entanto, não está listada na CITES 
e nem nas listas federal e estadual das espécies ameaçadas de extinção. No 
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presente estudo teve rastro e fezes encontradas nos transectos demarcados e 

também fora deles, além de um avistamento durante ronda noturna (Figura 
9.2-123 e Figura 9.2-124). 

  

Figura 9.2-123 - Rastro de capivara 

(H. hydrochaeris) encontrado no 

transecto TSC19 na área de estudo. 

Figura 9.2-124 - Registro ocasional 

de fezes de capivara (H. 

hydrochaeris) área de estudo. 

 

Dasyprocta azarae é uma das quatro espécies de cutia que possuem registro 
para a Mata Atlântica, ocorrendo em 11 estados brasileiros das regiões Norte, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Espécie considerada frugívora/granívora, 
alimenta-se de frutos, brotos e sementes, podendo também incluir em sua 
dieta eventualmente ovos e aves debilitadas (PAGLIA et al., 2012, REIS et al., 

2014). Possui o comportamento de enterrar sementes para consumi-las em 
períodos de escassez, essas acabam germinando o que torna a espécie um 

importante dispersor. Mais comumente encontrada associada a matas 
próximas a rios e riachos, são alvos de caçadores para o consumo de sua 
carne, sendo também o desmatamento uma ameaça a espécie (MAMEDE & 

ALHO, 2008). No presente estudo foi registrada pela armadilha fotográfica AF3 
(Figura 9.2-125). 



   
 

385 

 

Figura 9.2-125 - Cutia (D. azarae) registrada pela armadilha fotográfica AF3. 

 

9.2.4.3.4. Considerações finais sobre a mastofauna 

A mastofauna encontrada na área de influência da Usina Termelétrica (UTE) 

Cidade do Livro é formada por espécies com adaptadações a ambientes 
antropizados, possuem plasticidade em sua alimentação e local de abrigo, o 
que confere a elas grande adaptabilidade ecológica. 

Animais mais exigentes ecologicamente, que necessitam de ambientes com 
alto grau de conservação e com grandes extensões de vegetação nativa, não 

foram encontrados na área de estudo. Animais como o canídeo lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), os felinos de grande, médio e pequeno porte com a 
onça-parda (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-

mourisco (Puma yagouaroundi) e os gatos-do-mato (Leopardus guttulus e 
Leopardus wiedii) podem utilizar as matas riparias tanto do rio Lençóis como 

de seus afluentes para deslocamento entre os fragmentos de maior porte 
existentes na região, porém, não foram encontrados na área estudada. Já 

animais mais exigentes que possuem menor mobilidade, como é o caso de 
algumas espécies de primatas encontradas na região, não possuem mais 
habitat no local do estudo devido a antropização, podendo ser considerados 

extintos localmente. 

A grande abundância do gamba-da-orelha-branca (D. albiventris) reflete o 

baixo grau de conservação local. Essa espécie sinantrópica é beneficiada com 
a presença humana e está sendo dominante localmente devido sua 
plasticidade ecológica. A presença de outras espécies como o tatu-galinha (D. 

novemcinctus), o tatu-peba (E. sexcinctus), cachorro-do-mato (C. thous) e a 
capivara (H. hydrochaeris), comuns e abundantes em ambientes modificados 

pelo homem, corroboram a conclusão de que o ambiente estudado se encontra 
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altamente antropizado e com a capacidade de abrigar poucas espécies da 

mastofauna brasileira. 

Cabe ressaltar a presença humana massiva nos fragmentos de mata nativa e 

nas matas ripárias visitadas, assim como a presença de animais domésticos. 
Durante o estudo foi comum o encontro com pessoas dentro dos fragmentos 
acompanhados por cachorros conhecidos como “cachorros-de-caça”. Ainda 

que não tenha havido o flagrante de caça durante os dias de estudo, muito 
provavelmente a mastofauna local sofre essa pressão. Animais importantes na 

dispersão de sementes ainda presente no local como a cutia (D. azarae), 
conhecida por ser alvo de caçadores, corre o risco de ser extinta localmente 
caso não haja nenhuma intervenção. Além disso, a presença de cachorros e 

gatos domésticos na vegetação nativa tem grande potencial em afugentar a 
fauna silvestre, além da predação de algumas espécies. 

A presença de lixo nas matas ripárias e fragmentos estudados chamou a 
atenção da equipe em campo, além do forte odor e espuma branca presente 
na água vinda da estação de tratamento de esgoto (ETE), que é lançada no rio 

Lençóis. Essas modificações alteram de maneira significativa a mastofauna 
local, visto que espécies mais resistentes a essas alterações aumentam sua 

população e outras sensíveis a elas podem ser extintas localmente. Além 
disso, pode ocorrer o desencadeamento de mortandade da fauna por entrar 
em contato com o lixo e a água de descarte. 

A conservação das matas ripárias e pequenos fragmentos de vegetação nativa 
presentes no local são de extrema importância para os animais ali 

amostrados, além dessa vegetação provavelmente ser utilizada como corredor 
por animais que não foram inventariados durante o estudo, visto haver 
fragmentos de vegetação nativa na região que são interligados pela mata de 

galeria estudada. 

 

9.2.4.4. Ictiofauna 

Tendo em vista o baixo potencial de interferência do empreendimento com os 

cursos d’água locais, uma vez que não se prevê lançamento de efluentes 
domésticos ou industriais, o diagnóstico da ictiofauna foi feito através de 
dados secundários. 

9.2.4.4.1. Material e Métodos 

9.2.4.4.1.1. Coleta e análise dos dados 

O levantamento de espécies e informações da fauna de peixes de possível 
ocorrência na bacia do rio Lençóis foi realizada a partir da avaliação de 
congruência de dados da literatura disponível e de sites de atualização 

taxonômica e de distribuição geográfica de peixes; 

1. Diversidade da ictiofauna do Alto rio Paraná: composição atual e 

perspectivas futuras (Langeani et al., 2007); 
2. Check list das espécies de peixes do estado de São Paulo (Oyakawa & 

Menezes, 2011); 
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3. Caracterização da ictiofauna da represa de Barra Bonita (SP) e 

adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB) (Petesse, 2006) 
4. A ictiofauna da Serra do Japi: Bases para a conservação (Rolla, 2008); 

5. A importância dos tributários, da fragmentação artificial dos rios e da 
introdução de espécies na comunidade de peixes dos reservatórios do 
médio e baixo Tietê (São Paulo) (Smith, 2004) 

6. Composição, abundância e aspectos reprodutivos das espécies de peixes 
do reservatório Álvaro de Souza Lima (Bariri, SP) e sua relação com as 

características ambientais do sistema. (Marciano, 2005). 
7. Composição da Ictiofauna de quatro trechos de diferentes ordens do rio 

Capivara, Bacia do Tietê, Botucatu, São Paulo. (Uieda & Barreto, 1999). 

8. Estrutura e organização da comunidade aquática e adequação de 
Índices de Qualidade Ambiental para avaliação do estado de 

conservação dos riachos da Serra do Japi (APA Jundiaí/SP) (Yoshida, 
2011). 

A literatura consultada para o levantamento das espécies contou com 

Langeani et al., (2007) que traz um total de 310 espécies de peixes com 
registros na bacia do Alto Paraná, entre nativas e introduzidas. Desse conjunto 

foram excluídas, à priori, espécies de grande porte, espécies introduzidas, 
espécies do médio/baixo rio Paraná, espécies com registros da bacia do rio 
Paraguai. Posteriormente, espécies introduzidas com registros em trechos 

superiores do rio Tietê foram incluídas novamente. Dessa seleção e arranjo 
estabeleceu-se um conjunto de 161 espécies com ocorrência possível na área 

alvo. 

Outra avaliação de espécies de ocorrência possível foi realizada com o trabalho 
de Oyakawa & Menezes (2011) que traz uma atualização das espécies de 

peixes com registro para os rios do estado de São Paulo. O trabalho menciona 
a ocorrência de 391 espécies de peixes nas diferentes bacias contidas na área 

geográfica de SP. Desse conjunto foram excluídas as espécies de grande 
porte, as espécies restritas às drenagens costeiras e as espécies do rio 
Paraíba. Dessa segunda seleção estabeleceu-se um conjunto de 163 espécies 

com ocorrência possível na área alvo, com grande sobreposição de espécies 
entre os dois primeiros trabalhos consultados. 

A terceira avaliação foi realizada sobre o estudo de Petesse (2006) cujo 
trabalho contou com o levantamento da ictiofauna do reservatório de Barra 

Bonita, rio Tietê, do qual o rio Jundiaí é afluente. Nesse trabalho a autora fez o 
registro de 35 espécies de peixes entre introduzidas e nativas. Na avaliação 
dos resultados obtidos foram retiradas as espécies de identificação duvidosa e 

a corvina (Plagioscion squamosissimus), que normalmente não ocorre em 
ambientes de pequeno porte, como riachos, e em rios com corredeiras. Dessa 

terceira seleção estabeleceu-se um conjunto de 29 espécies com ocorrência 
possível na área alvo, havendo também grande sobreposição de espécies com 
os trabalhos anteriores, que via de regra, engloba todas as espécies 

esperadas. 

Sobre o estudo de Rolla (2008), que fez um levantamento detalhado da 

ictiofauna em riachos e ribeirões da Serra do Japi foram registradas 30 
espécies de peixes e destas apenas três estão identificadas em nível genérico. 
Assim, as 27 foram consideradas como de ocorrência possível na área alvo.  
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Para os demais trabalhos foram consideradas todas as espécies listadas. 

Todos os taxa obtidos foram revisados quanto a nomenclatura e distribuição 
tendo como referência as informações do Institute for Biodiversity Science and 

Sustainability (California Academy Sciences) e do Fish base - A Global 
Information System on Fishes. 

O status do grau de ameaça para a listagem obtida seguiu o estabelecido na 

Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas (ICMBio, 2018) e no Decreto SP 
63.853 de 2018  

Seguindo essas classificações foram consideradas: criticamente em 
perigo/critically endangered (CR; táxon com risco extremamente elevado de 
extinção na natureza), em perigo/endangered (EN; táxon com risco muito alto 

de extinção na natureza) e vulnerável/vulnerable (VU; táxon que corre um 
risco alto de extinção na natureza).  

Os dados foram avaliados quanto a composição, distribuição de espécies, 
origem das espécies, taxa migratória, composição de grupos tróficos e 
fragilidade das espécies. 

9.2.4.4.2. Resultados 

Na consolidação das informações dos estudos sobre a ictiofauna da região, 

avaliou-se a congruência das espécies entre eles e foi estabelecida a uma 
interpolação dos registros. Essa interpolação deu origem a uma listagem 
composta de 177 espécies com possível ocorrência na área de avaliação. O 

conjunto das espécies obtido, por sua vez, é composto por seis ordens, 26 
famílias e 96 gêneros (Quadro 9.2-17). 

O grupo com maior riqueza de espécies nesse conjunto dos dados secundários 
é Siluriformes (79 espécies), seguido de Characiformes (75 espécies), 
Cyprinodontiformes e Perciformes (oito espécies cada), Gymnotiformes (seis 

espécies), Synbranchiformes (uma espécie). Dentre os grupos, Siluriformes 
participa com nove famílias, Characiformes com 12, Cyprinodontiformes, 

Perciformes e Synbranchiformes com uma, Gymnotiformes com duas (Figura 
9.2-126). 
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Figura 9.2-126- Composição da ictiofauna a partir do levantamento de dados 

secundários, considerando as Ordens, segundo a riqueza de espécies (A), e 

de famílias registradas (B). 
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Quadro 9.2-17 - Lista das espécies de peixes com possível ocorrência na área do empreendimento, Rio Lençóis, SP, 

obtidas a partir da avaliação de dados secundários selecionados da literatura. 

Espécie 
Famílias / 

Ordens 
Nome comum Origem 

Categoria 

de 

ameaça 

Tipo 

desloca-

mento 

Referen-

cias 

Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 

1875) 

Acestrorhynchidae / 

Characiformes 
peixe cachorro nativa X sedentário 1,2,3,6 

Leporellus vittatus (Valenciennes, 

1850) 

Anostomidae / 

Characiformes 
piau nativa X 

médio 

migrador 
1,2 

Leporinus amblyrhynchus  Garavello & 

Britski, 1987 

Anostomidae / 

Characiformes 
piau nativa X 

médio 

migrador 
1,2 

Leporinus lacustris Amaral Campos, 

1945 

Anostomidae / 

Characiformes 
piau de lagoa nativa X sedentário 6 

Leporinus friderici (Bloch, 1794) 
Anostomidae / 

Characiformes 
piau três pintas nativa X 

médio 

migrador 
1,2 

Leporinus octofasciatus Steindachner, 

1915 

Anostomidae / 

Characiformes 
ferreirinha nativa X 

médio 

migrador 
1,2 

Leporinus paranensis Garavello & 

Britski, 1987 

Anostomidae / 

Characiformes 
piau nativa X 

médio 

migrador 
5 

Leporinus striatus Kner, 1859 
Anostomidae / 

Characiformes 
canivete riscado nativa X 

médio 

migrador 
1,2 

Megaleporinus macrocephalus 

(Garavello & Britski, 1988) 

Anostomidae / 

Characiformes 
piauçu introduzida X 

grande 

migrador 
1,2 

Megaleporinus obtusidens 

(Valenciennes, 1836) 

Anostomidae / 

Characiformes 
piapara nativa X 

grande 

migrador 
1,2,6 

Schizodon altoparanae Garavello & 

Britski, 1990 

Anostomidae / 

Characiformes 
campineiro nativa X 

médio 

migrador 
1,2,5 
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Schizodon intermedius Garavello & 

Britski, 1990 

Anostomidae / 

Characiformes 
piava nativa X 

médio 

migrador 
1,2,3,5 

Schizodon nasutus Kner, 1858 
Anostomidae / 

Characiformes 
taguara nativa X 

médio 

migrador 
1,2,3,5 

Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) 
Bryconidae / 

Characiformes 
dourado nativa X 

grande 

migrador 
1,2,3,5 

Salminus hilarii Valenciennes, 1850 
Bryconidae / 

Characiformes 
tabarana nativa X 

grande 

migrador 
1,2,3,5,6 

Brycon orbignyanus (Valenciennes, 

1850) 

Bryconidae / 

Characiformes 
piraconjuba nativa CR 

grande 

migrador 
1,2 

Aphyocharax anisitsi Eigenmann & 

Kennedy, 1903 

Characidae / 

Characiformes 
noivinha introduzida X sedentário 1,2 

Aphyocharax dentatus Eigenmann & 

Kennedy, 1903 

Characidae / 

Characiformes 
noivinha nativa X sedentário 1,2 

Aphyocheirodon hemigrammus 

Eigenmann, 1915 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa VU  1,2 

Astyanax lacustris (Lütken, 1875) 
Characidae / 

Characiformes 

lambari rabo 

amarelo 
nativa X 

médio 

migrador 

1,2,3,4,5,

6,7 

Astyanax biotae Castro & Vari, 2004 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Astyanax bockmanni Vari & Castro 

2007 

Characidae / 

Characiformes 

lambari rabo 

vermelho 
nativa X sedentário 2,4 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) 
Characidae / 

Characiformes 

lambari rabo 

vermelho 
nativa X 

médio 

migrador 
1,2,3,5,6 
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Astyanax paranae Eigenmann, 1914 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,4,8 

Astyanax schubarti Britski, 1964 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,3 

Astyanax trierythropterus Godoy, 1970 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Bryconamericus turiuba Langeani; 

Lucena; Pedrini & Tarelho-Pereira, 2005 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Coptobrycon bilineatus (Ellis, 1911) 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa VU  1,2 

Galeocharax gulo (Cope, 1870) 
Characidae / 

Characiformes 
peixe cachorro nativa X 

médio 

migrador 
1,2,5 

Glandulocauda melanopleura (Ellis, 

1911) 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Hemigrammus marginatus Ellis, 1911 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2 

Hemigrammus parana Marinho, 

Carvalho, Langeani & Tatsumi, 2008 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  2 

Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 

1907) 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,5,7 

Hyphessobrycon balbus Myers, 1927 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,4 
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Hyphessobrycon duragenys Ellis, 1911 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa EN  1,2 

Hyphessobrycon eques (Steindachner, 

1882) 

Characidae / 

Characiformes 
mato grosso nativa X sedentário 1,2,5 

Knodus moenkhausii (Eigenmann & 

Kennedy, 1903) 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2 

Moenkhausia intermedia Eigenmann, 

1908 

Characidae / 

Characiformes 
lambari corintiano nativa X sedentário 1,2,3,5,6 

Moenkhausia sanctaefilomenae 

(Steindachner, 1907) 

Characidae / 

Characiformes 
olho de fogo nativa X sedentário 1,2,5,7 

Odontostilbe microcephala Eigenmann, 

1907 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2 

Oligosarcus paranensis Menezes & 

Géry, 1983 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2,4,5 

Oligosarcus pintoi Campos, 1945 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2,5 

Piabarcus stramineus Eigenmann, 1908 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,4 

Piabina argentea Reinhardt, 1867 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2,5 

Piabina anhembi Silva & Kaefer, 2003 
Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  2,4 

Planaltina britskii Menezes; Weitzman & 

Burns, 2003 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 
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Planaltina glandipedis Menezes; 

Weitzman & Burns, 2003 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X  1,2 

Pseudocorynopoma heterandria 

Eigenmann, 1914 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa VU  1,2 

Roeboides descalvadensis Fowler, 1932 
Characidae / 

Characiformes 
lambari cadela introduzida X sedentário 1,2 

Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 

1915) 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2 

Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 

1915) 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa X sedentário 1,2,5 

Spintherobolus papilliferus Eigenmann, 

1911 

Characidae / 

Characiformes 
lambari nativa CR  1,2 

Characidium fasciatum Reinhardt, 1866 
Crenuchidae / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2 

Characidium gomesi Travassos, 1956 
Crenuchidae / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2,4 

Characidium oiticicai Travassos, 1967 
Crenuchidae / 

Characiformes 
canivete nativa VU  1,2,4,8 

Characidium zebra Eigenmann, 1909 
Crenuchidae / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2,5,6 

Cyphocharax modestus (Fernández-

Yépez, 1948) 

Curimatidae / 

Characiformes 
saguiru nativa X sedentário 1,2,3,5,6 

Cyphocharax nagelii (Steindachner, 

1881) 

Curimatidae / 

Characiformes 
saguiru nativa X sedentário 1,2,3 
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Cyphocharax vanderi (Britski, 1980) 
Curimatidae / 

Characiformes 
saguiru nativa X sedentário 1,2,5 

Steindachnerina insculpta (Fernández-

Yépez, 1948) 

Curimatidae / 

Characiformes 
saguiru nativa X sedentário 1,2,3,5,6 

Hoplerythrinus unitaeniatus 
Erythrinidade / 

Characiformes 
jeju introduzida X sedentário 1,2 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 
Erythrinidade / 

Characiformes 
traíra, lobó nativa X sedentário 

1,2,3,4,5,

6,7 

Pyrrhulina australis Eigenmann & 

Kennedy, 1903 

Lebiasinidade / 

Characiformes 
charutinho nativa X sedentário 1,2 

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) 
Parodontidade / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2,5,6 

Apareiodon ibitiensis Campos, 1944 
Parodontidade / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2 

Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 

1907) 

Parodontidade / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2,3,5 

Parodon nasus Kner, 1859 
Parodontidade / 

Characiformes 
canivete nativa X  1,2,5,7 

Prochilodus lineatus (Valenciennes, 

1836) 

Prochilodontidade / 

Characiformes 
curimbatá nativa X 

grande 

migrador 
1,2,3,5,6 

Prochilodus vimboides Kner, 1859 
Prochilodontidade / 

Characiformes 
curimbatá nativa VU 

grande 

migrador 
1,2 

Metynnis maculatus (Kner, 1858) 
Serrasalmidae / 

Characiformes 
pacu CD introduzida X sedentário 1,2,3,6 
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Myloplus tiete (Eigenmann & Norris, 

1900) 

Serrasalmidae / 

Characiformes 
pacu prata nativa VU  1,2 

Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 

1887) 

Serrasalmidae / 

Characiformes 
pacu guaçu nativa X 

grande 

migrador 
1,2,3 

Serrasalmus maculatus Kner, 1858 
Serrasalmidae / 

Characiformes 
piranha nativa X sedentário 1,2,3,5,6 

Triportheus nematurus (Kner, 1858) 
Triportheidae / 

Characiformes 
sardinha introduzida X  1,2,3 

Bunocephalus larai Ihering, 1930 
Aspredinidae / 

Siluriformes 
bagre nativa X  1,2 

Glanidium cesarpintoi Ihering, 1928 
Auchenipteridae / 

Siluriformes 
bagre nativa X  1,2 

Tatia neivai (Ihering, 1930) 
Auchenipteridae / 

Siluriformes 
bagre nativa X sedentário 1,2 

Trachelyopterus galeatis  (Linnaeus, 

1766) 

Auchenipteridae / 

Siluriformes 
bagre introduzida X sedentário 1,2 

Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & 

Isbrücker, 1976 

Callichthyidae / 

Siluriformes 
coridora nativa X sedentário 1,2 

Aspidoras lakoi Miranda-Ribeiro, 1949 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
coridora nativa X sedentário 1,2 

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
caborja nativa X sedentário 1,2 

Corydoras aeneus 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
coridora nativa X sedentário 1,2,4,5,7 
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Corydoras difluviatilis Britto & Castro, 

2002 

Callichthyidae / 

Siluriformes 
coridora nativa X sedentário 1,2 

Corydoras flaveolus Ihering, 1911 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
coridora nativa X sedentário 1,2 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
caborja nativa X sedentário 1,2,3 

Lepthoplosternum pectorale 

(Boulenger, 1895) 

Callichthyidae / 

Siluriformes 
caborja nativa X sedentário 1,2 

Megalechis personata (Ranzani, 1841) 
Callichthyidae / 

Siluriformes 
caborja nativa X sedentário 1,2 

Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855) 
Doradidae / 

Siluriformes 
armal nativa X sedentário 1,2,5 

Cetopsorhamdia iheringi Schubart & 

Gomes, 1959 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X sedentário 1,2,5,7 

Chasmocranus brachynemus Gomes & 

Schubart, 1958 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa EN  1,2 

Heptapterus multiradiatus Ihering, 

1907 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa CR  1,2 

Imparfinis borodini Mees & Cala, 1989 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X sedentário 1,2 

Imparfinis mirini Haseman, 1911 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X sedentário 1,2,5,7 

Imparfinis piperatus Eigenmann & 

Norris, 1900 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X  1,2 
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Imparfinis schubarti (Gomes, 1956) 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X  1,2 

Phenacorhamdia tenebrosa (Schubart, 

1964) 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X sedentário 1,2 

Phenacorhamdia unifasciata Britski, 

1993 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagrinho nativa X  1 

Pimelodella avanhandavae 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Pimelodella boschmai Van der Stigchel, 

1964 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Pimelodella meeki Eigenmann, 1910 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Pimelodella gracilis 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Pimelodella rudolphi Miranda-Ribeiro, 

1918 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Pimelodella longipinnis (Borodin, 1927) 
Heptapteridae / 

Siluriformes 
mandi chorão nativa X  1,2 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 

1824) 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
jundiá nativa X  1,2,5,6,8 

Rhamdiopsis microcephala (Lütken, 

1874) 

Heptapteridae / 

Siluriformes 
bagre nativa X  1,2 

Corumbataia cuestae Britski, 1997 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2,5 
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Hisonotus depressicauda (Miranda-

Ribeiro, 1918) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2,4,5 

Hisonotus depressinotus (Miranda-

Ribeiro, 1918) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2 

Hisonotus insperatus Britski & 

Garavello, 2003 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2 

Hisonotus paulinus (Regan, 1908) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2 

Otothyropsis marapoama Ribeiro; 

Carvalho & Melo, 2005 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2 

Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 

1907) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudinho nativa X  1,2 

Hypostomus albopunctatus (Regan, 

1908) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus ancistroides (Ihering, 

1911) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,3,4,5,

6,7,8 

Hypostomus fluviatilis (Schubart, 1964) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus hermanni (Ihering, 1905) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus iheringi (Regan, 1908) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 
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Hypostomus margaritifer (Regan, 1908) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus microstomus Weber, 1987 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus nigromaculatus (Schubart, 

1967) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus paulinus (Ihering, 1905) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus regani (Ihering, 1905) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus strigaticeps  (Regan, 

1908) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus tietensis (Ihering, 1905) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,5 

Hypostomus topavae (Godoy, 1969) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Hypostomus variipictus (Ihering, 1911) 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Loricaria lentiginosa Isbrücker, 1979 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Loricaria piracicabae Ihering, 1907 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Loricaria simillima Regan, 1904 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 
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Megalancistrus parananus 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo abacaxi nativa X  1,2 

Pareiorhina carrancas Bockmann & 

Ribeiro, 2003 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,4 

Proloricaria prolixa (Isbrücker & 

Nijssen, 1978) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,5 

Pterygoplichthys ambrosetti 
Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,3,6 

Rineloricaria latirostris (Boulenger, 

1900) 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Rineloricaria pentamaculata Langeani & 

Araújo, 1994 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2 

Neoplecostomus paranensis Langeani, 

1990 

Loricariidade / 

Siluriformes 
cascudo nativa X  1,2,4,8 

Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) 
Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi boca nativa X  1,2 

Pimelodus fur (Lütken, 1874) 
Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi nativa X  1,2 

Pimelodus maculatus La Cepède, 1803 
Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi guaçu nativa X 

grande 

migrador 
1,2,3 

Pimelodus microstoma Steindachner, 

1877 

Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi nativa X  1,2 

Pimelodus paranaensis Britski & 

Langeani, 1988 

Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi nativa X  1,2 
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Pimelodus platicirris Borodin, 1927 
Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi nativa X  1,2 

Megalonema platanum (Günther, 1880) 
Pimelodidae / 

Siluriformes 
mandi prata nativa X  1,2 

Steindachneridion scriptum (Miranda 

Ribeiro 1918) 

Pimelodidae / 

Siluriformes 
sorubim nativa VU  1,2 

Microglanis garavelloi Borodin, 1927 
Pseudopimelodidae / 

Siluriformes 
bagre nativa X  1,2 

Pseudopimelodus mangurus 

(Valenciennes, 1835) 

Pseudopimelodidae / 

Siluriformes 
bagre sapo nativa VU  1,2 

Pseudopimelodus aff. pulcher 

(Boulenger, 1887) 

Pseudopimelodidae / 

Siluriformes 
bagre sapo nativa X  1,2 

Pseudostegophilus paulensis (Miranda 

Ribeiro, 1918) 

Trichomycteridae / 

Siluriformes 
candiru nativa X  1,2 

Trichomycterus maracaya Bockmann & 

Sazima, 2004 

Trichomycteridae / 

Siluriformes 
candiru nativa X  1,2 

Trichomycterus paolence (Eigenmann, 

1917) 

Trichomycteridae / 

Siluriformes 
candiru nativa X  1,2 

Trichomycterus pauciradiatus Alencar & 

Costa, 2006 

Trichomycteridae / 

Siluriformes 
candiru nativa X  1,2 

Trichomycterus brasiliensis Lütken, 

1874 

Trichomycteridae / 

Siluriformes 
candiru nativa X  1,2,4 

Paravandellia oxyptera Miranda Ribeiro, Trichomycteridae / candiru nativa X  1,2 
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1912 Siluriformes 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 
Gymnotidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2,3,4 

Gymnotus inaequilabiatus 

(Valenciennes, 1839) 

Gymnotidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2 

Gymnotus sylvius Albert & Fernandes-

Matioli, 1999 

Gymnotidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2 

Eigenmannia trilineata López & 

Castello, 1966 

Sternopygidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2 

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 

1847) 

Sternopygidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2,6,7 

Sternopygus macrurus (Bloch & 

Schneider, 1801) 

Sternopygidae / 

Gymnotiformes 
tuvira, sarapó nativa X  1,2 

Phalloceros reisi Lucinda, 2008 
Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru nativa X  2 

Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 

1868) 

Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru nativa X  1,4 

Phallotorynus fasciolatus Henn, 1916 
Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru nativa EN  1,2 

Phallotorynus jucundus Ihering, 1930 
Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru nativa EN  1,2 
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Espécie 
Famílias / 

Ordens 
Nome comum Origem 

Categoria 

de 

ameaça 

Tipo 

desloca-

mento 

Referen-

cias 

Poecillia reticulata Peters, 1859 
Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru introduzida X  1,2,4 

Poecillia vivipara Bloch & Schneider, 

1801 

Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
guaru introduzida X  1,2 

Xiphophorus helleri Heckel, 1848 
Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
lebiste introduzida X  1,2 

Xiphophorus maculatus (Günther, 

1866) 

Poeciliidae / 

Cyprinodontiformes 
lebiste introduzida X  1,2 

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 
Synbranchidae / 

Synbranchiformes 
mussum nativa X  1,1,4 

Cichlasoma paranaense Kullander, 

1983 

Cichlidae / 

Perciformes 
acará nativa X  1,2 

Crenicichla britskii Kullander, 1982 
Cichlidae / 

Perciformes 
jacundá nativa X  1,2 

Crenicichla haroldoi Luengo & Britski, 

1974 

Cichlidae / 

Perciformes 
jacundá nativa X  1,2,3 

Crenicichla jaguarensis Haseman, 1911 
Cichlidae / 

Perciformes 
jacundá nativa X  1,2,3 

Geophagus brasiliensis (Quoy & 

Gaimard, 1824) 

Cichlidae / 

Perciformes 
acará nativa X  1,2,3,4,5,

6,7,8 

Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840) 
Cichlidae / 

Perciformes 
acará introduzida X  1,2,3 
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Espécie 
Famílias / 

Ordens 
Nome comum Origem 

Categoria 

de 

ameaça 

Tipo 

desloca-

mento 

Referen-

cias 

Oreochromys niloticus (Linnaeus, 1758) 
Cichlidae / 

Perciformes 
tilápia do nilo introduzida X  1,2,3,4,6 

Coptodon rendalli (Boulenger, 1897) 
Cichlidae / 

Perciformes 
tilápia introduzida X  1,2,4,6 

Legenda: Referências :1 Diversidade da ictiofauna do Alto rio Paraná: composição atual e perspectivas futuras (Langeani et al., 2007); 2 Check list 

das espécies de peixes do Estado de São Paulo (Oyakawa & Menezes, 2011); 3 Caracterização da ictiofauna da represa de Barra Bonita (SP) e 

adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB) (Petesse, 2006); 4 A ictiofauna da Serra do Japi: Bases para a conservação (Rolla, 2008); 5 A 

importância dos tributários, da fragmentação artificial dos rios e da introdução de espécies na comunidade de peixes dos reservatórios do médio e 

baixo Tietê (São Paulo) (Smith, 2004); 6 Composição, abundância e aspectos reprodutivos das espécies de peixes do reservatório Álvaro de Souza 

Lima (Bariri, SP) e sua relação com as características ambientais do sistema. (Marciano, 2005); 7 Composição da Ictiofauna de quatro trechos de 

diferentes ordens do Rio Capivara, Bacia do Tietê, Botucatu, São Paulo. (Uieda & Barreto, 1999); 8  Estrutura e organização da comunidade aquática 

e adequação de Índices de Qualidade Ambiental para avaliação do estado de conservação dos riachos da Serra do Japi (APA Jundiaí/SP) (Yoshida, 

2011). 
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Considerando a riqueza de espécies no nível de famílias, verifica-se que 
Characidae (Characiformes) foi a mais especiosa, com 37 espécies, seguida de 

Loricariidae (Siluriformes) com 31 espécies. Além destas seguem-se 
Heptapteridae e Anostomidae, com 17 e 12 espécies respectivamente (Figura 

9.2-127) 

 

Figura 9.2-127 – Composição da ictiofauna a partir do levantamento de dados 

secundários, considerando as Famílias, segundo a riqueza de espécies. 

 

A composição da ictiofauna com possível ocorrência no rio Lençóis, obtida com 
as informações de dados secundários da região segue o padrão nos rios sul-
americanos de um modo geral, com predomínio de Characiformes e 

Siluriformes (Agostinho & Julio Jr., 1999; Lowe-McConnell, 1999; Langeani et 
al., 2007; Oyakawa & Menezes, 2011). Todas com ampla distribuição na 

bacia. 
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Destaca-se no conjunto obtido, o registro de 14 espécies sob algum grau de 
ameaça segundo as listagens consultadas, todas nativas do sistema. 

Considerando a listagem ICMBio (2018) são 13 espécies, das quais quatro são 
consideradas vulneráveis (VU), sete em perigo (EN) e duas criticamente 

ameaçadas (CR). Considerando a relação estabelecida no Decreto SP 
63.853/2018 são 12 espécies ameaçadas, das quais quatro são consideradas 
vulneráveis (VU), seis em perigo (EN) e duas criticamente ameaçadas (CR) 

(Quadro 9.2-18). 

Nesse contexto destaca-se ainda que a maioria das espécies listadas são de 

pequeno porte, com deslocamentos reduzidos ou sedentárias e, portanto, 
pequenas áreas de vida, considerando tanto aspectos reprodutivos quanto 
alimentares, e cujo principal fator de dispersão são os fluxos de fluentes 

naturais. 

 

Quadro 9.2-18 - Espécies de peixes com possível ocorrência na área do 

empreendimento enquadradas em algum grau de ameaça a extinção, de 

acordo com dados secundários selecionados da literatura. 

Espécie 
Nome 

comum 
ICMBio 
2018 

Decreto 
63753 SP 

Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850) piracanjuba EN CR 

Aphyocheirodon hemigrammus Eigenmann, 1915 lambari VU   

Coptobrycon bilineatus (Ellis, 1911) lambari VU EN 

Hyphessobrycon duragenys Ellis, 1911 lambari EN EN 

Pseudocorynopoma heterandria Eigenmann, 1914 lambari   VU 

Spintherobolus papilliferus Eigenmann, 1911 lambari CR EN 

Characidium oiticicai Travassos, 1967 canivete VU   

Prochilodus vimboides Kner, 1859 curimbatá VU VU 

Myloplus tiete (Eigenmann & Norris, 1900) pacu prata EN VU 

Chasmocranus brachynemusGomes & Schubart, 

1958 
bagrinho EN EN 

Heptapterus multiradiatus Ihering, 1907 bagrinho CR CR 

Steindachneridion scriptum (Miranda Ribeiro 

1918) 
sorubim EN VU 

Phallotorynus fasciolatus Henn, 1916 guaru EN EN 

Phallotorynus jucundus Ihering, 1930 guaru EN EN 
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Relativo à distribuição de espécies, pode-se constatar que 15 das espécies 
listadas (8,5%) são introduzidas (Langeani et al., 2007), sendo que destas 

sete são alóctones, duas são transpostas do baixo rio Paraná e seis são 
exóticas. Estas espécies foram introduzidas na bacia do alto Paraná por 

diferentes fontes e motivações conforme literatura pertinente. 

Verifica-se ainda que seis das espécies listadas são consideradas como 
migradores, realizando grandes migrações reprodutivas. As demais 

apresentam deslocamentos menores ou são sedentárias. 

Segundo dados disponíveis sobre os hábitos alimentares das espécies 

elencadas, pode-se verificar que a fauna com possível ocorrência no rio 
Lençóis é composta majoritariamente por espécies insetívoras (29%) e 
detritívoras (28%), em acordo com a caracterização da grupos tróficos do Alto 

Paraná (Hahn et al., 1998). 

9.2.4.5. Conclusão geral da fauna 

De maneira geral, a área demarcada para interferência (ADA) já não parece 
apresentar nenhuma característica nativa daquela que daria suporte ao uso e 

manutenção da fauna local, estando a menos de 3 km da zona urbana de 
Lençóis Paulista.  

A fauna diagnosticada reflete as alterações ambientais e apresenta marcantes 

elementos característicos de áreas perturbadas. 

Entretanto, a manutenção e conservação dos fragmentos e dos ambientes 

aquáticos no entorno do empreendimento são necessários para a estabilidade 
das comunidades aqui estudadas. Não apenas para a conservação dos animais 
residentes na área, mas também visando conservar os que a utilizam 

esporadicamente, como por exemplo espécies migratórias de aves, listadas 
durante o estudo em fase de reprodução. 
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9.3. Meio Socioeconômico 

O diagnóstico do meio socioeconômico tem como objetivo apresentar as 
principais características da população residente nas áreas passíveis de 
influência pelo empreendimento, tais como: demografia, perfil econômico, 

emprego e renda e condições de vida, habitação e acesso aos equipamentos 
urbanos (educação, saúde) e serviços básicos (saneamento e infraestrutura 

urbana).  

A caracterização do meio socioeconômico atende ao solicitado no Roteiro 
Básico para Elaboração de Relatório Ambiental Preliminar (RAP) para Usina 

Termelétrica emitido pela CETESB. Segue também as diretrizes contidas no 
“Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de 

Impacto Ambiental” (Anexo Único da Decisão de Diretoria DD nº 217/2014/I, 
de 06/08/2014), também da CETESB. Assim, os tópicos tratados são: 

+ Uso e Ocupação do Solo; 

+ Perfil Demográfico e Socioeconômico; 

+ Perfil Econômico e Trabalho e Renda; 

+ Infraestrutura Viária; 

+ Atendimento à Saúde; 

+ Saneamento e Infraestrutura Urbana; 

+ Educação; 

+ Habitação; 

+ Patrimônio Histórico Cultural; 

+ Percepção Ambiental; e 

+ Comunidades Tradicionais. 

 

Conforme o supracitado Roteiro Básico para Elaboração de RAP da CETESB, os 

tópicos citados acima devem ter como área de abrangência de análise a Área 
de Influência Direta (AID), qual seja aqui, o município de Lençóis Paulista. 
Porém, visando uma melhor análise dos possíveis impactos indiretos, nos 

tópicos “Perfil Demográfico e Socioeconômico” e “Perfil Econômico e Trabalho 
e Renda” também foi considerada a Área de Influência Indireta (AII), 

considerada a Região de Governo de Bauru.  

As informações e dados são apresentadas conforme existência e 
disponibilidade nas fontes oficiais tais como: Prefeitura Municipal de Lençóis 

Paulista, IBGE, Fundação SEADE, PNUD, Ministério da Educação (INEP), 
Ministério da Saúde (DATASUS), Ministério do Trabalho, IPHAN, CONDEPHAAT, 

FUNAI, Fundação Cultural Palmares (FCP), IPEA, INCRA, ITESP e CETESB. 

Foi ainda realizado trabalho de campo em novembro de 2018, visando a coleta 

de dados primários que subsidiasse o diagnóstico, através da aplicação de 
questionário sobre informações gerais do município (Anexo X) com gestores 
públicos municipais. Foi também realizado a aplicação de questionários de 

percepção ambiental (Anexo X) com gestores públicos e representantes de 
instituições da sociedade civil.  

Neste mesmo trabalho de campo foi realizada a checagem de tipologias e o 
registro fotográfico do Uso e Ocupação do Solo. 
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O objetivo deste diagnóstico é apresentar as informações acerca das áreas 
que podem sofrer interferências do empreendimento, a fim de possibilitar a 

identificação e a avaliação dos impactos ambientais. 

9.3.1. Uso e ocupação do solo 

Este item apresenta a caracterização do uso e da ocupação do solo da Área de 
Influência Direta (AID), ou seja, o município de Lençóis Paulista e da Área 

Diretamente Afetada (ADA). Para a caracterização do uso do solo levou-se em 
consideração tanto a ocupação natural, quanto o uso antrópico, caracterizado 
principalmente por atividades socioeconômicas encontradas na paisagem. 

9.3.1.1. Metodologia 

A metodologia de trabalho utilizada para o mapeamento de uso e ocupação do 

solo consistiu essencialmente em quatro etapas complementares: análise 
preliminar do contexto local; verificação em campo; mapeamento das 
tipologias e, finalmente, elaboração de mapas e de relatório. 

Desta forma, a fim de compreender o contexto geral de uso e ocupação do 
solo local, foi realizada uma análise preliminar das tipologias, mapeando os 

usos e as ocupações predominantes na paisagem.  

Assim, após o entendimento prévio da área de estudo, realizou-se, entre os 
dias 27/11/2018 e 30/11/2018, a verificação em campo, quando foi possível 

confirmar as tipologias de mapeamento e esclarecer as dúvidas prévias 
durante a análise das imagens. 

Para o mapeamento em si, utilizou-se a técnica de fotointerpretação, que 
consiste na interpretação visual de imagens por um fotointérprete, 
responsável por identificar os padrões e as homogeneidades presentes na 

imagem e traduzir a realidade geográfica para a interface digital. 

O mapeamento de uso e ocupação do solo e vegetação foi realizado com o 

auxílio de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e com softwares de 
cartografia específicos.  

Buscando melhores resultados de representatividade, o mapeamento foi 
agrupado em dez tipologias, que melhor atendessem à realidade presente na 
área de influência. 

9.3.1.2. Resultados 

Com base nas descrições acima foram mapeadas e calculadas as áreas de uso 

e ocupação do solo, em superfície plana (planimetria) para a AID, conforme o 
quadro a seguir. 

 

Quadro 9.3-1 - Cálculo Planimétrico para a AID. 

Tipologias - AID Área Planimétrica (ha) Porcentagem do Total (%) 

Tipologias Naturais 

Área Úmida 428,99 0,53 
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Tipologias - AID Área Planimétrica (ha) Porcentagem do Total (%) 

Corpo D’água 134,79 0,17 

Reflorestamento 17.970,53 22,19 

Vegetação Nativa 10.085,42 12,45 

Subtotal 28.619,73 35,34 

Tipologias Antrópicas 

Aeroporto 29,99 0,04 

Área Urbana 1.751,16 2,16 

Campo Antrópico 2.925,80 3,61 

Cultura 47.083,82 58,14 

Indústria 316,83 0,39 

Viário Principal 262,05 0,32 

Subtotal 52.369,65 64,66 

TOTAL 80.989,38 100 

Fonte: Tetramais, 2019. 

 

De acordo com estes dados, se observa a significante predominância de 

tipologias antrópicas, representando 64,66% da área mapeada, ou 52.369,65 
ha, representando, principalmente, por culturas agrícolas. Já as tipologias 

naturais ocorrem em aproximadamente 1/3 do território, em 35,34% da AID, 
ocupando 28.619,73 ha desta. 

O Mapa 9.3-1 evidencia os padrões de uso e ocupação do solo na Área de 

Influência Direta (AID), ou seja, o município de Lençóis Paulista. 

Conforme o mapa e os dados expostos nos quadros acima, é possível observar 

a distribuição geográfica das tipologias e o seu ordenamento espacial. 

Com relação as tipologias naturais as áreas úmidas e corpos d’água ocupam 

563,78 ha, representando 0,70% do total. Estas áreas úmidas consistem em 
lagos, represas, áreas irrigadas para agricultura, reservatórios de hidrelétricas 
etc. Já os corpos d’águas referem-se à rede hidrográfica do município, com 

destaque para o rio Lençóis, que corta o município, inclusive a sua área 
urbana. 

No percurso do rio dentro da cidade, não existem Áreas de Preservação 
Permanente (APP). Em alguns pontos, encontra-se uma pequena área de 
vegetação, que atingem no máximo 5 metros. As margens do rio estão 

cobertas por uma grama rasteira. As construções localizam-se a 1 ou 2 metros 
da margem do rio geralmente (Milleski, 2011). 

É muito comum, nos períodos de precipitação levada, a água deste rio invadir 
a área urbana provocando enchentes. Esse fato ocorre por dois motivos: a 
malha urbana ocupa áreas que deveriam estar cobertas por mata ciliar, 
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evitando o assoreamento do rio e enchentes e, há algumas décadas, o 
percurso do rio foi desviado aproximadamente na distância de um quarteirão, 

fato este que aumenta a probabilidade de enchentes, uma vez que os rios 
correm em fundos de vale (Idem, 2011). 

Já as áreas ocupadas por vegetação nativa somam 10.085,42 ha, 
representando 12,45% do total. Estas áreas correspondem, em quase a sua 
totalidade, nas Áreas de Preservação Permanente (APP), no entorno dos 

corpos da rede hidrográfica, exigidas pela legislação ambiental brasileira.  

Por fim, as áreas de reflorestamento ocupam 17.970,53 ha, o que equivale a 

22,19% do uso total. Este uso refere-se, sobretudo, ao cultivo de eucalipto 
para uso industrial, com a presença de empresas do ramo, como a “Lwarcel 
Celulose”. Assim, apesar desta tipologia ser classificada como natural, pode-se 

considerar como um uso misto natural/antrópico, em razão de sua 
especificidade. 

Apresenta-se a seguir registro fotográfico de alguns exemplos destas 
tipologias. 

 

 

Foto 9.3-1 – Drenagem presente na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Foto 9.3-2 - Vegetação Nativa na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 

O uso e ocupação do solo antrópico em Lençóis Paulista (AID) refere-se, em 

sua maior parte, às culturas agrícolas, as quais ocupam 47.083,82 ha, ou 
58,14% do total. Neste uso há um predomínio do cultivo de cana-de-açúcar, 

no entanto, outras culturas agrícolas são cultivadas no município, como a 
laranja, o café e o milho. A tipologia campo antrópico ocupa uma área de 

2.925,80 (3,61%) que também está relacionada ao uso agrícola, 
representando áreas como pastagens, gramíneas e solos preparados para o 
cultivo. 

A área urbana de Lençóis Paulista (AID) possui 1.751,16 ha, sendo 2,16%, 
localizada na porção norte do município, incluído o Distrito de Alfredo Guedes. 

O seu sistema viário ocupa 262,05 (0,32%), tendo destaque as rodovias que 
cortam o município e sua área urbana: a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e 
a Rodovia Osni Matheus (SP-261). Estas vias são bem estruturadas, 

apresentando vias pavimentadas e não pavimentadas que dão acesso às áreas 
agrícolas, áreas recreativas, como chácaras e bairros afastados da malha 

urbana, e municípios vizinhos. 

Nota-se também a presença de uma linha férrea a qual corta o município, 
inclusive sua área urbana. Denominada “Ramal de Bauru”, faz parte da antiga 

“Estrada de Ferro Sorocabana”, atualmente “Malha Paulista”, sob concessão da 
empresa “Rumo Logística”. 

A tipologia aeroporto (29,99 ha – 0,04%) refere-se ao Aeroporto Municipal de 
Lençóis Paulista e a tipologia indústria (316,83 ha – 0,39%) representando o 
Distrito Industrial (I e II) do município, além de demais empresas, como as de 

celulose e álcool. 

Apresenta-se a seguir registro fotográfico de alguns exemplos destas 

tipologias. 
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Foto 9.3-3 - Área Urbana na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 

 

Foto 9.3-4 - Área Urbana (Distrito Alfredo Guedes) na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Foto 9.3-5 - Sistema Viário (Rodovia Marechal Rondon – SP-300) na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 

 

Foto 9.3-6 - Sistema Viário (Linha Férrea) no Distrito de Alfredo Guedes.  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Foto 9.3-7 - Indústria (Frigol) na AID.  

Fonte: Tetramais, 2018. 

A Área Diretamente Afetada (ADA) possui 13,60 ha e representa apenas uma 
propriedade, adquirida pelo empreendedor conforme Termo de Compromisso 

de Compra e Venda. Seu uso atual é quase 100% representando pelo cultivo 
de cana-de-açúcar, conforme fotos abaixo e Mapa 9.3-1. 
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Mapa 9.3-1 – Uso e ocupação do solo. 
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9.3.2. Perfil demográfico e socioeconômico 

A caracterização do perfil demográfico foi elaborada tendo como abrangência 
espacial a Área de Influência Indireta (AII), a Região de Governo (RG) de 
Bauru e a Área de Influência Direta (AID), ou seja, o município de Lençóis 

Paulista. Para caracterizar a população nas áreas de influência foram utilizados 
dados oficiais do Censo Demográfico do IBGE para os anos de 2000 e 2010, 

dados da Fundação SEADE e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
elaborado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) e Fundação João Pinheiro. 

Dados da Fundação SEADE e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
também foram utilizados para caracterizar as condições de vida na área de 

influência. Os indicadores utilizados foram o IDH-M (Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal), o IPRS (Índice Paulista de 
Responsabilidade Social) e o IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social).  

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde a área do empreendimento, 
com 13,60 ha. Situada a leste do município de Lençóis Paulista (AID), em sua 

zona rural, atualmente a área apresenta uso predominante do cultivo de cana-
de-açúcar. 

9.3.2.1. Perfil Demográfico 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE realizado em 2010, a 
população de Lençóis Paulista (AID) naquele ano era de 61.428 habitantes 

(Tabela 9.3-1), e a estimativa para o ano de 2019 é de que a população seja 
de 65.870 habitantes, segundo dados da Fundação SEADE. Já a RG de Bauru 
(AII) apresentava população de 597.265 habitantes, com estimativa de 

629.653 pessoas para 2019. A densidade demográfica projetada para o ano de 
2019 é de 81,37 habitantes por km² para a AID, superior à verificada na 

Região Administrativa de Bauru (AII), de 73,34 hab/km², mas sendo inferior à 
do estado, de 178,53 hab/km² (SEADE, Perfil Municipal de Lençóis Paulista). 

 

Tabela 9.3-1 – População Total em Lençóis Paulista (AID) e RG de Bauru 

(AII) – 2000 a 2010. 

Município 2000 2010 

Lençóis Paulista (AID) 54.936 61.428 

RG Bauru (AII) 543.462 597.265 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar. 2019. *Não há dados 

disponíveis. 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2000, a população em Lençóis 

Paulista (AID) era de 54.936 habitantes. Já em 2010, a população da AID era 
de 61.428 habitantes. Analisando-se estes dados populacionais do município 

desde 1991 até 2010 verifica-se uma tendência de queda nas taxas de 
crescimento. Enquanto a taxa de crescimento da população (TGCA) no período 
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1991-2000 foi de 2,34% a.a., no período seguinte (2000-2010), caiu para 
1,11% a.a. 

Já a população da RG Bauru (AII) era de 543.462 habitantes em 2000. Já em 
2010, a população da AII era de 597.265 habitantes. Analisando-se estes 

dados populacionais da região desde 1991 até 2010 também verifica-se uma 
tendência de queda nas taxas de crescimento. Enquanto a taxa de 
crescimento da população (TGCA) no período 1991-2000 foi de 1,80% a.a., no 

período seguinte (2000-2010), caiu para 0,95% a.a. 

Entre 2000 e 2010 a população rural da AID apresentou uma taxa de 

crescimento negativa, de -6,47% a.a., enquanto a população urbana cresceu a 
uma taxa de 1,39%. Considerando-se a projeção da Fundação SEADE para o 
período 2010-2019, a taxa de crescimento da população em Lençóis Paulista 

(AID) é de 0,80% a.a., verificando-se a mesma tendência do período anterior. 
Porém, com menor intensidade (Tabela 9.3-2). 

 

Tabela 9.3-2 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (TGCA) 

na AID, 1991-2019. 

População – TGCA (% ao ano) 1991-2000 2000-2010 2010-2019 

População Total 2,34 1,11 0,79 

População Urbana * 1,3 0,84 

População Rural * -6,47 -1,70 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar. 2019. *Não há dados 

disponíveis. 

 

Já entre 2000 e 2010 a população rural da AII apresentou uma taxa de 
crescimento de 0,64% a.a., enquanto a população urbana cresceu a uma taxa 
de 0,97%. Considerando-se a projeção da Fundação SEADE para o período 

2010-2019, a taxa de crescimento da população na RG Bauru (AII) é de 
0,59% a.a., verificando-se a mesma tendência do período anterior. Porém, 

com menor intensidade (Tabela 9.3-3). 

Tabela 9.3-3 – Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (TGCA) 

na AII, 1991-2019. 

População – TGCA (% ao ano) 1991-2000 2000-2010 2010-2019 

População Total 1,80 0,95 0,59 

População Urbana 2,26 0,97 0,64 

População Rural -3,74 0,64 -0,35 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar. 2019. *Não há dados 

disponíveis. 
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Considerando-se que o período 2000-2019 é menor do que os anteriores, 
elaborados com base nos dados dos Censos Demográficos, pode-se inferir 

que, se a população continuar a aumentar no mesmo ritmo (de 2010 a 2019), 
a taxa de crescimento tanto na RG de Bauru (AII) quanto no município de 

Lençóis Paulista (AID) será levemente inferior à verificada entre 2000 e 2010, 
indicando uma tendência de estagnação populacional.  

O grau de urbanização do município (AID) em 2019 é elevado, de 98,21%, 

superior ao verificado na RG de Bauru (AII), de 94,92%, e mesmo que no 
estado, que é 96,47% (SEADE, Perfil Municipal de Lençóis Paulista).  

Com relação à composição etária da população, verifica-se que mais de 
metade dos habitantes do município (AID), desde 1991 até 2010, 
concentravam-se na faixa de 15 a 59 anos, ou seja, em idade ativa (Tabela 

9.3-4). Em 2010, 67,01% da população tinha de 15 a 59 anos, concentrando-
se predominantemente nas faixas de 20 a 39 anos (Tabela 9.3-4). Nota-se ao 

longo do período a redução do número de pessoas menores de 15 anos e o 
aumento no número de pessoas de 60 anos ou mais. 

 

Tabela 9.3-4 Estrutura etária da população do Município de Lençóis Paulista 

(AID), 1991-2010. 

Estrutura Etária da 
População 

1991 % 2000 % 2010 % 

Menos de 15 anos 15.371 33,40 15.371 27,98 13.606 22,17 

15 a 59 anos 27.539 59,45 34.879 63,49 41.125 67,01 

60 anos ou mais 3.290 7,15 4.686 8,53 6.640 10,82 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar.2019. 

 

A composição etária da população da RG Bauru (AII) é similar à da AID. 
Assim, mais de metade dos habitantes da região (AII), desde 1991 até 2010, 

concentravam-se na faixa de 15 a 59 anos, ou seja, em idade ativa (Tabela 
9.3-5). Em 2010, 66,71% da população tinha de 15 a 59 anos, concentrando-
se predominantemente nas faixas de 20 a 39 anos (Figura 9.3-2). Nota-se ao 

longo do período a redução do número de pessoas menores de 15 anos e o 
aumento no número de pessoas de 60 anos ou mais. 

 

Tabela 9.3-5 Estrutura etária da população da RG Bauru (AII), 1991-2010. 

Estrutura Etária da 

População 

1991 % 2000 % 2010 % 

Menos de 15 anos 143.334 30,98 140.050 25,77 122.977 20,59 
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Estrutura Etária da 
População 

1991 % 2000 % 2010 % 

15 a 59 anos 277.878 60,06 347.164 63,88 398.435 66,71 

60 anos ou mais 41.455 8,96 56.248 10,35 75.853 12,75 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar.2019. 

 

 

Figura 9.3-1 - Pirâmide Etária do Município de Lençóis Paulista (AID) - 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Figura 9.3-2 - Pirâmide Etária da RG Bauru (AII) - 2010.  

Fonte: IBGE Cidades, 2010. 
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9.3.2.2. Indicadores de Condições de Vida 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M 

O IDH-M é um indicador socioeconômico que sintetiza três aspectos do 
desenvolvimento humano: vida longa e saudável (LONGEVIDADE), acesso ao 

conhecimento (EDUCAÇÃO) e padrão de vida (RENDA). Quanto mais próximo 
de 1, maior o desenvolvimento humano no município, classificado segundo as 
categorias a seguir: 

+ Muito alto – De 0,800 a 1,000; 

+ Alto – de 0,700 A 0,799; 

+ Médio – de 0,600 a 0,699; 

+ Baixo – de 0,500 a 0,599; 

+ Muito baixo – de 0,000 a 0,499. 

A dimensão Longevidade baseia-se no indicador: Esperança de vida ao nascer, 

enquanto a dimensão Educação tem como base os indicadores Escolaridade da 
população adulta e fluxo escolar da população jovem. A dimensão renda utiliza 
o indicador renda mensal per capita (Em R$ de Ago/2010). O cálculo do IDH-M 

é feito pela média geométrica, com pesos iguais, das três dimensões. 

 

Tabela 9.3-6 - Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M do município de 

Lençóis Paulista (AID), 1991 a 2010. 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

IDH-M 
IDH-M 

Ranking 

IDH-M 

Longevidade 

IDH-M 

Educação 

IDH-M 

Renda 

1991 0,558 91 0,744 0,337 0,693 

2000 0,697 89 0,821 0,577 0,716 

2010 0,764 142 0,837 0,717 0,743 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/1693. Acesso Mar. 2019. 

 

O IDH-M de Lençóis Paulista (AID) em 2010 era de 0,764, estando situado, 

portanto, na faixa de Desenvolvimento Humano Alto. Verifica-se que em 1991 
o município se encontrava na faixa de Baixo Desenvolvimento Humano e que 

alcançou melhores índices ao longo do tempo, apesar de perder posições no 
ranking estadual. Todos os indicadores que compõem o IDH apresentaram 
melhorias, destacando-se o de Longevidade, que alcançou 0,837. A esperança 

de vida ao nascer no município de Lençóis Paulista em 2010 foi de 75,2, 
superior à nacional, de 73,9. Entretanto, o indicador que apresentou 

crescimento mais significativo foi o de Educação, que passou de 0,337 em 
1991 para 0,717 em 2010. O IDH-M de Lençóis Paulista (AID) manteve-se 
próximo ao do estadual, que em 2010 era de 0,783. 
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Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 

O IPRS foi desenvolvido em 2000 pela Fundação SEADE com a finalidade de 

mensurar o grau de desenvolvimento humano nos municípios paulistas por 
meio de indicadores sensíveis a variações de curto prazo e capazes de 

incorporar informações referentes às diversas dimensões que o compõem. 
Assim, preserva as três dimensões consagradas pelo IDH: renda, longevidade 
e escolaridade. Como o IDH, o IPRS foi desenvolvido para o nível de 

município, não havendo detalhamento para o nível de setores censitários. 
Ressalta-se que as variáveis escolhidas para compor o IPRS, entretanto, não 

correspondem às mesmas utilizadas no cálculo do IDH, apesar de 
representarem os mesmos aspectos. As variáveis consideradas para 
construção do IPRS têm como fonte, além do Censo Demográfico, dados das 

Secretarias de Estado da Fazenda e Energia, além de dados do Censo Escolar 
do INEP, dados do Registro Civil, dentre outros: 

+ Riqueza Municipal: consumo anual de energia elétrica por ligação 
residencial; consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e 
nos serviços por ligação nessas classes de consumidores; valor 
adicionado fiscal per capita; e remuneração média dos empregados com 

carteira assinada e do setor público; 

+ Longevidade: combinação de quatro taxas de mortalidade específicas a 
determinadas faixas etárias: perinatal (fetos e crianças de zero a seis 
dias); infantil (de zero a um ano); de pessoas de 15 a 39 anos; e de 

pessoas de 60 a 69 anos; 

+ Escolaridade: Taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos; 
Média das proporções de alunos do 5º ano do ensino fundamental da 

rede pública que atingiram pelo menos o nível adequado nas provas de 
português e matemática; Média das proporções de alunos do 9º ano do 
ensino fundamental da rede pública que atingiram pelo menos o nível 

adequado nas provas de português e Taxa de distorção idade-série no 
ensino médio. 

Para cada uma das dimensões foi criado um indicador sintético expresso em 
uma escala de 0 a 100. Após aplicada a metodologia aos municípios paulistas, 
o IPRS agrupou os municípios paulistas em cinco grupos (Quadro 9.3-2). 

 

Quadro 9.3-2 - Critérios adotados para a formação dos grupos de municípios 

do IPRS. 

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 



   
 
 

424 

Grupos Categorias 

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, IPRS 2014. Disponível em: http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/index.php?prodCod=1&selLoc=3554003&selTpLoc=2. Acesso Mar. 2019. 

 

A classificação dos municípios paulistas segundo o IPRS permite um 
acompanhamento periódico do desenvolvimento, uma vez que os valores de 
corte das categorias utilizadas não são fixos, mas definidos a partir dos 

considerados. O monitoramento dos indicadores permite aos gestores 
identificar avanços ou retrocessos nos municípios, nos aspectos analisados. 

Lençóis Paulista (AID), que em 2010 encontrava-se no Grupo 1 do IPRS, em 
2012 caiu para o Grupo 3 e voltou para o Grupo 1 em 2014, que reúne os 
municípios com altos níveis de riqueza e altos indicadores sociais. Embora o 

IPRS – Riqueza e o IPRS – Escolaridade tenham aumentado, o IPRS 
Longevidade manteve-se praticamente estagnado entre 2010 e 2014 (Tabela 

9.3-7). No IPRS Escolaridade Lençóis Paulista (AID) acrescentou pontos nesse 
escore no período e está acima da média estadual. 

 

Tabela 9.3-7 - IPRS no município de Lençóis Paulista (AID), 2010 a 2014. 

Índice Paulista de 
Responsabilidade 

Social 

IPRS IPRS Riqueza 
IPRS 

Longevidade 
IPRS 

Escolaridade 

2010 Grupo 1 40 40 43 

2012 Grupo 3 74 73 75 

2014 Grupo 1 57 68 64 

Fonte: Fundação SEADE, IPRS 2014. Disponível em: http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/index.php?prodCod=1&selLoc=3554003&selTpLoc=2. Acesso Mar. 2019. 
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Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 

Desenvolvido em 2002 pela Fundação SEADE, a pedido da Assembleia 

Legislativa, o IPVS é um importante instrumento que permite a identificação 
de áreas que concentram a residência dos segmentos populacionais mais 

frágeis, que deveriam ser, em princípio, alvos prioritários das políticas 
públicas. O IPVS se apoia conceitualmente em dois pressupostos: 1) as 
inúmeras dimensões da pobreza precisam ser consideradas em um estudo 

sobre vulnerabilidade social; 2) a segregação espacial é um fenômeno 
presente nos centros urbanos paulistas e contribui decisivamente para a 

manutenção dos padrões de desigualdade social. São duas as dimensões 
consideradas na construção do IPVS, cada uma contendo uma série de 
componentes: 

+ Dimensão socioeconômica: renda domiciliar per capita; rendimento 
médio da mulher responsável pelo domicílio; % de domicílios com renda 
domiciliar per capita até 1/2 sm4; % de domicílios com renda domiciliar 

per capita até 1/4 sm; % de pessoas responsáveis pelo domicílio 
alfabetizadas. 

+ Dimensão demográfica: % de pessoas responsáveis de 10 a 29 anos; % 
de mulheres responsáveis de 10 a 29 anos; idade média das pessoas 

responsáveis; % de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Com base nos componentes de cada uma das dimensões avaliadas, foram 
gerados dois escores fatorais (um representando o fator socioeconômico e 

outro o fator demográfico), e aos resultados obtidos adicionou-se a informação 
do tipo de setor censitário (subnormal ou não especial) e a localização na área 

do município (urbana ou rural), gerando-se assim os sete grupos do IPVS na 
versão 2010 (Quadro 9.3-3). 

 

Quadro 9.3-3 - Grupos do IPVS 2010 – setores censitários com mais de 50 

domicílios. 

Grupos 

Dimensões 

IPVS 2010 
Situação e Tipos 
de Setores por 

Grupos Socioeconômica 
Ciclo de Vida 

Familiar 

1 Muito Alta 
Famílias jovens, 
adultas e idosas 

Baixíssima 
vulnerabilidade 

Urbanos e rurais não 
especiais e 
subnormais 

2 Média 
Famílias adultas e 

idosas 

Vulnerabilidade 

muito baixa 

Urbanos e rurais não 

especiais e 

subnormais 

3 Média Famílias jovens 
Vulnerabilidade 

baixa 

Urbanos e rurais não 
especiais e 
subnormais 

4 Baixa 
Famílias adultas e 

idosas 
Vulnerabilidade 

média 

Urbanos e rurais não 
especiais e 
subnormais 

5 Baixa 
Famílias jovens em 

setores urbanos 
Vulnerabilidade 

alta 
Urbanos e rurais não 

especiais 

6 Baixa 

Famílias jovens 
residentes em 
aglomerados 
subnormais 

Vulnerabilidade 
muito alta 

Urbanos subnormais 
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Grupos 

Dimensões 

IPVS 2010 

Situação e Tipos 

de Setores por 
Grupos Socioeconômica 

Ciclo de Vida 
Familiar 

7 Baixa 
Famílias idosas, 

adultas e jovens em 

setores rurais 

Vulnerabilidade 
alta 

Rurais 

Fonte: Fundação SEADE. IPVS 2010. Disponível em: http://indices-ilp.al.sp.gov.br/. Acesso Mar. 

2019. 

 

O município de Lençóis Paulista tem 47% de seus habitantes no Grupo 2, de 
Vulnerabilidade Muito Baixa. Quando somado o Grupo 3, de Vulnerabilidade 
Baixa, o percentual de população do município passa a 67,4%. Os resultados 

do IPVS para a AID são apresentados na Tabela 9.3-8. 

 

Tabela 9.3-8 - IPVS de Lençóis Paulista (AID), em 2010. 

Índice Paulista de 
Vulnerabilidade 

Social (% da 

população 
exposta) 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 4 
Grupo 

5 
Grupo 

6 
Grupo 

7 

Lençóis Paulista 0,3 47 20,4 28,1 4,2 - - 

Fonte: Fundação SEADE. IPVS 2010. Disponível em: http://indices-ilp.al.sp.gov.br/. Acesso Mar. 

2019. 

9.3.2.3. Perfil Econômico  

Região de Governo de Bauru (AII) 

A RG de Bauru (AII), teve sua ocupação diretamente relacionada ao processo 
de expansão da lavoura cafeeira para o Oeste Paulista. Tornou-se rota 
obrigatória em direção à fronteira agrícola, graças ao entroncamento 

ferroviário da Sorocabana e da Noroeste. Essa situação favorecida colaborou 
para o florescimento do comércio e das atividades de serviços, em função da 

produção cafeeira. Estas características se mantiveram com o decorrer dos 
anos (FINEP/NEPP/NEPO/IE, 2009). 

A crise da economia cafeeira nos anos 30 provocou um declínio na produção 

do café. Como consequência, parcela expressiva da população rural da RG de 
Bauru (AII) deslocou-se para os centros urbanos mais próximos ou para 

outras regiões do oeste, como  Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e 
Presidente Prudente, que mantiveram seu dinamismo, diversificando sua 
produção e ocupando suas terras com algodão, produtos alimentícios e 

pecuária, além do café (Perillo in FINEP/NEPP/NEPO/IE, 2009). 

Na RG de Bauru, esse processo de diferenciação agrícola foi dificultado pela 

inexistência de uma infraestrutura adequada. Apesar das condições adversas, 
foi preciso encontrar uma alternativa para a produção cafeeira. Passou-se a 
cultivar a cana-de-açúcar e a ocupar o território com a pecuária. Embora não 
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se situe entre as regiões mais dinâmicas do estado, tanto em relação à 
indústria quanto à agricultura, vem passando por um processo de dinamização 

de seus setores produtivos, principalmente o industrial, predominando as 
indústrias tradicionais e os pequenos e médios estabelecimentos (Idem, 

2009). 

 

Município de Lençóis Paulista (AID) 

A agroindústria canavieira é a principal atividade econômica do município, com 
o processamento de mais de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por 

ano nas últimas safras. Hoje, a economia lençoense é diversificada, com 
grande número de pequenas e médias empresas e algumas grandes indústrias 
(Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 2013). 

Assim, a economia do município, que dependia do setor sucroalcooleiro, tem 
hoje uma multiplicidade de atividades industriais nos mais diversos ramos, das 

quais destaca-se: indústrias de reciclagem de material plástico e óleo 
combustível; celulose; papel; alimentos (macarrão, biscoitos, vinagre, 

cereais); frigorífico (bovinos e suínos); gráfico; metalúrgica e siderúrgica 
(estruturas metálicas); artefatos em madeira; levedura, açúcar e álcool, 
incluindo as cervejarias, destilarias de álcool e distribuidoras de aguardentes. 

Na cidade estão estabelecidas corporações empresariais como: Grupo Lwart, 
Grupo Zilor, RGE Group, Sika do Brasil, Adria/Zabet, Frigol, Orsi, Belmont, 

Grupo Lpnet, Fibraresist, Lutepel, Thomriss, Safra Sul, Estrututel, entre 
outras.  

De acordo com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (2013), o município 

recebeu, mais recentemente, investimentos na área de celulose, sendo 
observado atualmente, além da cana de açúcar, extenso plantio de eucalipto e 

pinus. Nos anos a cultura da laranja também foi intensificada no município, de 
forma que as culturas de pinus, eucalipto e laranja ocuparam muito do espaço 
antes destinado ao café e às pastagens. 

Destaca-se uma grande empresa de reciclagem de óleo automotivo, 
responsável pelo reaproveitamento de mais de 50% do óleo automotivo usado 

no País. No município são produzidos ainda papel, biscoitos, vinagre, 
macarrão, fios para tecelagem, estruturas metálicas, impermeabilizantes, 
carne e sabão. 

As informações acima, retirada de Planos Municipais (de Saneamento Básico e 
de Resíduos Sólidos) elaborados pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

vão de encontro com informações levantadas em campo (novembro/2018) 
com alguns gestores de instituições públicos municipais, conforme 
questionário apresentado no Anexo X. 

9.3.2.4. PIB e Setores da Economia  

O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Lençóis Paulista (AID) em 2015 

foi de pouco mais de 2 bilhões e duzentos e setenta milhões de reais, o que 
representou 10,47% do PIB da RG de Bauru (AII), que foi cerca de 21 bilhões 
e 700 milhões de reais. O setor que mais contribuiu para a formação deste 

valor foi o setor de serviços, responsável por 65%, seguindo uma tendência da 
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economia nacional. Porém, abaixo da participação da RG de Bauru, que foi 
70,80% e da do estado, de 76,45% (SEADE, Perfil Municipal de Lençóis 

Paulista). 

A seguir, aparece o setor industrial, a qual representou 31,74%, superior a 

participação da RG de Bauru (26,15%) e do estado paulista (21,935). Por fim, 
a participação do setor agropecuário é similar à RG e ao estado, girando na 
casa dos 3%. 

 

Tabela 9.3-9 - PIB e % do Valor Adicionado (VA) por Setor de Lençóis 

Paulista (AID) e RG de Bauru (AII) - 2015. 

Município 
PIB (mil reais 

correntes) 

% VA 

Agropecuária 

% VA 

Indústria 

% VA 

Serviços 

Lençóis Paulista 

(AID) 
2.273.038,81 3,25 31,74 65,01 

RG Bauru (AII) 21.715.118,73 3,05 26,15 70,80 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar.2019. 

 

O número de empregos formais, porém, não segue a mesma tendência 
verificada anteriormente no Valor Adicionado por setores. Conforme a Tabela 
9.3-10, no oferecimento de postos de trabalho, a agropecuária tem maior 

importância, sendo que em 2017 foi responsável por 11,19% dos empregos 
formais, de acordo com a Fundação SEADE. Já o setor industrial (incluída a 

construção civil) foi responsável por 34,52% da geração de empregos formais. 
Por fim, o setor de serviços (incluído o comércio e a administração pública) foi 
responsável, em 2017, por 54,29% dos empregos formais em Lençóis Paulista 

(AID). 

 

Tabela 9.3-10 - Participação dos Empregos Formais por Setor de Lençóis 

Paulista (AID) e RG de Bauru (AII) - 2017. 

Setor Lençóis Paulista (AID) RG Bauru (AII) 

Agricultura (%) 11,19 6,55 

Indústria (%) 30,31 17,02 

Construção Civil (%) 4,21 8,47 

Comércio (%) 20,56 21,01 

Serviços (%) 33,73 46,95 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas (IMP). Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso em Mar.2019. 
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9.3.3. Infraestrutura viária 

9.3.3.1. Considerações Metodológicas 

A caracterização da infraestrutura viária foi executada por meio de dados 
secundários, provenientes de órgãos oficiais, como Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transportes – DNIT, Departamento de Estrada de Rodagem – 
DER e concessionária Rodovias do Tietê. 

Para tanto foram feitas solicitações de dados ao DER (Rodovia Osny Mateus – 
SP-261) e à concessionária Rodovias do Tietê (Rodovia Marechal Rondon - SP-
300) 5. Ressalta-se que a concessionária Rodovias do Tietê forneceu dados 

parciais referente à Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O DER não respondeu 
às solicitações eletrônicas, porém, foi possível obter informações sobre o fluxo 

de veículo da Rodovia Osny Mateus – SP-261 e da Rodovia Marechal Rondon - 
SP-300 no portal eletrônico do órgão. 

Para a caracterização local foram realizadas amostragens em quatro pontos, 

considerando os acessos principais a serem utilizados, conforme observa-se na 
Figura 9.3-3. 

 

 

                                       
5 Email encaminhado à Ouvidoria no dia 18/01/2019. 
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Figura 9.3-3 - Localização dos 4 pontos de contagem de movimentos. 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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As contagens manuais classificatórias locais foram realizadas seguindo as 
orientações fornecidas no Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), 

conforme apresentado a seguir. 

Realização da contagem com auxílio de fichas ou 

contadores manuais, ideais para a classificação de 
veículos, análise de movimentos em interseções e 
contagens em rodovias com muitas faixas. Para 

contagens em vias urbanas é comum adotar um 
critério de grupamento de veículos com base em 

características semelhantes de operação 
(automóveis, ônibus e caminhões). (Fonte: DNIT, 
2006). 

Além disso, consultou-se o Manual de Capacidade da Rodovia (Highway 
Capacity Manual), elaborado pela Associação Americana de Rodovias do 

Estado e Funcionários de Transporte. 

 

9.3.3.2. Contexto local – Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) 

O município de Lençóis Paulista está situado a cerca de 300 km da capital, na 

região centro-oeste do estado de São Paulo e possui a seguinte infraestrutura 
de transporte: 

+ Rodovias: o município de Lençóis Paulista é abrangido por duas principais 
rodovias, sendo ambas estaduais:  

▪ A rodovia Marechal Cândido Rondon (SP-300) é a principal rodovia, 
fazendo a ligação entre o município de Lençóis Paulista e a cidade de 
Bauru (no sentido oeste) e São Paulo (sentido leste). Trata-se de uma 

rodovia pavimentada, duplicada e em boas condições de 
trafegabilidade. O trecho que cruza as áreas do município se estende 

por aproximadamente 30 km; 

▪ A rodovia Osni Mateus (SP-261) faz a ligação do município de Lençóis 
Paulista com cidades vizinhas, como Águas de Santa Bárbara (sul) e 
Macatuba (norte). No trecho sul há pontos que não se encontram 

pavimentados, enquanto no trecho norte a rodovia é pavimentada, 
mas não duplicada. O trecho municipal se extende por cerca de 25 km. 

+ Hidrovias e Portos: o município de Lençóis Paulista não conta com portos 
ou hidrovias em sua extensão municipal. 

+ Aeroportos: o município possui um aeródromo municipal (Aeródromo 
Municipal de Lençóis Paulista José Boso). Trata-se de um aeroporto de 
pequeno porte, com pouca infraestrutura de apoio e o uso é para voos 

locais de aeronaves de pequeno porte. 

+ Ferrovias: o município contava com duas estações ferroviárias (Estação de 
Lençóis Paulista e Estação de Alfredo Guedes). Ambas estruturas são 
datadas do final do século XIX, pertencentes à antiga Companhia União 

Sorocabana e Ytuana, notadamente no Ramal de Bauru. Atualmente, 
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encontram-se desativadas ou são utilizadas para outras finalidades. A 
linha férrea existente está concessionada pela Rumo Logística, em sua 

malha ferroviária do ramal Oeste. Os serviços de carga e descarga 
existentes no município são efetuados apenas por empresas privadas. 
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Mapa 9.3-2 - Infraestrutura Logística do Município de Lençóis Paulista. 
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9.3.3.2.1. Caracterização dos pontos medidos  

Para avaliar o fluxo de veículos atual, foram pré-selecionados 4 pontos no 

entorno do empreendimento, considerando as vias por onde estão previstas as 
rotas de acesso. 

As avaliações foram realizadas no mês de janeiro de 2019 e os períodos 
amostrais foram dimensionados durante três horas contínuas no período da 
manhã, três horas contínuas no período da tarde e uma hora entre os períodos 

para avaliação da existência de “hora de pico” no período de almoço. 

Os resultados das contagens foram contabilizados de hora em hora 

possibilitando avaliar a alternância do volume de tráfego ao longo do período 
amostral e definição do horário de pico. 

Sendo assim, a amostragem neste formato apresenta um nível de precisão de 

95% de probabilidade de o erro ser menor que 10% (DNIT, 2006). 

Quadro 9.3-4 – Períodos de contagem dos veículos. 

PERÍODO HORÁRIO DA AMOSTRAGEM   

Manhã 07:00 – 10:00  

Almoço 12:00 – 13:00  

Tarde 16:00 – 19:00  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

+  Ponto MDV – 1 

Trata-se do principal acesso ao empreendimento. Com acesso feito pela 
Rodovia Marechal Rondon (SP-300), esta estrada vicinal pavimentada se 

enquadra como estrada vicinal de classe III (de acordo com manual do DNIT, 
2010), por possuir pista simples, pavimentada, de sentido duplo com 

dimensões de 6,00 a 7,00 metros lineares. Ressalta-se que esta vicinal não 
conta com marcações de faixas, sinalização e acostamento. Foram 
identificadas algumas deformações no asfalto e a necessidade de reparos na 

camada asfáltica do local. O trecho até o acesso ao futuro empreendimento 
ainda conta com uma ponte sobre o rio Lençóis, que possibilita o tráfego em 

apenas um dos sentidos da via por vez. No mesmo trecho, há ainda, 
cruzamento com linha férrea. 

Esta estrada vicinal dá acesso a propriedades rurais e ao bairro Alfredo 

Guedes.  
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Foto 9.3-8 - Principal acesso ao 

empreendimento. 

Foto 9.3-9 - Contagem sendo 

realizada no ponto denominado 

MDV-1. 

 

Foto 9.3-10 - Ponte sobre o rio Lençóis. 

+ Ponto MDV – 2 

Trata-se do ponto localizado na altura do km 296 da Rodovia SP-300 (sentido 
oeste), no entroncamento de acesso da Rodovia Marechal Rondon à vicinal 

avaliada no ponto MDV-1. Neste ponto foram realizadas as avaliações do 
movimento na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e também o movimento de 
utilização do acesso à vicinal. 

A Rodovia Marechal Rondon (SP-300) é uma rodovia arterial, de grande 
demanda, com um volume diário médio superior a 5.000 veículos, classificada 

como Classe I-A (de acordo com manual do DNIT, 2010), possuindo pista 
dupla, com dimensões de 7,00 metros, com marcação de faixas, sinalização 

vertical e horizontal e acostamento. No trecho avaliado, o estado de 
conservação é bom e não há presença de buracos ou deformações na via. A 



   
 

436 

rodovia ainda conta com câmeras de monitoramento e telefones de 
emergência próximos ao acesso ao empreendimento. 

 

Foto 9.3-11 - Contagem sendo realizada na SP-300 no ponto denominado 

MDV-2. 

 

+ Ponto MDV – 3 

O ponto MDV-3 localiza-se na alça de acesso da Rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), na altura do km296, no sentido da vicinal de acesso ao 
empreendimento. Este ponto foi selecionado visando caracterizar o fluxo de 

veículos que atualmente utilizam o acesso, visto que o mesmo será 
amplamente utilizado tanto na implantação quanto na operação da UTE. 

O trevo é todo pavimentado com boas condições de conservação. A sinalização 
horizontal de via é nova e de fácil identificação, bem como as demarcações 
das faixas de rodagem. Não há pontos para travessia de pedestres, lombadas 

ou semáforos no trecho avaliado. Não foram identificados buracos ou 
deformações na via no trecho avaliado.  

 

Foto 9.3-12 – Contagem sendo realizada no ponto denominado MDV-3. 
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+ Ponto MDV – 4 

Trata-se do trevo Aviador José Ângelo Simioni, às margens da Rodovia SP-
261, km 116, no trecho de interesse do projeto (entre o km 108 ao km 118). 

A rodovia encontra-se em bom estado de conservação, pavimentada, sendo 
uma via de mão dupla, acostamento, com faixa simples de rodagem em cada 
um dos sentidos e abertura para a terceira faixa nos pontos de aclive. 

Não foram observadas deformações no asfalto ou buracos. Há uma placa do 
Governo do Estado informando que a rodovia passou por manutenção nos 

últimos meses. A sinalização horizontal de via é nova e de fácil identificação, 
bem como as demarcações das faixas de rodagem. Não há pontos para 
travessia de pedestres, lombadas ou semáforos no trecho avaliado. 

O trevo de acesso até o Aeroporto Municipal José Boso também é 
pavimentado, entretanto, após este ponto, o acesso até o empreendimento é 

por vicinal não pavimentada, com cerca de 4 metros de largura. Porém, este 
acesso é feito entre as culturas de cana de açúcar presentes no local, 
tratando-se provavelmente de um acesso privado. Não há nenhum tipo de 

sinalização no acesso de terra citado. 

  

Foto 9.3-13 Acesso ao trevo Aviador 

José Ângelo Simioni, às margens da 

SP-261, ponto MDV-4. 

Foto 9.3-14 Contagem sendo realizada 

no ponto MDV-4. 

9.3.3.2.2. Contagem de Volume Diário Médio – VDM (Dados 
Secundários) 

Conforme informações presentes no portal do DER6, o volume diário médio 

nas rodovias de interesse (SP-300 e SP-261) próximas ao empreendimento 
para os anos de 2015 a 2017 são apresentados nos quadros a seguir. 

 

                                       
6 Disponível em: <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/PesquisaRodovias.aspx>. Acesso em: 17/01/2019. 
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Quadro 9.3-5- Volume médio diário na Rodovia Marechal Rondon – SP-300 entre os anos de 2015 a 2017.  

POSTO CONCESSIONÁRIA RODOVIA DENOMINAÇÃO KM PRAÇA DE PEDÁGIO SENTIDO PASSEIO COMERCIAL TOTAL 

240 Rodovias do Tietê SP-300 Rodovia Marechal Rondon 285 Areiópolis 

ANO - 2015 

Leste 4.502 1591 6.093 

Oeste 4.406 1609 6.015 

ANO - 2016 

Leste 4.217 1539 5.756 

Oeste 4.182 1531 5.713 

ANO - 2017 

Leste 4.304 1.599 5.903 

Oeste 4.268 1.612 5.880 

Fonte: DER, 2019. 
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Notou-se uma pequena variação do volume diário de veículos durante o 
período, como pode ser observado no Quadro 9.3-5. Essa variação é inferior a 

5% dentre os anos avaliados (2015 a 2017), o que indica que há pouca 
variação no fluxo médio de veículos na região de estudo. 
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Quadro 9.3-6- Volume médio diário na Rodovia Osny Mateus – SP-261 entre os anos de 2015 a 2017.  

POSTO ADMINISTRAÇÃO RODOVIA DENOMINAÇÃO KM PASSEIO COMERCIAL TOTAL 

178 DER-DR3 SP-261 Rodovia Osny Mateus 118 

ANO - 2015 

3.997 754 4.751 

ANO - 2016 

3.868 729 4.597 

ANO - 2017 

3859 727 4.586 

Fonte: DER, 2019.  

 

 



   
 

441 

Na rodovia SP-261 observou-se também uma redução do fluxo de movimento 
de 2015 a 2017. Porém, esta variação também está abaixo de 5%, indicando 

a confiabilidade da informação. 

 

9.3.3.2.3. Contagem de volume horário médio classificatório 
(Resultados das Amostragens) 

A seguir são apresentados os resultados da contagem de volume horário 

médio classificatório em cada um dos pontos amostrados. 

 

Quadro 9.3-7- Volume horário médio classificatório no ponto MDV-1.  

Dia Hora 
Via / 
Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas Total Período 

T
e
rç

a
-F

e
ira

, 2
9
/0

1
/2

0
1
9
 

07:00 às 
08:00 

M
D

V
 0

1
 –

 V
ic

in
a
l d

e
 A

c
e
s
s
o
 a

o
 

E
m

p
re

e
n
d
im

e
n
to

 

5 1 16 4 26 

08:00 às 
09:00 

3 1 12 3 19 

09:00 às 
10:00 

2 1 20 5 28 

12:00 às 
13:00 

8 0 15 0 23 

16:00 às 
17:00 

8 1 27 6 42 

17:00 às 

18:00 
2 0 39 12 53 

18:00 às 

19:00 
1 0 19 2 22 

Total por Veículo 29 4 148 32 213 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Neste ponto observa-se um percentual médio de utilização de 15% de 
caminhões, 2% de ônibus, 69% de carros e 14% de motos, sendo o horário de 

pico identificado entre às 17:00 e 18:00 horas. 

 

Quadro 9.3-8- Volume horário médio classificatório no ponto MDV-2.  

Dia Hora 
Via / 

Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas 
Total 

Período 

T
e
rç

a
-F

e
ira

, 

2
9
/0

1
/2

0
1
9
 

07:00 às 
08:00 

M
D

V
 0

2
 –

 R
o
d
o
v
ia

 

S
P
-3

0
0
 (M

a
re

c
h
a
l 

R
o
n
d
o
n
), k

m
 2

9
6
 

84 23 195 11 313 

08:00 às 
09:00 

108 9 220 10 347 

09:00 às 
10:00 

140 9 220 14 383 

12:00 às 
13:00 

93 9 233 12 347 
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Dia Hora 
Via / 
Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas 
Total 

Período 

16:00 às 
17:00 

108 8 300 12 428 

17:00 às 
18:00 

115 13 398 49 575 

18:00 às 
19:00 

97 2 276 13 388 

Total Por Veículo 745 73 1842 121 2781 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Neste ponto observa-se um percentual médio de utilização de 27% de 

caminhões, 3% de ônibus, 66% de carros e 4% de motos, sendo o horário de 
pico identificado também entre às 17:00 e 18:00 horas. 

 

Quadro 9.3-9- Volume horário médio classificatório no ponto MDV-2 

(Acesso).  

Dia Hora 
Via / 
Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas 
Total 

Período 

T
e
rç

a
-F

e
ira

, 2
9
/0

1
/2

0
1
9
 

07:00 às 
08:00 M

D
V
 0

2
 –

 R
o
d
o
v
ia

 S
P
-3

0
0
 

(M
a
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c
h
a
l R

o
n
d
o
n
) –

 A
lç

a
 d

e
 

a
c
e
s
s
o
 à

 v
ic

in
a
l 

0 0 1 0 1 

08:00 às 
09:00 

0 1 1 0 2 

09:00 às 
10:00 

0 0 0 0 0 

12:00 às 
13:00 

0 0 2 0 2 

16:00 às 

17:00 
0 0 0 1 1 

17:00 às 
18:00 

0 0 0 0 0 

18:00 às 

19:00 
0 0 0 0 0 

Total Por Veículo 0 1 4 1 6 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Este ponto de acesso mostrou uma baixa utilização por qualquer classe de 

veículos, entretanto, será um acesso recorrente de transporte de insumos 
para o empreendimento.  
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Quadro 9.3-10- Volume horário médio classificatório no ponto MDV-3.  

Dia Hora 
Via / 
Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas 
Total 

Período 

T
e
rç

a
-F

e
ira

, 2
9
/0

1
/2

0
1
9
 

07:00 às 

08:00 M
D

V
 0

3
 –

 A
v
e
n
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a
 Já

c
o
m

o
 

A
u
g
u
s
to

 P
a
c
c
o
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 –
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n
ç
ã
o
 c

o
m

 a
 

V
ic
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a
l 

7 0 18 0 25 

08:00 às 
09:00 

9 0 14 1 24 

09:00 às 
10:00 

3 0 17 1 21 

12:00 às 
13:00 

4 0 14 2 20 

16:00 às 
17:00 

5 1 22 6 34 

17:00 às 
18:00 

1 0 24 6 31 

18:00 às 
19:00 

2 1 15 1 19 

Total Por Veículo 31 2 124 17 174 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Este ponto de acesso, sentido leste, da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), se 

mostrou mais movimentado, tendo como resultado percentual médio de 
utilização de 18% de caminhões, 1% de ônibus, 71% de carros e 10% de 

motos, sendo o horário de pico identificado entre às 16:00 e 17:00 horas. 

 

Quadro 9.3-11- Volume horário médio classificatório no ponto MDV-4.  

Dia Hora 
Via / 
Ponto 

Veículos 

Caminhões Ônibus Carros Motocicletas 
Total 

Período 

T
e
rç

a
-F

e
ira

, 2
9
/0

1
/2

0
1
9
 

07:00 às 
08:00 

M
D

V
 0

4
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v
o
 A

v
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d
o
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s
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Â
n
g
e
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n
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P
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6
1
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1
6
 

0 1 10 0 11 

08:00 às 
09:00 

1 0 2 0 3 

09:00 às 
10:00 

0 0 4 0 4 

12:00 às 
13:00 

0 0 3 2 5 

16:00 às 
17:00 

0 0 6 0 6 

17:00 às 

18:00 
0 0 10 2 12 

18:00 às 
19:00 

0 0 9 1 10 

Total Por Veículo 1 1 44 5 51 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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Neste ponto, sentido oeste, observa-se um percentual médio de utilização de 
2% de caminhões, 2% de ônibus, 86% de carros e 10% de motos, sendo o 

horário de pico identificado também entre às 17:00 e 18:00 horas. 

9.3.3.3. Característica do tráfego viário local e atual 

Após a realização da contagem de veículos e da análise do local pretendido 
para instalação do empreendimento, foram consideradas a Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), SP-261 e a vicinal de acesso ao empreendimento, no km 

196 da Rodovia Marechal Rondon, abrangida pelo ponto MDV-1, como os 
principais acessos ao empreendimento.  

O ponto MDV-04 (rodovia SP-261) localiza-se na região da ligação entre os 
municípios de Macatuba e Pederneiras à Lençóis Paulista e dá acesso ao 
aeroporto do município. Neste ponto, o fluxo de veículos é baixo e não foram 

identificados pontos de congestionamento. Porém, após a avaliação realizada 
em campo, observou-se que o acesso para o empreendimento pela SP-261 

possui as seguintes dificuldades e deve ser desconsiderado como acesso 
principal ao empreendimento: 

+ O acesso ao empreendimento pela SP-261 é em estrada não 
pavimentada, o que dificulta o fluxo de veículos pesados, principalmente 

na época de chuvas; 

+ A chegada ao empreendimento é feita pela face norte da planta, e não 
pela área prevista para a futura portaria da UTE (face sul).  

+ Não há iluminação ou sinalização presentes na via não pavimentada 
citada. 

Assim, entende-se que o maior volume de veículos utilizará o acesso a partir 
da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e vicinal situada no km 196 da Rodovia 
Marechal Rondon.  

A partir dos levantamentos realizados, observa-se as seguintes classes de 
veículos em tráfego:  

+ Motocicletas: veículo de fluxo rápido, baixo impacto individual no 
trânsito localizado, apresentando uma frequência de 10% na área em 

estudo; 

+ Automóveis: veículo de fluxo rápido, baixo impacto individual no 
trânsito localizado, apresentando a maior frequência percentual de 

utilização na área em estudo com 69%; 

+ Micro-ônibus e ônibus de passageiros: veículo de fluxo rápido, grande 
impacto individual no trânsito localizado, apresentando o menor 
percentual de frequência com resultado de 1% na área de estudo; 

+ Veículos de Carga: veículos divididos em caminhão monobloco, 
caminhão semirreboque ou caminhão reboque, com característica de 

grandes dimensões, fluxo lento, grande impacto individual no fluxo de 
trânsito localizado, com frequência de 20% na área de estudo. 

+ Maquinários: Veículos como tratores agrícolas, grande impacto 
individual no fluxo de trânsito localizado, pouco frequentes na área de 
estudo. Foram observados apenas no trecho MDV-1 principalmente pela 
proximidade com áreas de plantio, sendo assim, foram incorporados à 

categoria de veículo de carga. 
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9.3.3.4. Determinação da capacidade atual da via 

A capacidade de uma via é definida em termos do fluxo máximo e as 

condições em que ela se apresenta (DNIT, 2006).  

A Rodovia Marechal Rondon apresenta característica de uma via expressa. 

Segundo HCM (2000) a capacidade deste tipo de via varia de 2.400 
UCP/h/faixa em vias com velocidade de fluxo livre de 120 km/h a 2.300 
UCP/h/faixa para velocidade de 110 km/h. Tendo o trecho de interesse duas 

faixas por sentido, ou seja, quatro faixas de rolamento, e velocidade 
estabelecida em 110 km/h, a capacidade máxima é de 9.200 veículos por 

hora, em condições plenas de ocupação contínua. 

O quadro a seguir apresenta os volumes máximos de veículos em vias 
expressas definidos pelo manual do DNIT. 

 

Quadro 9.3-12 - Volumes máximos em vias expressas. 

 

Fonte: DNIT, 2006. 

 

Já a estrada vicinal de acesso ao à UTE Cidade do Livro, correspondente ao 
ponto MDV-1, se apresenta como Via Rural de Pista Simples, via de duas 

faixas, com sentidos opostos, em uma única pista de rolamento, com volume 
total máximo de 1.714 veículos por hora, sendo possível 1.445 veículos por 
hora na faixa mais carregada e 269 veículos por hora na faixa menos 

carregada (DNIT, 2006). 

A capacidade da ponte situada na vicinal, correspondente ao ponto MDV-1, por 

possuir apenas uma faixa para os dois sentidos, em volume total máximo teria 
capacidade de 960 veículos por hora (DNIT, 2006). 
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O quadro a seguir apresenta os volumes máximos de veículos em vias rurais 
de pista simples definidos pelo manual do DNIT. 

 

Quadro 9.3-13 - Volumes máximos em vias rurais de pista simples. 

 

Fonte: DNIT, 2006. 

 

9.3.3.5. Características do tráfego em período de obras de 
implantação do empreendimento 

Durante a implantação da UTE Cidade do Livre é esperado um fluxo de 

veículos diário conforme o descrito na Tabela 9.3-11. 
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Tabela 9.3-11– Fluxo diário de veículos durante os meses de implantação da UTE 

TIPO DE VEÍCULO 

MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Caminhões 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 

Caminhões betoneira  - 
 

          2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4       

Caminhões carretas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 2 1 1 1 1 1 

Caminhões Basculantes 

(12 t) 
80 80 10 10                                                 

Caminhão guindaste                   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4       

Ônibus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 12 12 16 20 22 22 22 24 22 22 6 10 10 10 10 10 10 10 

Carros 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

TOTAL 98 98 28 28 20 20 20 22 34 80 64 64 68 76 118 118 118 120 116 114 98 82 82 81 81 72 72 72 

Fonte: Termoelétrica Cidade do Livro, 2018. 
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Como é possível observar, a expectativa de duração da fase de implantação é 

de 28 meses, sendo que neste período o aporte de fluxo de veículos poderá 
variar de 20 a 120 veículos por dia. 

O percentual de classes de veículos pesados, caminhões e ônibus, se mantém 
acima de 50% durante a primeira metade da fase de implantação, sendo a 
outra metade constituída, em sua maioria, por fluxo de veículos leves. 

O tráfego de caminhões pode ser considerado o mais impactante nesta etapa, 
visto a necessidade de movimentação de terra, transporte de máquinas, 

serviços com concreto e entrega dos materiais para a construção da usina. É 
esperado ainda o fluxo de ônibus, para transporte dos trabalhadores à obra. 

O fluxo de veículos leves deve ficar restrito aos funcionários da obra que 

optarem em ir trabalhar com automóvel próprio e aos próprios veículos da 
construtora e fiscalizadora de obra. 

9.3.3.6. Caracterização de tráfego após a implantação do 
empreendimento 

A operação do empreendimento deve movimentar um número de veículos 

diários conforme descrito na Tabela 9.3-12. 

 

Tabela 9.3-12– Fluxo de veículos durante o funcionamento da UTE. 

Viagens por veículos diários Janeiro a Dezembro   

Carros 40  

Ônibus 6  

Caminhões biomassa 60 a 70  

Fonte: Termoelétrica Cidade do Livro, 2018. 

 

O fluxo de veículos leves e de transporte de pessoas será maior nos períodos 
de entrada e saída dos funcionários ao empreendimento. Os dados encontram-

se apresentados no item referente à Caracterização do Empreendimento. 

O fluxo de caminhões deve ser contínuo durante todo o dia, notadamente em 

horário comercial. Não está prevista a entrega de material no período noturno, 
o que reduz drasticamente o volume de tráfego neste período. 

9.3.3.7. Discussão dos Resultados Obtidos 

9.3.3.7.1. Implantação 

Conforme apresentado na Tabela 9.3-11, o maior fluxo diário de veículos 

durante a implantação será de 120 veículos (18º mês) e devido à 
impossibilidade de distribuição destes veículos dentro dos horários de cada 
dia, considerou-se, então, o aporte do maior fluxo máximo de veículos no 



   

 

449 

período de implantação, ou seja, 120 veículos, em cada horário de contagem, 

gerando um cenário crítico para os pontos considerados. 

Os cenários para cada um dos pontos de contagem seguem apresentados nos 

quadros a seguir. 

 

Quadro 9.3-14- Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-1. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 146 

08:00 às 09:00 139 

09:00 às 10:00 148 

12:00 às 13:00 143 

16:00 às 17:00 162 

17:00 às 18:00 173 

18:00 às 19:00 142 

TOTAL 1.053 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Quadro 9.3-15- Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-2. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 433 

08:00 às 09:00 467 

09:00 às 10:00 503 

12:00 às 13:00 467 

16:00 às 17:00 548 

17:00 às 18:00 695 

18:00 às 19:00 508 

TOTAL 3.621 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Quadro 9.3-16- Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-2-Acesso. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 121 

08:00 às 09:00 122 

09:00 às 10:00 120 

12:00 às 13:00 122 

16:00 às 17:00 121 

17:00 às 18:00 120 

18:00 às 19:00 120 

TOTAL 846 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Quadro 9.3-17- Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-3. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 

M
D

V
 0

3
 –

 A
v
e
n
id

a
 Já

c
o
m

o
 

A
u
g
u
s
to

 P
a
c
c
o
la

 –
 Ju

n
ç
ã
o
 

c
o
m

 a
 V

ic
in

a
l 

07:00 às 08:00 145 

08:00 às 09:00 144 

09:00 às 10:00 141 

12:00 às 13:00 140 

16:00 às 17:00 154 

17:00 às 18:00 151 

18:00 às 19:00 
139 

TOTAL 1.014 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Uma vez que não é esperado um incremento de 120 veículos dentro de cada 

hora na movimentação local e mesmo que tal fluxo fosse constante a cada 
hora, é possível observar que no trecho onde se localiza o ponto MDV-1, mais 

precário em termos de classificação rodoviária, o aporte contabilizado total 
ainda é compatível com a capacidade de tráfego da via. Conforme já 
apresentado, a capacidade de tráfego na via do ponto MDV-1 corresponde a 

um volume total máximo de 1.714 veículos por hora, sendo possível 1.445 
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veículos por hora na faixa mais carregada e 269 veículos por hora na faixa 

menos carregada (DNIT, 2006). 

No trecho da Rodovia Marechal Rondon – SP-300, este aporte de veículos 

passa a ser mínimo, uma vez que representará cerca de 2% no tráfego médio 
diário atual, que conforme informado no Quadro 9.3-5, possui uma média de 
aproximadamente 6.000 veículos diários. 

O aumento do volume de tráfego, principalmente na via de acesso ao 
empreendimento, pela implantação do empreendimento e instalação da 

sinalização e melhorias necessárias, poderá causar impacto à infraestrutura e 
população local, como deterioração das condições e alteração no fluxo de 
tráfego e qualidade dos serviços públicos. Este impacto é decorrente de um 

incremento de aproximadamente 120 veículos/dia nas vias de acesso ao 
empreendimento. 

O detalhamento das ações e medidas propostas para o impacto previsto é 
detalhado no Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de 
Acesso. 

Vale ressaltar que os trechos de acesso não passam por locais de aglomeração 
urbana e neste período o impacto do tráfego de veículos ficará restrito ao local 

de efetiva implantação do empreendimento, notadamente nas imediações da 
vicinal de acesso à área da UTE. 

 

9.3.3.7.2. Operação 

O aporte de veículos durante a operação do empreendimento será semelhante 

ao da fase de implantação, porém sem variações mensais. Espera-se, 
portanto, que diariamente circulem 116 veículos a mais ao longo da Rodovia 
Marechal Rondon – SP-300 e na estrada vicinal de acesso ao empreendimento. 

Em termos de volume horário, o aporte médio seria de cerca de 10 veículos 
por hora. Sendo que nos horários de pico, entrada e saída de turnos, pode-se 

chegar a um aporte de 47 veículos.  

Ainda assim, abaixo da capacidade de qualquer umas das vias de acesso 
estudadas, conforme observa-se nos quadros a seguir. 

Considerou-se que a operação da UTE será em escala de 24/7, ou seja, é 
esperada uma rotina de três turnos diários de trabalho operacional e um turno 

administrativo. 
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Quadro 9.3-18 - Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-1 – Fase de Operação. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 142 

08:00 às 09:00 135 

09:00 às 10:00 144 

12:00 às 13:00 139 

16:00 às 17:00 158 

17:00 às 18:00 169 

18:00 às 19:00 138 

TOTAL 1025 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Quadro 9.3-19 - Incremento máximo do volume horário de veículos no ponto 

MDV-2 – Fase de Operação. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 429 

08:00 às 09:00 463 

09:00 às 10:00 499 

12:00 às 13:00 463 

16:00 às 17:00 544 

17:00 às 18:00 691 

18:00 às 19:00 504 

TOTAL 3593 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Quadro 9.3-20- Incremento máximo do volume horário de veículos no ponto 

MDV-2-Acesso – Fase de Operação. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 117 

08:00 às 09:00 118 

09:00 às 10:00 116 

12:00 às 13:00 118 

16:00 às 17:00 117 

17:00 às 18:00 116 

18:00 às 19:00 116 

TOTAL 818 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Quadro 9.3-21 - Incremento máximo do Volume horário de veículos no ponto 

MDV-3 – Fase Operação. 

VIA/PONTO HORA TOTAL PERÍODO 
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07:00 às 08:00 141 

08:00 às 09:00 140 

09:00 às 10:00 137 

12:00 às 13:00 136 

16:00 às 17:00 150 

17:00 às 18:00 147 

18:00 às 19:00 135 

TOTAL 986 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Da mesma maneira que prevista para a etapa de implantação, o aumento do 
volume de tráfego pela operação do empreendimento poderá causar impacto a 
infraestrutura e população local como Deterioração das Condições e Alteração 

no Fluxo de Tráfego e Qualidade dos Serviços Públicos. Este impacto é 
decorrente de um incremento de aproximadamente 116 veículos/dia nas vias 

de acesso ao empreendimento. 
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9.3.4. Trabalho e Renda 

A caracterização da situação de trabalho e renda foi elaborada a partir de 
dados da Fundação SEADE de 2000 e 2010, no que se refere à disponibilidade 

de mão de obra através de informações sobre a População Economicamente 
Ativa (PEA). Porém, é apresentada somente para a AID, pois não há dados 
agregados para a RG de Bauru (AII). Também são apresentados os dados de 

empregos totais e formais por setor de atividade, obtidos nas bases do 
Ministério do Trabalho (RAIS/CAGED). 

A PEA, População Economicamente Ativa, segundo o IBGE, divide-se em 
População Ocupada e População Desocupada, definidas como: (a) População 

Ocupada: pessoas que estavam trabalhando em um determinado período de 
referência, ou tinham trabalho, mas não trabalharam (como por exemplo, 
pessoas em férias ou em licença); (b) População Desocupada: pessoas que 

não tinham trabalho em um determinado período de referência, mas que 
estavam dispostas a trabalhar. 

Assim, em 2010, a População Economicamente Ativa - PEA (14 anos ou mais) 
do município de Lençóis Paulista (AID) era de 33.035 pessoas, representando 
60,13% do total. Dentro desta PEA, 92,14% eram de pessoas ocupadas e 

7,86% de pessoas desocupadas. Já a População Não Economicamente ativa 
era de 16.128 pessoas, o que representava 29,36% da população total. 

 

Tabela 9.3-13 - Condição de atividade e ocupação (PEA) da população de 14 

anos ou mais de Lençóis Paulista (AID) - 2010. 

Município Quantidade 
% do Total da 

População 

% do Total da 

PEA 

População 

Economicamente 

Ativa (PEA) 

33.035 60,13 - 

PEA Ocupada 30.440 92,14 

PEA Desocupada 2.595 7,86 

Não Economicamente 

Ativa 
16.128 29,36 - 

Fonte: IBGE, SIDRA -Sistema IBGE de Recuperação Automática (Banco de Dados Agregados). 

Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp. Acesso Mar. 2019. 

 

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, em 
31/12/2017 havia 19.390 postos de empregos formais ocupados no município 

de Lençóis Paulista (AID) e 186.503 na RG Bauru (AII). Deste total, 10.526 
(AID) e 126.744 (AII) estavam concentrados no Setor de Serviços (incluído o 
comércio e a administração pública), seguidos pelos empregos no Setor 

Industrial (incluída a construção civil), com 6.694 postos na AID e 47.541 
postos na AII. A Agropecuária é o setor com o menor número de empregos 

formais com 2.170 na AID e 12.218 na AII (Tabela 9.3-14). 

 



   

 

455 

Tabela 9.3-14 - Empregos formais por setor de atividade em 31/12/2017 – 

AID e AII 

Setor de Atividade Lençóis Paulista (AID) RG Bauru (AII) 

Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

2.170 (10,89%) 12.218 (6,55%) 

Indústria 5.878 (20,49%) 31.737 (17,02%) 

Construção Civil 816 (4,09%) 15.804 (8,47%) 

Comércio 3.986 (20,00%) 39.186 (21,01%) 

Serviços 6.540 (32,81%) 87.558 (46,95%) 

Total 19.930 (100,00%) 186.503 (100,00%) 

Fonte: Ministério do Trabalho, Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados 

por Município. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default. Acesso: Mar. 2019. 

 

Considerando os empregos formais distribuídos por grau de escolaridade da 

população, verifica-se que 57,33% (AID) e 58,01% (AII) postos de trabalho 
estão ocupados por pessoas com ensino médio completo, e apenas 16,46% 

(AID) e 17,09% (AII) estão ocupados por pessoas com ensino superior 
completo, indicando que a oferta de empregos formais concentra, 
majoritariamente, vagas que não necessitam de qualificação por ensino 

superior (Tabela 9.3-15). 

 

Tabela 9.3-15 - Escolarização e remuneração média dos empregos formais na 

AID e AII, em 31/12/2017. 

Empregos Formais Lençóis Paulista (AID) RG Bauru (AII) 

Empregos formais  19.390 (100,00%) 186.503 (100,00%) 

Empregos formais das 

pessoas com ensino médio 

completo  

11.117 (57,33%) 108.187 (58,01%) 

Empregos formais das 

pessoas com ensino 

superior completo  

3.192 (16,46%) 31.880 (17,09%) 

Rendimento médio dos 

empregados formais  
2.747,17 2.611,03 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 
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A remuneração média dos empregos formais em 31/12/2017 no município de 

Lençóis Paulista (AID) era de R$ 2.747,17, destacando-se o setor industrial, 
onde a remuneração era de R$ 3.532,05, seguido pelo setor de serviços 

(incluída a administração pública), com remuneração média de R$ 2.708,35 
(Tabela 9.3-16). Na RG de Bauru (AII) a remuneração média era de R$ 
2.611,03, sendo o setor industrial também o de melhor remuneração: R$ 

3.036,65. 

 

Tabela 9.3-16 - Remuneração média dos empregos formais na AID, em 

31/12/2017. 

Setor de Atividade Lençóis Paulista (AID) RG Bauru (AII) 

Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

2.641,75 2.426,97 

Indústria 3.532,05 3.036,65 

Construção Civil 2.002,65 2.693,23 

Comércio 1.873,44 2.015,29 

Serviços 2.708,35 2.735,07 

Média 2.747,17 2.611,03 

Fonte: Ministério do Trabalho, Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados 

por Município. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default. Acesso: Mar. 2019. 

 

Do total de domicílios do município de Lençóis Paulista (AID) em 2010, 
88,61% apresentavam rendimentos, sendo que o valor médio era da ordem 

de R$ 1.588,26. Já na RG de Bauru (AII) em 2010, 89,41% apresentavam 
rendimentos, com um valor médio de R$ 1.689,24. De acordo com o DIEESE, 
o salário mínimo necessário em Dezembro de 2010 era de R$ R$ 2.227,537, 

assim, o valor de rendimento da AID e da AII está inferior ao valor de 
referência. 

 

 

 

 

 

                                       
7  DIEESE. Salário Mínimo Normal e Necessário. Disponível em 

http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html#2015. Acesso em Mar. 2019. 
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Tabela 9.3-17 - Domicílios e rendimentos – AID e AII, em 2010. 

Município  Total Com rendimentos Valor dos 

rendimentos 

Lençóis Paulista 

(AID)  
18.153 16.085 (88,61%) 1.588,26 

RG Bauru (AII) 185.097 165.495 (89,41%) 1.689,24 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

Para medir o grau de concentração de renda em determinados grupos da 

sociedade, o matemático italiano Conrado Gini criou uma metodologia capaz 
de apontar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, 

ao qual foi dado o nome de Índice de Gini. Este índice se tornou um 
instrumento de avaliação da diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 
dos mais ricos, e busca captar, numa escala de 0 a 1, o grau de concentração 

de renda, onde 0 indica uma situação de igualdade absoluta (todos possuem a 
mesma renda), e 1 indica desigualdade máxima (onde a renda se concentra 

em uma pessoa ou grupo). 

No município de Lençóis Paulista (AID), o Índice de Gini passou de 0,490 em 
1991 para 0,430 em 2010, o que indica que houve redução da concentração 

de renda, assim como observado no estado de São Paulo. Em Lençóis Paulista 
(AID) o Índice é inferior ao registrado no estado (0,576), podendo-se inferir 

que a desigualdade no município é menor do que a verificada no estado. 

 

9.3.5. Saúde 

No município de Lençóis Paulista (AID), as taxas de mortalidade tiveram 
queda entre 1991 e 2000. A mortalidade geral apresentou diminuição entre 

1991 e 2000, mas em 2010 subiu para 6,08 mortes por mil habitantes, 
aumentando novamente em 2017, para 9,61. Já a mortalidade infantil 

apresentou uma redução significativa, caindo de 23 em 1991 para 11,1 por mil 
nascidos vivos em 2010 (Tabela 9.3-18). Em 2017 a mortalidade infantil 
manteve seu ritmo de queda, chegando a 5,98 por mil nascidos vivos, inferior 

à taxa no estado, de 10,74 por mil nascidos vivos. Pode-se relacionar essa 
melhoria nas taxas de mortalidade infantil à ampliação da estrutura de saúde 

no município. 
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Tabela 9.3-18 - Taxas de mortalidade geral e infantil na AID, 1991 a 2017. 

Taxas de Mortalidade 1991 2000 2010 2017 

Taxa de Mortalidade Geral (por mil 

habitantes) 
5,98 

5,42 6,08 6,61 

Taxa de Mortalidade Infantil (por 

mil nascidos vivos) 
23 

15,92 11,11 5,98 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas - IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

No município existiam em 2016, 581 leitos de internação (5,01 por mil 

habitantes), dos quais 464 eram Leitos do SUS (4,0 por mil habitantes), 
conforme pode ser verificado na Tabela 9.3-19. O coeficiente de leitos no 

município naquele ano era superior ao estadual, que era de 1,42 por mil 
habitantes. 

 

Tabela 9.3-19 - Indicadores da Saúde Básica: Leitos por mil habitantes, 

Município de Lençóis Paulista (AID), 2000 a 2016. 

Indicadores de Saúde Básica 

- Leitos 
2000 2005 2008 2012 2016 

Leitos de Internação * * 76 80 81 

Leitos de Internação por mil 

habitantes 
* * 1,26 1,28 1,26 

Leitos do SUS 134 60 52 57 54 

Leitos do SUS por mil 

habitantes 
2,44 1,03 0,86 0,91 0,84 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. *Não há dados 

existentes. 

 

O número de médicos registrados no CRM aumentou de 48 em 2000 para 94 
em 2017, e o coeficiente por mil habitantes variou de 0,87 em 2000 para 1,45 

em 2017 (Figura 9.3-4) 
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Figura 9.3-4 - Número de médicos registrados no CRM na AID (2000 a 2017). 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

Com relação à estrutura física, o município conta com 25 equipamentos saúde 

prestadores de serviços ao SUS, sendo 5 de natureza jurídica privada e 20 
públicos. Estes equipamentos estão espalhados pelas regiões da cidade. São 

10 centros de saúde/unidade básica, além de 5 clínicas/centros de 
especialidade diversos (Oftalmologia, Exames de Ultrassonografia, 
Fisioterapia, Centro de Testagem e Aconselhamento, Assistência Domiciliar, 

Projeto Envelhecer, Laboratório de Infectologia DST AIDS Hepatites Virais, 
Centro Odontológico, Habilitação e Reabilitação, Casa do Adolescente). Os 

equipamentos de saúde que atendem o SUS em Lençóis Paulista (AID) 
constam na Tabela 9.3-20. 

Destaca-se no município de presença do Hospital Piedade, gerido pela 

Associação Beneficente Nossa Senhora da Piedade. 

 

Tabela 9.3-20 - Estabelecimentos de Saúde por Tipo de Gestão 

Tipo de 

Estabelecimento 
Total Municipal Estadual Dupla 

Centro de Saúde / 

Unidade Básica 
10 10 0 0 

Consultório Isolado 1 1 0 0 

Unidade Móvel Terrestre 1 1 0 0 

Unidade Móvel de Nível 

Pré-Hospitalar na Área 

de Urgência 

1 1 0 0 
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Tipo de 

Estabelecimento 
Total Municipal Estadual Dupla 

Clínica/Centro de 

Especialidade 
5 5 0 0 

Unidade de Apoio 

Diagnose e Terapia 

(SADT Isolado) 

2 2 0 0 

Hospital Geral 1 1 0 0 

Secretária de Saúde 1 1 0 0 

Pronto Atendimento 1 1 0 0 

Central de Regulação 1 1 0 0 

Total 25 25 0 0 

Fonte: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), DATASUS. Disponível em: 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp. Acesso: Mar. 2019. 

 

De acordo om informações levantadas junto ao Secretário de Saúde do 

município em novembro de 2018, ainda existem bairros descobertos pelo 
sistema de saúde, em especial a área do município em expansão. Atualmente, 

o sistema de saúde cobriria 80% do município, necessitando da construção de 
mais uma unidade ou modificação de uma unidade existente para algum ponto 
mais estratégico, visando ampliar o raio de atendimento e cobrir esses bairros. 

Sobre a capacidade do sistema de saúde atual em atender possível mão de 
obra externa para o empreendimento, o Secretário afirmou que atenderia 

parcialmente, tanto pela situação citada anteriormente, como pela expectativa 
de que a mão de obra na etapa de implantação e operação seja do município, 
já contemplados pelo sistema de saúde existente. 

Os polos de saúde mais utilizados pela população do município são Bauru, 
Botucatu e Jaú., com o SUS possuindo unidade móvel de Resgate Integrado, 

onde realiza as transferências dos pacientes quando demandado. 

 

9.3.6. Saneamento e infraestrutura 

Os serviços de saneamento básico no município de Lençóis Paulista são de 
responsabilidade do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lençóis 

Paulista desde janeiro de 1969. O município é abastecido por 1 Estação de 
Tratamento de água (ETA), com a captação realizada no Rio Lençóis, 

pertencente à bacia hidrográfica Tietê/Jacaré. Esta captação é responsável por 
65% do abastecimento municipal. Já os outros 35% ficam por conta de 10 
poços artesianos pertencentes ao aqüífero Guarani e Serra Geral. Destes 

poços, seis estão localizados na área urbana, quatro na área rural e um no 
Distrito de Alfredo Guedes. O SAAE produz e distribui atualmente em torno de 

22.622.000 milhões de litros de água por dia (SAAE Lençóis Paulista, 2018). 
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De acordo com a Tabela 9.3-21, em 2010, 99,62% da população era atendida 

por rede geral de abastecimento de água. 

 

Tabela 9.3-21 - Cobertura por saneamento básico na AID em 2010. 

Município 
Abastecimento 

de Água 

Esgotamento 

Sanitário 

Coleta de 

Lixo 

Lençóis Paulista 99,62 98,61 99,87 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

O sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos em Lençóis Paulista 
(AID) é realizado por uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 

construída em 2013. De acordo com o SAAE, 100% da população, em 2018, é 
atendida por coleta de esgotamento sanitário, demonstrando a ampliação do 

atendimento, já que em 2010, a Fundação Seade apontava para uma 
cobertura de 98,61%. 

Dentre os domicílios particulares e permanentes de Lençóis Paulista (AID), 

99,87% são atendidos por serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares. 

O município possui tanto Plano Municipal de Saneamento Básico (2010) 

quanto Plano Municipal Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (2013), 
ambos elaborados pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. 

De acordo com este último Plano, os resíduos sólidos domiciliares e comercial 

passaram a ter especial atenção em relação ao seu tratamento e disposição 
final entre os anos de 1992 e 1993 quando foi construída uma unidade de 

processamento denominada de Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo 
de Lençóis Paulista (URCL). 

Em 2003 foi implantado o Projeto Cidade Limpa e Solidária, elaborado pela 

Prefeitura Municipal em parceria com a ADEFILP pelo Fundo Nacional do Meio 
Ambiente – Ministério do Meio Ambiente institucionalizou-se a parceria entre a 

Prefeitura Municipal, a ADEFILP e a COOPRELP. 

A Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista (ADEFILP) foi fundada 
em 1997. A instituição apresenta um projeto de coleta de materiais recicláveis 

denominado "Transformando Lixo Reciclável em Moeda Social", que conta com 
a colaboração de algumas empresas do comércio e da indústria, através da 

doação de materiais. Também, integrantes da associação realizam a coleta na 
cidade, no modelo de catador de rua, sendo para isso, remunerados pela 
quantidade coletada (Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, 2010). 

De acordo com informações de seu presidente (novembro/2018), na 
Associação atualmente trabalham cerca de 50 pessoas entre deficientes e não-

deficientes. A Usina trabalha com cerca de 150 ton/mês de recicláveis, ao qual 
realiza a triagem e encaminha para empresas de processamento nos 
municípios da região. Na ADEFILP, cerca de 95% do orçamento é sustentado 
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pelo funcionamento da Usina e o restante é coberto por um repasse da 

Prefeitura para pagamento de profissionais que trabalham na Associação 
(atendente, fisioterapeuta, etc., fora da usina de triagem).  

Já a Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista (COOPRELP) foi fundada 
em 2003, fruto da vontade de catadores de lixo de rua que necessitavam dos 
materiais para sobrevivência. (Idem, 2010).  

 

9.3.7. Educação 

No período entre 2000 e 2010, o número de pessoas de 5 anos e mais de 
idade alfabetizadas aumentou de 89,04% para 94,17% no município de 

Lençóis Paulista (AID), conforme a Tabela 9.3-22. 

 

Tabela 9.3-22 - Pessoas de 5 anos e mais de idade, total e alfabetizadas na 

AID, 2000 a 2010. 

Município 

2000 2010 

Total Alfabetizadas Total Alfabetizadas 

Lençóis Paulista 50.070 44.581 57.373 54.031 

Fonte: IBGE, SIDRA -Sistema IBGE de Recuperação Automática (Banco de Dados Agregados). 

Disponível em: http://www2.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp. Acesso Mar. 2019. 

 

A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade da matrícula na educação 

básica para crianças a partir de 4 anos de idade (Lei nº 12.796/2013). A 
Educação Básica é norteada pela Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. As etapas da educação básica 

abrangem: 

+ Educação Infantil: compreende a Creche, englobando as diferentes 
etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses; e a Pré-
Escola, com duração de 2 anos; 

+ Ensino Fundamental: obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, 
organizado e tratado em duas fases: a dos 5 anos iniciais e a dos 4 
anos finais; 

+ Ensino Médio: com duração mínima de 3 anos. 

 

O número de matrículas na educação básica no município de Lençóis Paulista 
diminuiu no período de 2010 a 2017, de 17.160 para 16.956. Deste total, 

14.350 matrículas realizadas em 2017 foram no ensino público. Porém, entre 
2010 e 2017, também houve queda nas matrículas em escola pública. Esse 
comportamento pode ser verificado no gráfico da Figura 9.3-5. 
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Figura 9.3-5 - Gráfico da evolução das matrículas na AID, 2010-2017. 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

O número de matrículas aumentou apenas nas Creches e no nível da Educação 

Infantil da educação básica na AID, com o Ensino Fundamental apresentando 
uma queda de -1,47% a.a. no período e o Ensino Médio uma queda de -1,78% 

a.a. (Tabela 9.3-23 - Matrículas na educação básica na AID, 2010 a 2017.). 

 

Tabela 9.3-23 - Matrículas na educação básica na AID, 2010 a 2017. 

Matrículas 2010 2017 
Taxa 

Crescimento 

Pop. 

Em 

Idade 

Escolar 

2010 2017 
Taxa de 

Crescimento 

Educação 

Infantil 2.874 3.361 
2,26 

0 a 6 

anos 
6.086 5.581 -1,23 

Ensino 

Fundamental 8.771 7.905 
-1,47 

7 a 14 

anos 

7.881 6.733 
-2,22 

Ensino 

Médio 2.641 2.329 
-1,78 

15 a 17 

anos 

3.071 2.881 
-0,91 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

Comparando-se o número de matrículas por nível do ensino básico e o número 
de crianças e jovens em idade escolar, vê-se que entre 2010 e 2017 as 

matrículas na educação infantil eram menores do que o número de crianças de 
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0 a 6 anos, o que pode ser, em partes, devido à matrícula de crianças com 6 

anos ou mais no ensino fundamental; demonstrado pelo maior número de 
matrículas do que o número de crianças entre 7 a 14 anos. As matrículas do 

ensino médio caíram, assim como o número de jovens entre 15 a 17 anos, 
sendo que em 2017 este nível de ensino abrangia 80,84% desta população.  

No município de Lençóis Paulista (AID) a distorção idade-série subiu tanto no 

ensino fundamental quanto no ensino médio, entre 2012 a 2017, tanto no 
geral como na rede pública. Nota-se que, em 2017, a distorção se manteve 

maior no ensino médio (15,2%) do que no ensino fundamental (10,4%) e, de 
um modo geral, a rede pública apresentou maiores taxas de distorção 
comparando-se com as taxas gerais (Tabela 9.3-24). 

 

Tabela 9.3-24 - Distorção idade-série (%) na AID, de 2012 a 2017. 

Distorção Idade-Série 2012 2017 

Ensino Fundamental 9,4 10,4 

Ensino Fundamental – Rede Pública 10,3 11,7 

Ensino Médio 11,9 15,2 

Ensino Médio – Rede Pública 13,7 17,7 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

Essa piora nos indicadores de educação do município não refletiu no aumento 
dos índices utilizados para mensurar a qualidade de vida, no caso do IPRS, 
pois os indicadores de educação que compõem este índice foram os que 

apresentaram melhor desempenho no município. 

Na AID existiam 124 estabelecimentos da educação básica em 2017, de 

acordo com a Fundação SEADE. São 48 escolas de educação infantil, 25 
escolas com ensino fundamental, 12 com ensino médio e 39 de educação 
especial (Tabela 9.3-25). 

De acordo com o Plano Municipal de Educação, elaborado pela Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista em 2015, o município possui instituições 

educacionais públicas e privadas destinadas ao ensino profissionalizante, como 
o Centro Paula Souza “ETEC de Lençóis Paulista”, o Centro Brasileiro de Cursos 
(CEBRAC), o Centro Municipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval 

Paccola”, a EFAC – Formação Profissional da Beleza, a Qually Brasil e o 
Instituo Ana Nery. 

Além dos institutos e escolas acima elencados, o município conta com uma 
unidade do Centro de Treinamento SENAI, voltado à formação profissional.  
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No ensino superior Lençóis Paulista conta com duas universidades privadas: a 

Faculdade Orígenes Lessa (FACOL) e a Faculdade Internacional de Curitiba 
(FACINTER). Há ainda a procura por universidades em municípios próximos, 

como Bauru, Jaú, Agudos, São Manuel, Aparecidinha e Botucatu, onde os 
estudantes viajam diariamente para assistirem as aulas. 

 

Tabela 9.3-25 - Estabelecimentos de Educação na AID – 2017. 

Estabelecimentos Nº 

Educação Infantil 48 

Ensino Fundamental 25 

Ensino Médio 12 

Educação especial 39 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 

 

Já o total de docentes na rede de educação básica de Lençóis Paulista, em 

2017, era de 707, conforme Tabela 9.3-26. A maior parte destes profissionais 
estão alocados no ensino fundamental e na educação especial. Porém, quando 
se olha a relação entre o número de docentes em relação ao de alunos, há 

uma diferente variação. 

Como se depreende da Tabela 9.3-27, a educação especial apresenta a menor 

relação aluno/docente (0,81), o que é explicado pelas especificidades deste 
tipo de educação. Já o ensino fundamental, mesmo apresentando o maior 
número de docentes, fica em segundo lugar na relação aluno/docente (19,14), 

provavelmente em razão deste nível concentrar a maior parte dos alunos 
matriculados (INEP, 2017).  

 

Tabela 9.3-26 - Total de Docentes na AID – 2017. 

Total de 

Docentes 

Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Educação 

Especial 

Total Creche 
Pré-

Escola 
Total Total Total 

707 161 76 93 416 217 358 

Fonte: INEP – Sinopse estatística da educação básica 2017. Disponível em: 

http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso: Mar. 2019. 
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Tabela 9.3-27 - Relação Alunos/Docente na AID – 2017. 

Ensino Alunos/Docente 

Creche 22,62 

Pré-escola 17,66 

Ensino fundamental 19,14 

Ensino médio 10,73 

Educação especial 0,81 

Fonte: INEP – Sinopse estatística da educação básica 2017. Disponível em: 

http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso: Mar. 2019. 

 

De acordo com informações fornecidas pelo Secretário de Administração 

(novembro/2018), a estrutura educacional consegue atender todo o município, 
com exceção das creches, que possuem filas.  

Quando questionado sobre se o município atenderia uma possível demanda 

por educação em razão da instalação do empreendimento, o Secretário 
afirmou que tenderia a atender, entretanto somente até o fim do ensino 

fundamental com certa qualidade. A partir do ensino médio existiria uma 
insatisfação devido precarização do ensino estadual, mas que fugiria à 
competência do município. 

 

9.3.8. Habitação 

Para caracterização das condições de habitação na área de influência do 
empreendimento serão tratados os seguintes aspectos: condições dos 

domicílios, existência de aglomerados subnormais e déficit habitacional. 

Em 2010 existiam 18.153 domicílios particulares e permanentes, com 54.936 
moradores no município de Lençóis Paulista (AID). Dentre estes domicílios 

17.713 estavam localizados na área urbana e 440 na área rural. 

 

Tabela 9.3-28 - Domicílios particulares e permanentes e moradores em 

domicílios particulares e permanentes na AID em 2010. 

Município Domicílios Urbanos Rurais Moradores 

Lençóis Paulista 18.153 17.713 440 54.936 

Fonte: Fundação SEADE, Informações dos Municípios Paulistas – IMP. Disponível em: 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Acesso: Mar. 2019. 
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Para qualificar os domicílios, o Censo Demográfico de 2010 elaborou 

categorias de adequação das moradias, obtidas através do cruzamento de 
informações sobre a presença de infraestrutura básica: coleta de lixo, 

abastecimento de água e coleta de esgotos: 

+ Moradia adequada: domicílio particular permanente com rede geral de 
abastecimento, rede geral de esgoto e coleta de lixo; 

+ Moradia semiadequada: domicílio particular permanente com pelo 
menos um serviço inadequado; 

+ Moradia inadequada: domicílio particular permanente com 
abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra 

forma; sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa 
rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado, 

enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou 
mar ou outro destino. 

Considerando que os níveis de atendimento por sistemas de abastecimento de 

água, de rede coletora de esgotos e por serviços de coleta de lixo chegam a 
quase 100% em Lençóis Paulista (AID), infere-se que os domicílios são 

predominantemente adequados. Não existem aglomerados subnormais em 
Lençóis Paulista (AID), de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010. 

O Déficit Habitacional é o indicador que analisa o total de famílias em 

condições de moradia consideradas inadequadas (favelas, coabitação familiar, 
adensamento excessivo ou quando uma família compromete mais de 30% de 

sua renda com aluguel). Segundo o Plano Local de Habitação de Interesse 
Social do Município de Lençóis Paulista (PLHIS), elaborado pela Prefeitura 
Municipal em 2011, este déficit atingiria cerca de 3.500 pessoas. 

 

9.3.9. Patrimônio histórico cultural 

Atendendo à Instrução Normativa IPHAN nº 01 de 25 de março de 2015, foi 
protocolada em 09/08/2018 a Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) ao 

referido órgão, conforme Anexo I-5. 

O número do processo no IPHAN é 01506.003589/2018-15, o qual foi 
enquadrado no Nível I, conforme o Anexo I da supracitada IN nº 01/2015: 

Nível I: “De baixa interferência sobre as condições 

vigentes do solo, localizados em áreas alteradas, não 

coincidentes com sítios arqueológicos cadastrados”. 

(Apresentação de Termo de Compromisso do 

Empreendedor – TCE, conforme art. 15. 

Art. 15. Para os empreendimentos classificados 

como Nível I na tabela constante do Anexo I, será 

exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do 

Empreendedor – TCE, conforme modelo constante 

do Anexo III. 

Já nos levantamentos quanto a possíveis bens acautelados em âmbito federal, 
no estado de São Paulo, conforme previsto no Art. 13 da IN 01/2015, restou 
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sem apontamentos para quaisquer Bens Culturais Tombados, Valorados e 

Registrados, presentes na AID (município de Lençóis Paulista). 

O TCE preenchido, assinado e apresentado a Superintendência Regional do 

IPHAN encontra-se no Anexo I-5, o qual atesta a ciência e o compromisso do 
empreendedor no que se refere às medidas a serem tomadas em caso de 
achado de bens arqueológicos durante as obras, atendendo às exigências 

legais para a realização de obras classificadas no Nível I. 

Desta maneira, na perspectiva da Salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, o 

IPHAN acolheu a solicitação e manifestou-se favoravelmente à anuência das 
Licenças solicitadas junto aos órgãos ambientais (LP, LI, LO), conforme TRE 
Nº 820 / IPHAN-SP, de 31/08/2018 (Anexo I-5). 

 

9.3.10. Percepção ambiental 

9.3.10.1. Metodologia 

O objetivo do estudo de percepção ambiental é o de verificar como os atores 

sociais (stakeholders), veem, julgam e qualificam o meio ambiente da região 
onde estão inseridos; como se dá sua relação com as questões ambientais e 
quais são as suas impressões sobre a previsão de implantação e operação do 

empreendimento. 

A abordagem da Percepção Ambiental dos atores sociais do município de 

Lençóis Paulista (AID) foi realizada com amparo em informações secundárias 
levantadas por meio de consulta em sites (internet) de órgãos oficiais dos 
governos federal, estadual e municipal. Também foram consultadas as bases 

de dados da ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não-
Governamentais), do CNEA (Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas) e 

do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, elaborado pelo IPEA.  

Dessa forma, foram realizadas entrevistas qualitativas com os atores sociais 
considerados relevantes no contexto do empreendimento, como gestores 

públicos e representantes da sociedade civil de Lençóis Paulista. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 e 30 de novembro de 2018 no 

município de Lençóis Paulista. Foram elaborados questionários (Anexo X) para 
orientação das entrevistas, com questões sobre: 

+ A percepção do entrevistado em relação ao empreendimento; e 

+ A percepção ambiental do entrevistado em relação à situação ambiental 
do município de Lençóis Paulista.  

Apresenta-se a seguir a estrutura dos questionários utilizados nas entrevistas. 
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Percepção sobre o empreendimento 

Antes dessa nossa conversa, o Sr(a) já tinha ouvido falar sobre o 
empreendimento? 

+ O Sr(a) sabe quais são as atividades e a função de uma UTE? 

+ O que o Sr(a) acha da implantação do empreendimento? 

+ O Sr(a) acredita que este empreendimento trará benefícios ao 
município? Quais? 

+ O Sr(a) acredita que este empreendimento trará prejuízo ao município? 
Quais? 

 

Percepção Ambiental – Situação Ambiental do Município 

+ O que o Sr(a) acha da situação do meio ambiente no município? Quais 
os problemas ambientais que o Sr(a) acredita serem os mais sérios?  

+ Na sua opinião, o que poderia ser realizado para diminuir esses 
problemas ambientais? 

 

A seguir, são apresentadas as relações de instituições visitadas durante o 
levantamento de campo realizado em novembro de 2018. 

 

Quadro 9.3-22 - Instituições visitadas. 

Instituição Natureza 

Gabinete Municipal 

Poder Executivo Municipal 

Secretaria de Administração 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Secretaria de Alfredo Guedes e Áreas Rurais 

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Secretaria de Saúde 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
Autarquia - Poder Executivo 

Municipal 

Câmara Municipal Poder Legislativo Municipal 

Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê 

(ASCANA) 

Associação 

Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista 

(ACILPA) 

Associação dos Moradores do Jardim Carolina 

Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista 
(ADEFILP) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lençóis Paulista Sindicato 

Instituto Nossa Terra ONG 

Fonte: Tetramais, 2019.  
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9.3.10.2. Resultados 

Os resultados aqui apresentados referem-se às questões sobre a percepção 
ambiental em relação ao empreendimento e também a situação ambiental do 

município de Lençóis Paulista. 

Os resultados da percepção ambiental são importantes para balizar as ações a 
serem propostas nos Programas Ambientais como o de Comunicação Social, 

Educação Ambiental entre outros. 

Foram aplicados um total de 20 questionários, sendo 12 nas instituições 

públicas e 8 na sociedade civil. 

 

Instituições Públicas  

A seguir são apresentadas as respostas dos entrevistados para as questões 
relacionadas à percepção. 

Quadro 9.3-23 - Principais resultados da abordagem de campo junto aos 

representantes das instituições públicas. 

Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

Cíntia Teresinha 

Duarte de Souza Silva 

/ Vice-Prefeita e 

Chefe de Gabinete 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

reuniões com o empreendedor. 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

A Prefeitura Municipal está contente com a implantação do 

empreendimento, pois acredita que trará destaque ao 

município. 

Pontos positivos: geração de emprego e renda, além de 

uma possível autossuficiência energética do município. 

Pontos negativos: possível mão de obra externa, que 

poderá aumentar a criminalidade. 

Sobre o meio ambiente:  

Afirmou que o setor de meio ambiente é bem estruturado. 

Citou a criação de uma plataforma (aplicativo), chamada 

Cidade 10, em que a população denuncia problemas na 

cidade, como buracos, mato alto, foco de dengue, e a 

prefeitura tem 10 dias para resolver esse problema. 

O aplicativo foi bem-aceito pela comunidade, e indica que 

pode ser aprimorado, incluindo outros novos problemas 

(como de meio ambiente) em que a população pode 

denunciar. 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

Raílson Rodrigues/ 

Secretário de 

Administração 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

reuniões com o empreendedor (final de 2017). 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

O empreendimento só tem a agregar ao município, sendo 

uma ótima oportunidade. 

Pontos positivos: geração de emprego e renda, 

visibilidade, arrecadação de impostos e atração de outras 

empresas e empreendimentos. 

Pontos negativos: não vê problemas, desde que o 

empreendedor tenha responsabilidade ambiental e esteja 

alinhada com as normas e legislações. 

Sobre o meio ambiente:  

As monoculturas de cana e eucalipto causam grande 

prejuízo ao solo, além dos possíveis danos da vinhaça da 

cana ao lençol freático.  Outro ponto é quanto a 

inundações, devido a proximidade da cidade ao Rio 

Lençóis e certas regiões que estão situadas em áreas de 

risco de inundação. 

Como resolução, citou a realização da rotatividade de 

culturas nas frentes de cana e eucalipto, a partir de uma 

mudança na própria política das empresas atuantes. 

Claudemir Rocha Mio/ 

Secretário de 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

reuniões com o empreendedor. 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

Acha que  o empreendimento poderá gerar empregos, 

além de suprir a demanda de energia do município. 

Pontos positivos: geração de empregos e geração de 

energia. 

Pontos negativos: poderá haver degradação ambiental 

(água da usina), mas havendo controle e 

acompanhamento. 

Sobre o meio ambiente:  

Afirmou que a Sec. do Meio Ambiente é atuante. O aterro 

sanitário estaria em fase terminal de capacidade, mas já 

há um outro em construção. 

Falta conscientização da comunidade sobre formas de 

reduzir e destinar corretamente os resíduos. A UTE 

poderia contribuir fazendo palestras nas escolas sobre o 

que é e quais as funções de uma UTE. Como funciona a 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

coleta, tratamento e destinação de esgoto no município, 

explorando o impacto em todo esse sistema, ocasionado 

pela comunidade jogar lixo indevidamente, especialmente 

nas tubulações de coleta de esgoto. Palestra sobre uso e 

consumo consciente da água. UTE poderia contribuir com 

material gráfico. A Prefeitura já faz palestras sobre o 

tema, mas ainda não é suficiente.  

Ederia Pereira Gomes 

Azevedo / 

Coordenadora da 

Secretaria de 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

notícias na Prefeitura, além do Evento da IBS. 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

Acha ótimo o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Pontos positivos: geração de energia e empregos. 

Pontos negativos: preocupação quanto ao fechamento do 

empreendimento e possíveis riscos ambientais. 

Sobre o meio ambiente:  

Falta de orçamento para contratação de equipe e 

execução de projetos na Secretaria de Meio Ambiente.  

Problemas de multidisciplinaridade. 

Como resolução, citou aumentar a renda do município, 

através da arrecadação de impostos. 

Helton Damacena/ 

Coordenador de 

Educação Ambiental 

da Secretaria de 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

notícias na Prefeitura e mídias sociais. 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

Acha um avanço, uma inovação, devido a fonte ser 

renovável. 

Pontos positivos: não soube quantificar os benefícios, mas 

citou o uso de resíduos na produção de energia. 

Pontos negativos:  depende da avaliação de impactos 

ambientais para entender os riscos. Citou a resistência da 

Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista 

(COOPRELP), por entender que o empreendimento poderá 

ser concorrente por conta do uso de resíduos para a 

geração de energia 

Sobre o meio ambiente:  

Citou a existência de três áreas contaminadas no 

município, além de problema com queimadas urbanas, 

descarte irregular de resíduos e terrenos baldios sem 

limpeza.  Citou também impactos por conta da emissão de 

gases industriais, mas desconhece quais empresas, pois 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

são processos de fiscalização da CETESB. 

Como resolução, citou a execução de programas, como o 

Programa de Pilhas, que faz a coleta e o descarte.  Além 

disso, enumerou algumas legislações: Resolução 141/18 

(Logística Reversa), Lei 30.976/09 (calendário ambiental) 

e a Lei 4.984/17 (Programa Municipal de Educação 

Ambiental) 

Fábio José Esguicero 

/ Coordenador de 

Licenciamento 

Ambiental da 

Secretaria de 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através de 

notícias em jornal (Valor Econômico) , além de ter 

acompanhado a etapa de escolha do local para o 

empreendimento. 

Citou a geração de energia como atividade de uma UTE. 

Acha importante para a inovação e geração de fontes 

alternativas na região, além do aspecto econômico, para o 

desenvolvimento do município. 

Pontos positivos: geração de empregos e atração de 

novas empresas e fornecedores para o município. 

Pontos negativos: não soube dizer ao certo, pois 

desconhece o funcionamento do empreendimento, mas 

citou a emissão de fumaça e poluentes atmosféricos. 

Sobre o meio ambiente:  

Acredita que a situação ambiental do município não possui 

problemas sérios.  Citou o crescimento da cidade ao longo 

do rio Lençóis, causando degradação e poluição do rio, 

além de problemas de inundação. 

Como resolução, citou obras de limpeza nas calhas do rio, 

recomposição da mata ciliar e reurbanização do centro, 

nas proximidades do rio. 

Gumercindo Ticianelli 

Júnior/ Secretário de 

Alfredo Guedes e 

Áreas Rurais 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através do 

evento realizado pela IBS em 2018. 

Citou a geração de energia a partir de cavaco de eucalipto 

com atividade da UTE. 

Acha uma ótima oportunidade para o Distrito de Alfredo 

Guedes. 

Pontos positivos: geração de empregos e visibilidade ao 

município com a vinda de empresas para a região. 

Pontos negativos: acredita não haver prejuízos, pois o 

projeto utilizará água da ETE do SAAE e reaproveitamento 

do cavaco de eucalipto para a produção.  



   

 

474 

Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

Sobre o meio ambiente:  

Citou problemas com inseticidas utilizados na época do 

plantio da cana-de-açúcar, além da falta de sensibilidade 

dos responsáveis pelo plantio. Além disso, citou a 

mortandade de peixes no rio Lençóis, que pode ser 

causada pelo transbordamento da lagoa da Usina Barra 

Grande, além de questionar a qualidade da água da lagoa 

e o que é lançado no corpo d’água pela usina.  

Como resolução, citou a mobilização da Secretaria do Meio 

Ambiente para tomar providências em relação aos 

problemas da lagoa e do plantio da cana. Também citou a 

conscientização da população para não jogar lixo em 

margens e leitos dos rios. 

Claudinei Aparecido 

Góes/ Secretário de 

Assistência Social 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, através da 

imprensa e do evento realizado em 2018. 

Citou equipamento de apoio para a geração de energia 

que funcionaria apenas em períodos críticos como função 

de uma UTE. 

Acha interessante, pois o município tem demanda por 

emprego. Gostaria de ter mais informações sobre o 

número de mão de obra. 

Pontos positivos: geração de empregos, renda e impostos. 

Utilização de biomassa, ao invés de diesel ou gás. 

Pontos negativos:  possíveis problemas na instalação do 

empreendimento, como atração de mão de obra, 

prostituição, uso de drogas e aumento da demanda por 

serviços sociais. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou como principal problema ambiental do município a 

ocupação irregular da APP do rio Lençóis, causando 

inundações. 

A resolução se daria através da desapropriação das áreas 

irregulares e de risco, além da conscientização da 

população. 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

André Paccola Sasso/ 

Secretário de 

Desenvolvimento 

Econômico  

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento, desde as 

primeiras atividades, como os eventos da IBS. 

Citou a geração de energia por biomassa como função de 

uma UTE. 

Acha excelente pela dificuldade e pela demanda 

energética nacional. Acha que tem pouca degradação 

ambiental, e que há mais benefícios socioeconômicos com 

o empreendimento do que sem a implantação 

Pontos positivos: geração de emprego e renda. 

Atendimento da demanda por energia. Inovação e fonte 

de energia alternativa. 

Pontos negativos:  queima da caldeira, que acredita ser 

prejudicial. Ciotu também possíveis problemas com a 

Cooperativa de Recicláveis (COOPRELP), por conflitos de 

interesse. 

Sobre o meio ambiente:  

Afirmou que a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, 

voltada para atendimento de ocorrências e problemas 

ambientais, além da fiscalização, assegura a questão 

ambiental. 

Apontou como resolução de problemas o atendimento de 

especificações técnicas e leis/normas. 

Ricardo Conti Ribeiro/ 

Secretário de Saúde 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através de 

anúncio no “Jornal O Eco”, de Lençóis Paulista. 

Citou a geração de energia através da queima de 

biomassa como função de uma UTE. 

Acha que o município vai ganhar visibilidade e 

reconhecimento na região, com a movimentação de 

comércios e serviços, além da movimentação de escolas 

técnicas e integração com cursos profissionalizantes. 

Pontos positivos: geração de emprego e renda.  

Pontos negativos:  acredita haver impactos ambientais, 

como toda atividade, mas que não tem conhecimento 

detalhado sobre o projeto. 

Sobre o meio ambiente:  

Afirmou que a Secretaria de Meio Ambiente, é 

bemestruturada. Citou problemas como os focos de 

dengue e o surgimento de pragas urbanas, como o 

escorpião. 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

Apontou como resolução de problemas o monitoramento e 

mapeamento dos pontos mais críticos (telhados, calhas), 

com o uso de drones para a tomada de ações. 

Evandro Dalbem/ 

Diretor do Serviço 

Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento pois 

acompanhou o processo de escolha do local. 

Citou a geração de energia como função de uma UTE. 

Acha que é uma ótima opção de geração de renda e 

impostos, além de acreditar ser uma energia limpa. 

Pontos positivos: geração de empregos, reconhecimento e 

visibilidade para o município, geração de energia própria e 

arrecadação de impostos.  

Pontos negativos:  preocupação quanto ao abastecimento 

de água, devido ao histórico de retirada de água do rio 

Lençóis. Mas acredita não ser problema, devido a outras 

diversas fontes disponíveis. 

Sobre o meio ambiente:  

Como problemas citou a poluição do rio Lençóis, além de 

problemas com o lixo, devido a falta de conscientização da 

população. 

Apontou como resolução destes problemas a 

conscientização da população e medidas para redução de 

geração de lixo. 

Manoel dos Santos 

Silva/ Presidente da 

Câmara Municipal de 

Vereadores de 

Lençóis Paulista 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através de 

reuniões com a IBS e anúncios em jornal. 

Citou a geração de energia como função de uma UTE. 

Acha que   o empreendimento chegou em um momento 

certo para o município, principalmente com relação à 

geração de empregos. Poderá atrair novas empresas para 

a região, além da possibilidade de realização de parcerias. 

Pontos positivos: geração de empregos, atração de novas 

empresas, visibilidade para o município. Possibilidade de 

parcerias com o empreendedor, como na área da saúde e 

da segurança pública. 
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Nome 

Entrevistado/Cargo 
Percepção 

Pontos negativos: compreende que a empresa vai buscar 

atender toda as legislações e normas ambientais vigentes 

para a implantação e operação do empreendimento, o que 

garante que não haverá prejuízos ou problemas. 

Sobre o meio ambiente:  

Afirmou que a atuação da Secretaria do Meio Ambiente é 

muito boa, contando com boa estrutura. Citou a atuação 

de empresas parceiras nas comunidades. 

Reforçou as atividades realizadas pela Sec. do Meio 

Ambiente e empresas parceiras em prol do meio 

ambiente. 

Fonte: Tetramais, 2019. 

 

Todos os 12 entrevistados já tinham algum conhecimento do 
empreendimento, através de notícias veiculadas na imprensa, notícias na 
Prefeitura Municipal, acompanhamento do projeto ou em contato direto com o 

próprio empreendedor.  

A totalidade dos entrevistados também afirmaram saber a função e atividade 

de uma UTE, citando a geração de energia. Porém, variaram as afirmações, 
como queima de combustível, queima de biomassa ou queima de cavaco de 
eucalipto. 

Os entrevistados falaram tanto sobre os benefícios da implantação desse 
empreendimento como dos prejuízos. A percepção do empreendimento como 

benéfico ao município perpassou todas as entrevistas. 

Os temas relacionados a impactos adversos enfatizados pela maioria dos 
entrevistados e que devem ser considerados como pontos de atenção são: 

+ Migração de mão de obra para a execução das obras podendo 
pressionar os equipamentos públicos, além de um possível aumento de 
criminalidade; 

+ Possível conflito de interesse com a Cooperativa de Reciclagem de 
Lençóis Paulista (COOPRELP), em razão da utilização de resíduos para a 

geração de energia; 

+ Degradação ambiental, com a questão dos recursos hídricos e dos 
poluentes atmosféricos. 

 

As expectativas positivas e negativas mais citadas estão sintetizadas no 
quadro a seguir. 
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Quadro 9.3-24 - Expectativas positivas e negativas dos entrevistados. 

Expectativas Positivas (+) Expetativas Negativas (-) 

Contratação de mão de obra local e 

regional para as obras do 

empreendimento, com geração de 

emprego e renda. 

Impacto adverso no meio ambiente como: 

poluição das águas e poluição atmosférica. 

Visibilidade para o município. 

Atração de trabalhadores migrantes para 

trabalhar nas obras do empreendimento, o 

que pode pressionar os equipamentos 

públicos do município, principalmente na 

área da saúde e segurança pública. 

Aumento na arrecadação de impostos 

para o município de Lençóis Paulista. 

Conflito de interesse com a Cooperativa de 

Reciclagem de Lençóis Paulista 

(COOPRELP), em razão da utilização de 

resíduos para a geração de energia. 

Atração de outros projetos e 

empreendimentos. 
- 

Geração de energia limpa. - 

Fonte: Tetramais, 2019. 

 

A maioria dos entrevistados das instituições públicas que apontaram 
problemas na situação ambiental do município citaram a questão dos do 
cultivo de monocultura de cana e eucalipto (problemas no solo, queimadas, 

uso de inseticidas) e o caso do rio Lençóis (inundações, poluição, falta de 
APP). Apareceram também problemas quanto a falta de orçamento da Sec. do 

Meio Ambiente, áreas contaminadas e descarte irregular de resíduos sólidos. 

A medida mais citada como resolução dos problemas ambientais foi a 
conscientização da população. Com relação ao cultivo das monoculturas de 

cana e eucalipto, foi citada a rotação de cultura e mudanças nas políticas das 
empresas. Também foram citadas obras na calha e margem dos rios, como 

limpeza e recomposição de mata ciliar (APP). 

Com base nas entrevistas realizadas, conclui-se que os representantes das 
instituições públicas municipais de Lençóis Paulista se colocaram a favor do 

empreendimento, com expectativas quanto à geração de emprego, renda e 
arrecadação de impostos para o município, com ressalvas quanto à 

degradação ambiental e pressão sobre os equipamentos públicos no município. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico de algumas das entrevistas 
realizadas. 
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Figura 9.3-6 - Entrevista com Cintia Duarte (Vice-Prefeita).  

Fonte: Tetramais, 2018. 

 

Figura 9.3-7 - Entrevista com Evandro Alberto Dalbem (Diretor do SAAE).  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Figura 9.3-8 - Entrevista com Ricardo Conti (Secretário Municipal de Saúde).  

Fonte: Tetramais, 2018. 

 

Figura 9.3-9 - Entrevista com Manoel dos Santos Silva (Presidente da Câmara 

de Vereadores).  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Sociedade Civil  

Conforme apresentado no item anterior, foram entrevistados 8 representantes 
das instituições da sociedade civil. Destes, cinco já tinham algum 

conhecimento sobre o empreendimento e três não tinham nenhuma 
informação até o momento do contato para a realização das entrevistas. 

A maioria dos entrevistados vê a implantação do empreendimento de forma 

positiva, porém, foram feitas afirmações no sentido da necessidade de mais 
informações sobre o empreendimento e suas etapas para uma melhor 

avaliação opinativa. 

Abaixo estão apresentadas as respostas dos representantes da sociedade civil 
entrevistados sobre suas percepções ambientais. 

 

Quadro 9.3-25 - Principais resultados da abordagem de campo junto aos 

representantes das instituições sociedade civil. 

Nome Entrevistado/Cargo Percepção 

Élio Pires/ Gerente da 

Associação Plantadores 

de Cana do Médio Tietê 

(ASCANA) 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através 

de publicações nos jornais da cidade, além de um 

encontro com representantes do empreendedor. 

Citou a geração de energia e a produção de gases 

como atividade de uma UTE. 

Do ponto de vista econômico e social é importante 

para o município, devido a questões de desemprego. 

Pontos positivos: geração de emprego e visibilidade 

para o município. Alternativa de geração de energia, 

sem precisar de reservatórios (UHE). 

Pontos negativos: não vê prejuízos, pois afirmou que 

empreendimentos bem conduzidos trazem apenas 

benefícios. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou como problemas as queimadas nos canaviais 

(criminais e acidentais) e o risco de erosão devido as 

chuvas. Citou também rompimento de barragens 

próximas a cabeceira do rio Lençóis, que causaram 

algumas inundações. 

Como resolução dos problemas, citou o Plano 

Emergencial realizado com os associados em relação 

aos acidentes com incêndios. 

José Antônio da Silva/ 

Presidente da Associação 
Sobre o empreendimento:  
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Nome Entrevistado/Cargo Percepção 

Comercial e Industrial de 

Lençóis Paulista (ACILPA) 

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através 

de contato com o empreendedor. 

Citou a geração de energia através da queima de 

biomassa como atividade de uma UTE. 

Acha excelente a implantação do empreendimento. 

Pontos positivos: geração de impostos, empregos 

(diretos e indiretos) e dinamização do comércio. 

Pontos negativos: até o momento da entrevista, não 

tinha ainda refletido sobre possíveis prejuízos do 

empreendimento. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou como problemas a a separação do lixo reciclável 

e o tratamento de esgoto do distrito industrial 

Como resolução dos problemas, citou a 

conscientização da população para a separação do 

lixo. 

Mariliza Freire Costa/ 

Presidenta da Associação 

dos Moradores do Jardim 

Carolina 

Sobre o empreendimento:  

Não tinha ouvido falar sobre o empreendimento até o 

agendamento da entrevista para a aplicação do 

questionário. Assim, foi procurar informações através 

do CONDEMA (é ex-membro). 

Citou a geração de energia através da queima como 

atividade de uma UTE. 

Acha interessante a implantação do empreendimento. 

Tem expectativas para futuras parcerias. 

Pontos positivos: geração de empregos e de energia 

própria. 

Pontos negativos: problemas quanto ao tratamento da 

água (resfriamento, qualidade). 

Sobre o meio ambiente:  

Acha a situação do meio ambiente do município muito 

boa, todos os bairros têm coletores, é promovida 

educação ambiental para a reciclagem pela Sec. de 

Saúde. 

Citou a possibilidade de mudança dos coletores de 

lixo, sem ficar nas casas, pois há conflitos. 

Alberta/ Vice-presidenta 

da Associação dos 

Moradores do Jardim 

Carolina 

Sobre o empreendimento:  

Não tinha ouvido falar sobre o empreendimento até o 

momento da entrevista para aplicação do 

questionário. 

Citou a geração e transmissão de energia como 
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Nome Entrevistado/Cargo Percepção 

atividade de uma UTE. 

Acha que o empreendimento pode ajudar, porém, 

como não conhece projeto, não poderia dar uma 

resposta concreta. 

Pontos positivos: geração de empregos e desconto na 

conta de luz. 

Pontos negativos: possui insegurança e medo por 

desconhecer o empreendimento e seu funcionamento. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou problemas em relação ao lixo, como a queima e 

disposição em lugares inadequados (em frente as 

casas e beiras dos rios). Citou também a pouca 

divulgação das atividades da Sec. do Meio Ambiente. 

Citou como resolução destes problemas uma maior 

conscientização sobre o lixo, principalmente para a 

população mais idosa, já que as crianças possuem 

educação ambiental nas escolas. 

Michele Adriana Borin/ 

Associação dos 

Moradores do Jardim 

Carolina 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através 

de notícias no jornal. 

Não soube citar quais são as atividades de uma UTE. 

Gostaria de ter mais informações para poder opinar. 

Pontos positivos: geração de impostos, empregos e 

visibilidade para o município. 

Pontos negativos: gostaria de ter mais informações 

para poder opinar. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou problemas com a atração de insetos devido ao 

acúmulo de lixo em lotes. 

Citou como resolução destes problemas a 

conscientização das pessoas. 

Edson Santiago dos 

Santos/ Presidente da 

Associação dos 

Deficientes Físicos de 

Lençóis Paulista 

(ADEFILP) 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através 

de notícias no jornal. 

Citou a geração de energia com sobra de cana e 

eucalipto como atividade de uma UTE. 

Acredita que poderão chegar novas empresas e 

fornecedores para o município. 

Pontos positivos: energia limpa, apesar de achar que 

os resíduos da cana tenham inseticidas. 
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Nome Entrevistado/Cargo Percepção 

Pontos negativos: risco de explosão e acidentes que 

possam causar contaminação, além de vazamentos e 

dano aos trabalhadores. 

Sobre o meio ambiente:  

Citou como grande problema o lixo, a falta de 

separação e reciclagem. 

Citou como resolução destes problemas a 

conscientização das pessoas, além de cuidados na 

separação e reciclagem do lixo. 

Amável Coelho Vaz/ 

Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais 

de Lençóis Paulista  

Sobre o empreendimento:  

Não tinha ouvido falar sobre o empreendimento até o 

momento da entrevista para aplicação do 

questionário. 

Não soube citar quais são as atividades de uma UTE. 

Acredita que poderão surgir novas oportunidades para 

o município, aumentando as oportunidades para os 

jovens, além do aumento da renda. 

Pontos positivos: assistência social, emprego e renda. 

Pontos negativos: desde que haja o cumprimento 

total da legislação, não vê problemas. 

Sobre o meio ambiente:  

Não vê nenhum problema no meio ambiente do 

município. Mas acha que é necessário 

reflorestamento. 

Sérgio Luiz Perez/ 

Presidente do Instituto 

Nossa Terra 

Sobre o empreendimento:  

Já tinha ouvido falar sobre o empreendimento através 

de notícias informais. 

Citou a geração de energia comqueima de algum 

combustível como atividade de uma UTE. 

Acredita que o empreendimento tenha lado positivo e 

negativo. Destacou a importância na transparência da 

atuação da empresa tanto relacionada ao meio 

ambiente, quanto a divulgação de informações da 

população. 

Pontos positivos: geração de renda, empregos, 

desenvolvimento do setor hoteleiro e do comércio do 

município. 

Pontos negativos: desde que haja o cumprimento da 

legislação, não vê problemas. No entanto, gostaria de 

saber mais informações sobre o empreendimento para 

opinar com mais segurança. 
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Nome Entrevistado/Cargo Percepção 

Sobre o meio ambiente:  

Citou como principais problemas o lançamento de 

esgoto irregular e a contaminação de postos de 

combustíveis que não atendem a legislação. 

Como resolução dos problemas, apontou que a 

conscientização da população é o principal fator para 

a melhoria das questões ambientais. 

Fonte: Tetramais, 2019. 

 

Os resultados das entrevistas apontaram para as expectativas positivas 

ligadas ao aumento da oferta de emprego, geração de renda, dinamização da 
economia, aumento da visibilidade do município e geração de energia. 

Os principais prejuízos citados foram os impactos ambientais, como: poluição 

da água e risco de explosões e contaminações.  

O quadro a seguir sintetiza as expectativas positivas e negativas frente à 

implantação do empreendimento. 

 

Quadro 9.3-26 - Expectativas positivas e negativas dos entrevistados. 

Expectativas Positivas (+) Expetativas Negativas (-) 

Contratação de mão de obra local e 

regional para as obras do 

empreendimento, com geração de 

emprego e renda. 

Impacto adverso no meio ambiente como: 

poluição das águas. 

Visibilidade para o município. Risco de explosões e contaminações. 

Dinamização da economia (comércio e 

setor hoteleiro) 
- 

Geração de energia limpa. - 

Fonte: Tetramais, 2019. 

 

A maioria dos entrevistados da sociedade civil que apontaram problemas na 

situação ambiental do município citaram a questão dos resíduos sólidos. 
Problemas quanto à separação (reciclagem) e sua disposição (terrenos 

baldios, rios) foram relatados pelos representantes das instituições. 
Apareceram também problemas quanto a queima dos canaviais, risco de 
erosões, lançamento de esgoto irregular e contaminações por postos de 

combustíveis.  
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A medida mais citada como resolução dos problemas ambientais foi a 

conscientização da população, com ações de educação ambiental, 
principalmente com relação ao lixo. 

Com base nas entrevistas realizadas, conclui-se que os representantes da 
sociedade civil são favoráveis ao empreendimento. Suas maiores expectativas 
são quanto a geração de emprego, dinamização da economia e visibilidade do 

município. As ressalvas são quanto aos impactos ambientais, principalmente 
sobre os recursos hídricos. 

Como ponto de atenção, foi observado o desconhecimento do 
empreendimento por alguns entrevistados, além da falta de informações sobre 
o mesmo para uma melhor avaliação. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico de algumas das entrevistas 
realizadas. 

 

 

Figura 9.3-10 - Entrevista com Edson Santiago dos Santos (Presidente da 

ADEFILP).  

Fonte: Tetramais, 2018. 
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Figura 9.3-11 – Entrevista com Élio Pires (Gerente da ASCANA).  

Fonte: Tetramais, 2018. 

 

9.3.11. Comunidades tradicionais 

O conceito de População Tradicional foi definido pelo Decreto Federal n◦ 6.040, 
de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 
Em seu artigo 3º, inciso I o decreto traz a seguinte definição para Povos e 

Comunidades Tradicionais: “Grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” 

(BRASIL, 2007). 

No âmbito do processo de licenciamento ambiental algumas especificidades 
precisam ser consideradas. Inicialmente importa destacar que alguns órgãos 

públicos são atores importantes na garantia de direitos de povos tradicionais 
neste contexto. Assim, o trato referente a Comunidades Quilombolas é feito 

pela Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão federal vinculado ao Ministério 
da Cultura, enquanto as questões indígenas são tratadas pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), vinculada ao Ministério da Justiça. 

Estes órgãos são intervenientes no processo de licenciamento ambiental e são 
convocados a se manifestar quanto às interferências em comunidades 
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quilombolas e indígenas, além da necessidade de estudos específicos, tal como 

definido pela Portaria Interministerial nº 60/2015. 

Conforme a referida Portaria para empreendimentos pontuais (portos, 

mineração e termelétricas) buscou‐se contemplar povos tradicionais de acordo 

com as definições da portaria supracitada. Em seu Anexo II há presunção de 
impactos pelo empreendimento em terras indígenas e/ou quilombolas cuja 

distância do empreendimento seja de 10 km na Amazônia Legal e 8 km nas 
demais regiões.  

Com vistas à localização de terras e povos indígenas dentro deste limite foi 
realizado o levantamento de informações no portal dos Povos Indígenas no 
Brasil do Instituto Socioambiental (ISA), bem como consultada a base de 

dados da Coordenação de Geoprocessamento da FUNAI, disponibilizados no 
portal dos Povos Indígenas da FUNAI/Ministério da Justiça. 

Já para a identificação das comunidades remanescentes de quilombos 
localizadas neste raio, foram pesquisados dados secundários em instituições 

como Fundação Cultural Palmares (FCP), Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) e Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo (ITESP). 

Em todas as bases de dados consultadas não foi verificada a presença de 
nenhuma Terra Indígena, Comunidade de Remanescentes de Quilombos ou 

qualquer outra forma de População Tradicional dentro do raio de 8 km do 
empreendimento. 
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Mapa 9.3-3 – Comunidades Tradicionais 
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10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS, 
COMPENSATÓRIAS E DE MONITORAMENTO 

A partir da caracterização do empreendimento e do diagnóstico ambiental 
regional e local, foram identificadas as ações potencialmente geradoras de 
impactos ambientais decorrentes do planejamento, instalação e operação da 

Termelétrica Cidade do Livro. Para melhor compreensão, esses impactos 
foram separados de acordo com a fase do empreendimento, conforme 

especificadas abaixo. 

+ Fase de planejamento: 

Trata-se da fase de estudos e levantamentos que são desenvolvidos na região 
e nas áreas pretendidas para a instalação do empreendimento. 

+ Fase de instalação: 

Trata-se da fase de instalação efetiva do empreendimento, envolvendo todas 
as fases construtivas e todas as atividades inerentes a esse processo, como 
remoção de vegetação, movimentação de terra, entre outros. 

+ Fase de operação: 

Corresponde a fase em que o empreendimento inicia suas atividades de 
funcionamento. 

10.1. Procedimentos metodológicos para a avaliação de impacto 

ambiental e identificação das medidas 

Para a análise e avaliação dos impactos foram utilizados os atributos definidos 
na Resolução CONAMA no 01/86, conforme quadro a seguir. A conclusão da 
relevância de cada impacto considera, além dos atributos, o grau de 

efetividade das medidas previstas para mitigação ou potencialização. 

 

Quadro 10.1-1 - Atributos dos Impactos Ambientais 

Atributo Descrição Classificação 

Natureza 
Pode ser definido como positivo ou negativo 

(benéfico ou adverso). 

Positivo 

Negativo 

Ordem (ou 

origem) 

O atributo ordem caracteriza se o impacto ocorre 

de forma direta ou indireta em relação a atividade 

geradora do impacto. Impacto diretos são aqueles 

que decorrem das atividades ou ações realizadas 

pelo empreendedor ou por empresas por ele 

contratadas. Impactos indiretos são aqueles que 

decorrem de um impacto causado pelo projeto em 

análise, ou seja, são impactos de segunda ou 

terceira ordem. Estes impactos podem ser mais 

difusos e se manifestar em áreas geográficas mais 

abrangentes que os diretos. 

Direto 

Indireto 
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Atributo Descrição Classificação 

Abrangência 

Espacial 

A abrangência espacial identifica a escala espacial 

da ocorrência do impacto. Comumente como 

exemplificação pode ser descrito como local, 

municipal, regional, nacional ou global. Deve-se 

considerar que a classificação territorial pode 

variar em decorrência do impacto. 

Local 

Municipal 

Regional 

Nacional 

Global 

Prazo de 

ocorrência 

O atributo de ocorrência do impacto pode ser 

imediato, de médio e longo prazos. Impactos 

imediatos são aqueles que ocorrem 

simultaneamente à ação que os gera. Impactos 

em médio ou longo prazo são os que ocorrem com 

uma certa defasagem em relação à ação que os 

gera; uma escala arbitrária poderia definir prazo 

médio para os impactos que ocorrem em até 12 

meses após o início da ação impactante, e o longo, 

acima de um ano. 

Imediato 

Médio prazo 

Longo prazo 

Duração 

O impacto ambiental pode ter duração de caráter 

permanente e temporário. Impactos temporário 

são aqueles que só se manifestam durante uma ou 

mais fases do projeto e que cessam quando 

termina essa fase, e/ou a ação que os causou. 

Impactos permanentes representam uma 

alteração definitiva que tem duração indefinida, 

estes impactos permanecem depois que a ação 

que os causou se encerra. 

Permanente 

Temporário 

Reversibilidade 

O impacto ambiental pode ser reversível ou 

irreversível. Reversível quando o sistema 

(ambiente afetado) tem capacidade de retornar ao 

seu estado anterior caso cesse a solicitação 

externa ou caso seja implantada uma ação 

corretiva. Irreversível quando o ambiente não tem 

capacidade de retornar ao seu estado anterior, 

sendo impossível ou inviável economicamente a 

sua recomposição. 

Reversível 

Irreversível 

Probabilidade de 

ocorrência 

A probabilidade de ocorrência refere-se ao grau de 

incerteza acerca da ocorrência do impacto. Pode 

ser classificada como certa, quando não há 

incerteza sobre a ocorrência do impacto, ou 

provável, quando há incerteza sobre a ocorrência 

ou não de determinado impacto, 

independentemente do grau de incerteza. 

Certa 

Provável 

Magnitude (ou 

intensidade) 

Este atributo avalia a magnitude dos impactos 

ambientais associados ao empreendimento. A 

magnitude é a grandeza de um impacto em 

termos absolutos, podendo ser definida como a 

medida da alteração no valor de um fator ou 

parâmetro ambiental, em termos quantitativos ou 

qualitativos (MOREIRA, 1985). 

Para este atributo, a definição de contornos 

Muito Alta 

Alta 

Média 

Baixa 
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Atributo Descrição Classificação 

prévios para sua avaliação qualitativa é frágil, pois 

para se definir a magnitude podem ser 

considerados outros atributos como duração, 

abrangência espacial, reversibilidade, entre outros 

que indiquem severidade do impacto. Se por um 

lado há um certo grau de subjetividade, inerente 

ao processo de avaliação de impactos, por outro 

lado se apoia na experiência da equipe técnica. 

Relevância (ou 

importância) do 

impacto 

O ponto de partida para avaliar a relevância é que 

o impacto será tanto mais significativo quando 

mais importante ou vulnerável o recurso ambiental 

ou cultural afetado. Por outro lado, considera-se 

também o grau de resolução das medidas 

propostas (alta, média ou baixa), que atenuarão 

ou intensificarão suam importância. 

Muito alta 

Alta 

Média 

Baixa 

Fonte: Modificado de Arcadis e Lidia Lu Consultoria, 2016. 

 

Para cada impacto levantado é apresentada uma ou mais medidas, associadas 
aos programas ambientais, conforme descrito abaixo:  

+ Medidas de Controle (podem existir ou não) – correspondem às ações 
que visam controlar as atividades desencadeadoras dos impactos 

negativos identificados, não permitindo que ocorram; 

+ Medidas Mitigadoras (podem existir ou não) - correspondem às ações 
que visam atenuar os efeitos dos impactos negativos identificados; 

+ Medidas de Monitoramento (podem existir ou não) – correspondem às 
ações que visam monitorar os efeitos dos impactos negativos 

identificados; 

+ Medidas de Recuperação (podem existir ou não) – correspondem às 
ações que visam recuperar áreas que irão sofrer impactos; 

+ Medidas Compensatórias – correspondem as ações que visam 
compensar os danos ambientais dos impactos negativos levantados; e 

+ Medidas Potencializadoras (podem existir ou não) – correspondem às 
ações que visam potencializar os impactos positivos levantados. 

10.2. Identificação e avaliação dos impactos ambientais e 

proposição de medidas 

Neste item são identificados os impactos ambientais. Após a identificação, os 
mesmos são avaliados de acordo com a metodologia apresentada no item 10.1 

e em seguida, são apresentadas, quando cabíveis, as medidas que minimizam, 
controlam, monitoram ou compensam os impactos levantados. 

Segue, para cada meio (físico, biótico e socioeconômico), os impactos 

levantados relativos às fases de planejamento, implantação e operação da 
Termelétrica Cidade do Livro.  
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10.2.1. Fase de planejamento 

10.2.1.1. Meio Socioeconômico 

10.2.1.1.1. Criação de Expectativas Positivas 

Aspecto Ambiental: Disponibilização e Circulação de Informação. 

Atividade: Elaboração dos estudos ambientais; Levantamento de dados pelas 
equipes técnicas na área do empreendimento e seu entorno. 

Descrição 

Devido ao porte do empreendimento em relação ao tamanho município, a 

realização de estudos preliminares, visitas de técnicos à Lençóis Paulista (AID) 
e nas áreas do entorno do ADA, notícias vão sendo criadas com a circulação 

de informações.  

O diagnóstico socioeconômico, sobretudo no item 9.3.10 Percepção Ambiental, 
levantou as expectativas positivas da população com relação ao 

empreendimento, através de entrevistas com gestores públicos e 
representantes da sociedade civil de Lençóis Paulista (AID). Assim, estas 

expectativas positivas concentram-se no desenvolvimento econômico que 
poderá advir com o empreendimento. 

Esta expectativa de desenvolvimento está atrelada ao aumento da oferta de 

empregos, ao aumento de arrecadação de impostos e da possibilidade de 
visibilidade para o município. Outra dimensão destas expectativas quanto ao 

desenvolvimento é a da geração de energia limpa. 

Avaliação do Impacto 

A geração de expectativas positivas é um impacto positivo, com 

probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez que as notícias e 
informações sobre o empreendimento já estão circulando, criando 

expectativas positivas. 

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 
geradora e possui caráter temporário, devendo-se manifestar durante a fase 

de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência regional, visto que a circulação de informações 

não deverá ficar restrita ao município de Lençóis Paulista (AID), e caráter 
reversível, uma vez que se as expectativas positivas não forem 
potencializadas, poderão transformar-se. 

Como este impacto é de ocorrência certa e tem caráter reversível e 
temporário, foi avaliado como de alta magnitude. Diante do exposto o 

impacto ser considerado como de média relevância. 
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Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Regional 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Alta 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Potencializadoras 

As ações a serem implementadas, para transmitir segurança à comunidade 

envolvida, deverão ser constantes e ocorrer não apenas para o cumprimento 
de exigências para o licenciamento ambiental do empreendimento em 
questão. Deverão também, fundamentalmente, buscar o diálogo com as 

partes interessadas.  

Suas ações básicas estão centradas na definição do público alvo e dos meios 

para que a comunicação entre empreendedor e as partes interessadas se 
estabeleça, principalmente em parcerias com os órgãos da administração 
pública local e entidades do terceiro setor. É através destas ações que as 

informações sobre a natureza, importância estratégica, instalação da 
“Termelétrica Cidade do Livro”, atividades relativas à sua operação e suas 

implicações ambientais serão compartilhadas. 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Comunicação 
Social (PCS), que quando executado poderá potencializar expectativas para 

aproximá-las de informações confiáveis e seguras.  

 

Medidas Classificação 

Natureza (potencializadora, mitigadora, 

preventiva ou compensatória) 
Potencializadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 
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10.2.1.1.2. Criação de Expectativas Negativas 

Aspecto Ambiental: Disponibilização e Circulação de Informação. 

Atividade: Elaboração dos estudos ambientais; Levantamento de dados pelas 

equipes técnicas na área do empreendimento e seu entorno. 

Descrição 

Devido ao porte do empreendimento em relação ao tamanho município, a 

realização de estudos preliminares, visitas de técnicos à Lençóis Paulista (AID) 
e nas áreas do entorno do ADA, notícias vão sendo criadas com a circulação 

de informações, podendo desencadear mecanismo social inverso ao impacto 
anteriormente descrito. 

O diagnóstico socioeconômico, sobretudo no item 9.3.10 Percepção Ambiental, 

levantou as expectativas negativas com relação ao empreendimento, através 
de entrevistas com gestores públicos e representantes da sociedade civil de 

Lençóis Paulista (AID). As apreensões se dão por conta das obras, sendo 
citadas expectativas quanto ao possível fluxo de pessoas e à um aumento da 
demanda por serviços públicos.  

Outras apreensões referem-se à um possível conflito de interesse com a 
Cooperativa de Reciclagem de Lençóis Paulista (COOPRELP), em razão da 

utilização, pela mesma, de resíduos para a geração de energia. Ainda, dúvidas 
quanto aos impactos nos componentes físicos e bióticos, como qualidade do 
ar, da água e risco de explosões. 

Além disso, a propagação informal de notícias gera versões nem sempre 
convergentes sobre aspectos de interesse à população e representantes 

institucionais, como a geração de empregos. Esta expectativa, comum no 
cenário de implantação de empreendimentos de relativo tamanho em 
municípios de pequeno e médio porte, poderá não corresponder à realidade 

futura. 

Ainda que seja um desejo do empreendedor, a viabilização do assunto passará 

pela oferta local de mão de obra. Mesmo com a ênfase na contração local, 
parte desta mão de obra mais especializada deverá vir de outras regiões, o 
que, combinado com as expectativas de oportunidades de trabalho, poderá 

induzir um fluxo migratório para o município.  

Avaliação do Impacto 

A geração de expectativas negativas é um impacto negativo, com 
probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez que as notícias e 

informações sobre o empreendimento já estão circulando, criando 
expectativas negativas. 

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter temporário, devendo-se manifestar durante a fase 
de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência regional, visto que a circulação de informações 
não deverá ficar restrita ao município de Lençóis Paulista (AID), e caráter 
reversível, uma vez que implantadas as medidas mitigadoras, as 

expectativas negativas poderão ser atenuadas. 
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Como este impacto é de ocorrência certa e tem caráter reversível e 

temporário, foi avaliado como de alta magnitude. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Regional 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Alta 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Mitigadoras 

As ações a serem implementadas, para transmitir segurança à comunidade 
envolvida, deverão ser constantes e ocorrer não apenas para o cumprimento 

de exigências para o licenciamento ambiental do empreendimento em 
questão. Deverão também, fundamentalmente, buscar o diálogo com as 
partes interessadas.  

Suas ações básicas estão centradas na definição do público alvo e dos meios 
para que a comunicação entre empreendedor e as partes interessadas se 

estabeleça, principalmente em parcerias com os órgãos da administração 
pública local e entidades do terceiro setor. É através destas ações que as 
informações sobre a natureza, importância estratégica, instalação da 

“Termelétrica Cidade do Livro”, atividades relativas à sua operação e suas 
implicações ambientais serão compartilhadas. 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Comunicação 
Social (PCS), que quando executado poderá potencializar expectativas para 
aproximá-las de informações confiáveis e seguras.  

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo Prazo 
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Medidas Classificação 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2. Fase de implantação 

10.2.2.1. Meio Físico 

10.2.2.1.1. Assoreamento da rede de drenagem 

Aspecto Ambiental: Geração e carreamento de sedimentos  

Atividade: Serviços preliminares, movimentação de terra, instalação do 
canteiro de obras, instalação e adequação dos acessos. 

Descrição 

Na fase de implantação do empreendimento os serviços preliminares 
(supressão de vegetação/capina e destocamento), a movimentação de terra, a 

implantação do canteiro de obras, assim como a instalação e/ou adequação 
dos acessos tenderão a expor em maior grau a superfície dos solos às ações 
das chuvas e ao escoamento pluvial difuso. 

Os sedimentos carreados poderão provocar assoreamento dos cursos d’água e 
também dos dispositivos de drenagem, especialmente nos períodos chuvosos. 

O assoreamento dos cursos d’água, além de interferir nas seções naturais das 
drenagens existentes no entorno da ADA, interfere também na sua capacidade 

de escoamento, reduzindo a capacidade de vazão, podendo ocasionar ou 
potencializar extravasamentos laterais. O assoreamento poderá ocasionar, 
ainda, redirecionamentos dos fluxos hídricos com concentração do escoamento 

em direção a uma das margens, situação em que estas ficam sujeitas à 
erosão, transferindo, assim, progressivamente, o assoreamento para trechos a 

jusante. 

Conforme demonstrado no diagnóstico ambiental do meio físico, os cursos 
d’água do entorno do empreendimento caracterizam-se como perenes, com 

destaque para o rio Lençóis, localizado a cerca de 300 metros do limite sul da 
ADA.  

Durante a caracterização da área foi registrada a ocorrência de carreamento 
de sedimentos para os cursos d’água, resultante das áreas de solo exposto e 
do descarte inadequado de materiais diversos.  

Avaliação do Impacto 

O assoreamento de corpos d’água é um impacto negativo, com probabilidade 

de ocorrência provável e origem indireta por estar associado à exposição do 
solo e liberação de sedimentos e consequentemente ao impacto de 
deflagração de processos erosivos.  
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O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter temporário, devendo-se manifestar durante a fase 
de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que o carreamento de sedimentos 
não deverá alcançar drenagens fora das mediações da AID, e caráter 
reversível, pois, além de mecanismos preventivos, há métodos corretivos 

que permitem restaurar as condições originais do corpo hídrico. 

A magnitude desse impacto é média, pois apesar dos cursos d’água da área 

de estudo caracterizarem-se como perenes, os mesmos encontram-se na AID, 
em áreas cuja declividade do terreno é baixa, o que dificulta o carreamento de 
sedimentos para longas distâncias. Diante do exposto o impacto pode ser 

considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Indireta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Implantação de sistemas de drenagem visando escoar os fluxos de 
águas pluviais de maneira adequada e segura até os pontos de 

deságue; 

+ Estabilização de taludes; 

+ Implantação e manutenção de medidas de controle para contenção de 
carreamento de sedimentos; 

+ Realização das obras, preferencialmente, durante o período de 
estiagem; 

+ Limpeza e manutenção do sistema de drenagem, removendo-se os 
sedimentos acumulados nas caixas de decantação, desobstruindo-se 

canaletas, valetas e bueiros, porventura, assoreados; 

+ Inspeção visual periódica visando identificar possíveis pontos de 
assoreamento relacionados à execução das obras; 

+ No caso de necessidade de estoque de solos em pilhas, no período 
chuvoso, as mesmas deverão ser cobertas com lonas plásticas e em 



   

 

499 

seus perímetros deverão ser escavadas valetas de drenagem, evitando 

sua erosão. 

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Controle 

Ambiental das Obras (PCAO). 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.1.2. Deflagração de processos erosivos 

Aspecto: Exposição de solo e movimentação de terra 

Atividade: Serviços preliminares, movimentação de terra, instalação do 

canteiro de obras, instalação e adequação dos acessos. 

Descrição 

Nas obras de implantação do empreendimento, os serviços preliminares tais 
como a movimentação de terra, a implantação do canteiro de obras e a 
instalação e/ou adequação dos acessos poderão determinar condições 

propícias ao desenvolvimento e/ou intensificação dos processos erosivos. 

Conforme apresentado no diagnóstico ambiental, na área de estudo, 

predominam áreas de baixa fragilidade ambiental, condicionada pela 
predominância de relevo suave ondulado e de baixa declividade. As feições 
erosivas observadas são pontuais, potencializadas pelo escoamento pluvial 

concentrado em áreas de solo exposto.  

Os processos erosivos também poderão ser potencializados pela compactação 

das superfícies submetidas à circulação de veículos, que por sua vez 
aumentará a impermeabilização das mesmas, intensificando o poder erosivo 
dos escoamentos superficiais.  

Avaliação do Impacto 

A deflagração de processos erosivos é um impacto negativo, com 

probabilidade de ocorrência provável e origem direta, visto que decorre de 
ações necessárias para a implantação do empreendimento. O impacto pode se 
manifestar em imediato prazo e seu tempo de duração é temporário, pois 

se dará principalmente durante a fase de implantação do empreendimento. 

É um impacto local, restrito à ADA, e reversível, pois com as medidas 

corretivas, as características físicas locais poderão ser reconstituídas e 
recuperadas.  

Sua magnitude foi avaliada como média, pois é um impacto provável, e as 

áreas de intervenção apresentam predominância de baixa fragilidade. 
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Considerando-se que o impacto já ocorre atualmente e que, com a adoção de 

medidas preventivas pode-se evitar a ocorrência do impacto e que se 
necessário, as medidas de recuperação poderão devolver as características 

principais das áreas afetadas, a relevância do impacto é avaliada como baixa. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Implantação de sistemas de drenagem visando escoar os fluxos de 
águas pluviais de maneira adequada e segura até os pontos de 
deságue; 

+ Promover a consolidação dos terraplenos por trechos, à medida que 
estes atinjam sua geometria definitiva, prevista no projeto de 
terraplenagem. 

+ Realização das obras, preferencialmente, durante o período de 
estiagem. 

+ Quando necessário, realizar estabilização dos taludes; 

+ Recuperar as áreas de solo exposto após a o término das obras; 

+ Antes do início das obras recomenda-se a realização do mapeamento 
detalhado de todos os processos erosivos presentes na ADA; e 

+ Realização de monitoramento periódico dos processos existentes e de 
novos processos que possam surgir durante a implantação das obras.  

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Controle 
Ambiental das Obras (PCAO) e no Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD). 
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Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.1.3. Alteração das Propriedades Físico-Químicas dos Solos 
e das Águas Subterrâneas 

Aspecto Ambiental: Geração de cargas pontuais 

Atividade: Instalação e operação do canteiro de obras 

Descrição 

A alteração das propriedades físico-químicas dos solos e das águas 
subterrâneas está associada à geração de cargas de origem pontual, 
representada pela geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, decorrente 

das atividades de implantação e operação do canteiro de obras, limpeza do 
terreno e implantação dos sistemas de drenagem.  

Os meios e agentes mais comuns que podem provocar a alteração da 
qualidade natural do solo e da água subterrânea pela geração de efluentes 
líquidos, envolvem o vazamento de produtos químicos diversos, como diesel e 

gasolina (hidrocarbonetos em geral), e contaminantes patogênicos, como 
coliformes fecais, bactérias e vírus. 

A quantidade de efluentes líquidos domésticos a ser gerada na fase de 
implantação será da ordem de 35,36 m³/dia, considerando-se o pico de 442 
funcionários. 

Os efluentes líquidos oriundos das instalações sanitárias serão encaminhados 
para tratamento externo, por transportadora licenciada, já que serão 

instalados banheiros químicos durante as obras até que a ETE esteja em 
funcionamento. Os efluentes tratados da ETE serão recirculados e o lodo a ser 
gerado será encaminhado para disposição final em local devidamente 

licenciado. 

Quanto à geração de resíduos sólidos, este impacto poderá ser ocasionado 

pela manipulação e armazenamento temporário inadequados dos resíduos 
sólidos, com consequente lixiviação e percolação dos contaminantes. 

Está prevista a geração de resíduos sólidos que corresponderão 

predominantemente a resíduos inertes de obra (entulhos) - classe IIB, 
resíduos sanitários - classe IIA (que deverão ser dispostos em aterro 

controlado) e resíduos perigosos, tanto na construção como na manutenção de 
veículos e equipamentos, que consistirão basicamente de óleos e lubrificantes, 
materiais impregnados com óleo e graxa, embalagens de materiais perigosos 

e materiais impregnados com tintas e outros materiais, que se não destinados 
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corretamente, poderão impactar o solo e consequentemente a água 

subterrânea. 

Ressalta-se que os resíduos gerados na implantação do empreendimento 

deverão ser devidamente classificados, armazenados e dispostos conforme 
normas da NBR da ABNT. 

Conforme apresentado no Diagnóstico Ambiental, o nível d’água medido nos 

pontos de sondagem variou de 20,56 a 24,73 m. Desta forma, apesar de 
improvável devido a profundidade do aquífero, dependendo do volume, os 

eventuais fluidos que venham a atingir o solo poderão atingir o aquífero 
superficial.  

Avaliação do Impacto 

Este impacto é de natureza negativa, com probabilidade de ocorrência 
provável, visto que com a adoção das medidas corretas de armazenamento e 

destinação dos efluentes líquidos e resíduos sólidos, não deverá ocorrer 
lixiviação ou percolação de contaminantes.  

O impacto pode ser percebido em imediato prazo, pois pode manifestar-se 

após curto período de tempo em relação à ocorrência da ação geradora. A 
abrangência do impacto é local, pois se restringe aos limites da ADA, podendo 

atingir a AID, e de incidência direta. 

Uma vez efetivado, o impacto será temporário e reversível, visto que o 
meio impactado poderá ser remediado e retornar à situação semelhante 

àquela anterior a ocorrência do impacto.  

Considerando a vulnerabilidade do aquífero e a altura do nível d’água a 

magnitude é avaliada como média e a relevância como baixa. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 
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Medidas Mitigadoras 

+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e 
destinados, a fim de criar um fluxo de destinação eficiente; 

+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua 
classificação e atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 

+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando 
minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 

+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da 
segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 

empreendimento; 

+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que 
os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos de 
forma adequada e em consonância com os padrões legais;  

+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que 
recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental 
responsável todo solo removido; e 

+ Os banheiros químicos deverão ter o conteúdo sanitário coletado 
periodicamente por empresa especializada e licenciada para esta 
atividade, sendo este material destinado para uma ETE licenciada e 
capacitada a receber gerações de terceiros 

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Construção 
Ambiental das Obras (PCAO), no Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) e no Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.1.4. Alteração na qualidade das águas superficiais 

Aspecto: Aporte de cargas pontuais e difusas 

Atividade: Terraplanagem, instalação e operação do canteiro de obras 

Descrição 

As alterações da qualidade da água superficial estão associadas ao aporte de 
cargas difusas ligadas ao transporte de sedimentos e ao aporte de cargas de 

origem pontual, representada pela geração de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos. A possível introdução desses compostos no corpo hídrico pode 

contribuir para queda nos padrões ecológicos e sanitários do sistema receptor. 
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As principais atividades que implicam na movimentação de solos e que podem 

gerar sedimentos ou partículas sólidas estão relacionadas aos serviços 
preliminares, a movimentação de terra, a implantação do canteiro de obras e 

a implantação e/ou adequação de acessos. Os sedimentos e/ou partículas 
sólidas geradas, se carreadas e depositadas nos cursos d’água adjacentes ao 
empreendimento, poderão promover alterações na qualidade das águas 

superficiais, sobretudo em relação à cor e à turbidez.  

No que se refere ao aporte de cargas pontuais, durante a implantação do 

empreendimento estão previstas atividades que geram resíduos sólidos e 
efluentes líquidos, como implantação e operação do canteiro de obras e 
limpeza do terreno. Neste caso, a alteração da qualidade da água superficial 

poderá ser ocasionada pela manipulação e armazenamento temporário 
inadequados dos resíduos sólidos e vazamento de efluente líquido, que com 

consequente lixiviação os contaminantes podem atingir os cursos d’água 
adjacentes. 

Conforme destacado no diagnóstico ambiental o rio Lençóis, principal corpo 

d’água da área de estudo, apresenta-se alterado do ponto de vista da 
qualidade ambiental, apresentando parâmetros (coliformes termotolerantes, 

fósforo e DBO) com concentrações em desconformidade com a legislação. 
Próximo à área de estudo verifica-se a presença de ponto de lançamento de 
efluente tratado do município de Lençóis Paulista. 

Avaliação do Impacto 

Este impacto é de natureza negativa, podendo causar prejuízo na qualidade 

ambiental e possui origem indireta. Trata-se de um impacto de probabilidade 
de ocorrência provável, visto que os cursos d’água encontram-se fora do 
limite da ADA e a baixa declividade do terreno contribuem para a contenção 

do escoamento superficial. O impacto é considerado temporário, reversível 
e de abrangência local, pois se restringe aos limites da AID. 

O impacto é de imediato prazo, apresenta magnitude média e baixa 
relevância, visto que o curso d’água da área de estudo já apresenta alteração 
e está na AID. Destaca-se que há medidas preventivas que podem minimizar 

a ocorrência deste impacto, assim como há medidas de recuperação que 
podem recuperar o corpo d’água. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Indireta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 
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Atributo Classificação 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Implantação de sistema de drenagem adequado para coleta e 
disciplinamento das águas pluviais até o seu descarte final; 

+ Revegetação das áreas de solo exposto localizadas na ADA; 

+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e 
destinados, a fim de criar um fluxo eficiente de destinação do que é 
gerado na obra; 

+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua 
classificação, atendendo ao disposto na legislação vigente e nas normas 
da ABNT; 

+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando 
minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 

empreendimento; 

+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da 
segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 
empreendimento; 

+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que 
os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos de 
forma adequada e em consonância com os padrões legais; 

+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que 
recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 

dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental 
responsável todo solo removido;  

+ Os banheiros químicos deverão ter o conteúdo sanitário coletado 
periodicamente por empresa especializada e licenciada para esta 

atividade, sendo este material destinado para uma ETE licenciada e 
capacitada a receber gerações de terceiros; e 

+ Realizar monitoramentos periódicos da qualidade da água superficial. 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Controle Ambiental 
das Obras – PCAO, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e 
no Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 
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10.2.2.1.5. Alteração dos níveis de ruído 

Aspecto: Emissão de ruído 

Atividade: Obras de Terraplanagem, instalação e operação do canteiro de 

obras, circulação da máquinas e veículos 

Descrição 

Na fase de implantação do empreendimento, as emissões de ruídos serão 

provenientes da operação de máquinas e equipamentos diversos, nas 
atividades de terraplenagem e na construção propriamente dita.   

Esses equipamentos chegam a emitir uma intensidade sonora de cerca de 90 
dB(A), medida a 7 m de distância. Aplicando-se a curva de decaimento 
logarítmico obtém-se o resultado apresentado no quadro adiante, que indica o 

nível sonoro previsto, em função da distância das obras. 

 

Tabela 10.2-1 - Nível sonoro previsto em função da distância da obra 

Distância (m) Nível de ruído (dB(A)) 

7 90 

20 81 

50 73 

100 67 

150 63 

200 61 

250 59 

300 57 

350 56 

400 55 

450 54 

500 53 

550 52 

600 51 

650 51 

700 50 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Em área mista, preferencialmente residencial, a norma NBR 10.151 determina, 
como máximo admissível, um ruído de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à 
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noite. Desta forma, pelos dados da tabela observa-se que até uma distância 

de 400 m, durante o dia, e 700 m à noite, a operação de máquinas e 
equipamentos na obra pode prejudicar as condições de conforto acústico em 

receptores eventualmente existentes. Ressalta-se que essas distâncias são 
válidas para condições de campo livre, sem obstáculos como muros, 
edificações, etc., representando, portanto, a máxima distância em que poderá 

haver quebra de conforto acústico em zonas residenciais. 

A área urbanizada de Lençóis Paulista está localizada a cerca de 3 km da área 

de implantação do empreendimento, portanto fora da área de influência 
acústica das obras. Há, apenas, um receptor isolado, em área rural, a cerca de 
800 m de distância. Embora os padrões para área rural sejam mais restritivos 

(impraticáveis), a atividade de obras no período diurno não deverá ter o 
potencial de gerar incômodos neste ponto receptor, pela distância existente. A 

eventual atividade ruidosa no período noturno, no entanto, apresentaria um 
limitado potencial de incômodo. 

 

Avaliação do Impacto 

A alteração dos níveis de ruído um impacto negativo, de origem direta e de 

ocorrência certa, visto que está associada à utilização de máquinas e 
equipamentos necessários para a implantação do empreendimento. 

Trata-se de um impacto de imediato prazo, de duração temporária e 

reversível, sendo que uma das características da poluição sonora é o seu 
imediatismo, uma vez que da mesma maneira que se inicia tão logo comecem 

as atividades ruidosas, também cessa no instante que estas terminarem.  

A abrangência do impacto é local, tendo como área de influência a residência 
isolada a 800 m de distância, ao sul do empreendimento. 

O impacto apresenta magnitude média e baixa relevância, visto que há 
medidas mitigadoras capazes de evitar a emissão de ruídos sobretudo no 

período noturno. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 
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Medidas Mitigadoras 

+ Evitar atividades ruidosas de obras no período noturno, entre as 22 h e 
as 7 h do dia seguinte. 

+ Recomenda-se, durante a fase de obras, o monitoramento de ruído. 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Controle Ambiental 
das Obras – PCAO e no Programa de Monitoramento de Ruído. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.1.6. Alteração da Qualidade do Ar 

Aspecto: Emissão de poluentes atmosféricos 

Atividade: Movimentação de terra, máquinas e equipamentos. 

Descrição 

Durante a fase de implantação do empreendimento é esperado a emissão de 
poluentes atmosféricos, especificamente material particulado e gases de 

combustão (NO2, CO, SO2 e hidrocarbonetos), relacionada à realização dos 
serviços preliminares que incluem a movimentação de terra, máquinas e 
equipamentos. 

O material particulado, componente predominante nestas condições, é 

representado por terra, que é inerte, e, portanto, não trará problemas de 

intoxicação à população que receberá essa carga de pó, havendo apenas a 

possibilidade de problemas de menor gravidade a pessoas alérgicas. Além 

disso, o diâmetro médio dessas partículas é predominantemente grande, o que 

reduz bastante a sua agressividade à saúde. A poeira suspensa durante a obra 

tem um alcance bastante limitado, tendendo a se depositar rapidamente no 

solo, dependendo das condições climáticas.  

O efeito da emissão do tráfego de veículos de serviço na obra não deverá ter 

um efeito mensurável, em relação ao tráfego atual na área de influência, 

sendo, portanto desprezíveis os impactos neste sentido. 

Ressalta-se que as propriedades do entorno do empreendimento que poderão 
sofrer incômodos devido às emissões atmosféricas decorrentes das atividades 

de implantação estão a uma certa distância do empreendimento, o que 
minimiza os efeitos deste impacto nesta fase. 
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Avaliação do Impacto 

A alteração da qualidade do ar é um impacto negativo, de ocorrência certa e 
origem direta, visto que está relacionado a atividades a serem desenvolvidas 

na instalação do empreendimento. 

Apesar de ser um impacto negativo, o mesmo é minimizado pelo fato desta 
condição ser temporária e reversível, havendo rapidamente um retorno às 

condições anteriores, tão logo cessem as atividades de escavação e 
movimento de máquinas. 

O impacto possui ocorrência imediata e abrangência local, não devendo 
estender-se para fora da AID. 

Considerando que os receptores críticos estão a uma certa distância do 

empreendimento e que com a adoção de medidas preventivas pode-se 
minimizar as emissões de poluentes e consequentemente a ocorrência do 

impacto, avalia-se o impacto como de baixa magnitude e de baixa 
relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Fiscalização das emissões veiculares dos automóveis que atenderem o 
trecho durantes as obras, com a medição da emissão veicular pela 

escala de Ringelmann e controle de documentação dos automóveis 
(licenciamento, revisões periódicas, etc.); 

+ Definição de limites de velocidade de circulação dos veículos durante o 
transporte. 

+ Realização de umectação em locais onde ocorram escavações e 
exposição do solo próximo a receptores críticos.  

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Controle Ambiental 

das Obras – PCAO e no Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar. 
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Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.2. Meio Biótico 

10.2.2.2.1. Intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP) e em remanescente de vegetação nativa  

Aspecto Ambiental: Supressão da vegetação. 

Atividade: Instalação da adutora de captação de água no rio Lençóis e 

tubulação para captação na lagoa da SAAE 

Descrição do Impacto 

A UTE Cidade do Livro está projetada em áreas de cultivo, desprovidas de 

cobertura vegetal nativa e, portanto, sua implantação não implicará supressão 
de vegetação nativa. Entretanto, uma obra complementar, representada pela 

adutora para captação de água no rio Lençóis, afetará uma área de 0,01691 
ha (ou 169,1 m2) de floresta estacional em estágio médio de regeneração, dos 
quais 0,013637 ha (136,37 m2) encontram-se na Área de Preservação 

Permanente (APP) do rio Lençóis.  

Outro trecho da adutora, que seguirá até a lagoa da SAAE, promoverá 

interferências em 0,048239 ha (ou 482,4 m2) de área de plantio 
compensatório.  

A área total da ADA é de 14,365 ha, portanto a área de interferência em 

vegetação nativa corresponde a 0,13% desta área, enquanto a interferência 
na APP corresponde a 0,09%. Se considerar também a área de plantios 

compensatório, este percentual se eleva para 0,45%. O restante da área, ou 
seja, mais de 99% da área prevista para a implantação do empreendimento, 
encontra-se totalmente convertido em usos antrópicos. 

Avaliação do Impacto 

Trata-se de impacto negativo, visto que a interferência em APP e a supressão 

de indivíduos arbóreos de vegetação ripária, ainda que alterada e com 
características secundárias, significa abertura de clareira em uma vegetação 
em processo de sucessão ecológica. Além de retirar exemplares arbóreos, 

arbustivos e herbáceos, abre-se uma clareira na mata, aumentando o efeito 
de borda. Reverte-se, ainda que localizadamente, as condições de 

sombreamento do interior da mata e a estrutura da vegetação no local de 
intervenção.  

É um impacto de ordem direta e de ocorrência certa, uma vez que a supressão 

da vegetação é necessária para implantação do empreendimento, mas 
também são gerados impactos indiretos no sistema natural em regeneração 
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do entorno, já sob intensa pressão antrópica. Sua abrangência espacial é local, 

já que a redução de vegetação está restrita a 0,01691 ha (ou 169,1 m2) ou 
seja, 0,13% da ADA, além de afetar uma área de 0,048239 ha (482,4 m2 ) de 

plantio compensatório (totalizando 0,45% da ADA).  

O impacto derivado da redução da vegetação é imediato e permanente nos 
locais onde as estruturas serão implantadas e, neste caso, é considerado 

irreversível.  

Em que pesem os atributos indicados, considerando a extensão desta 

interferência e as ações de mitigação do impacto e implementação dos devidos 
Programas Ambientais, avalia-se o impacto como de magnitude e relevância 
baixas. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direto e Indireto 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Restringir a necessidade de supressão de vegetação, definindo os 
caminhamentos da adutora e da tubulação, de maneira a evitar áreas 
com vegetação nativa bem conservada; e 

+ Planejar as ações e orientar as atividades de supressão de maneira a 
evitar danos na vegetação do entorno. 

As medidas citadas estão descritas no Programa de Controle da Supressão de 
Vegetação e no Programa de Plantio Compensatório. 

 

10.2.2.2.2. Perda de indivíduos da fauna silvestre 

Aspecto Ambiental: Circulação de máquinas, equipamentos e pessoas.  

Atividade: Serviços preliminares, movimentação de terra, instalação e 
operação do canteiro de obras, instalação e adequação dos acessos. 
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Descrição do impacto 

O aumento do fluxo de veículos e maquinários advindo da implantação e 
operação do empreendimento pode aumentar a quantidade de atropelamentos 

e a consequente perda dos indivíduos da fauna local. Está previsto para a 
implantação do empreendimento a abertura de vias de acesso internas, que 
somada às vias de acesso à ADA já existentes bem como a ferrovia que 

intersecta a área do empreendimento podem exercer influência no 
atropelamento da fauna silvestre local.  

O atropelamento da fauna silvestre interfere de maneira direta na comunidade 
biótica local. Além da diminuição da biodiversidade, aumentando a 
mortalidade de indivíduos e podendo ocasionar extinção local, a depleção da 

comunidade da fauna silvestre interfere diretamente nas relações ecológicas 
que possibilitam a manutenção e recuperação das matas ripárias e fragmentos 

de vegetação nativa da ADA e AID. 

Durante os trabalhos de campo não foram registrados eventos de 
atropelamento, houve porém, uma freada brusca de um carro devido à 

presença de uma capivara atravessando a rodovia. Além do risco de morte do 
animal silvestre, a colisão de um veículo de menor porte com mamíferos de 

médio e grande porte pode ocasionar ferimentos ao condutor e eventuais 
passageiros. Um indivíduo da serpente dormideira Sibynomorphus mikanii foi 
capturado atravessando a estrada sobre a ponte, também nesse local. 

Além disso, durante os meses de implantação do empreendimento é esperada 
a movimentação de um maior número de pessoas em relação ao que ocorre 

hoje. Esse contingente humano pode ocasionar maior pressão sobre alguns 
grupos animais, principalmente aquelas espécies de maior valor cinegético ou 
cobiçadas para criação. 

De maneira geral, o diagnóstico da fauna registrou espécies em sua maioria 
pouco exigentes quanto à qualidade ambiental e capazes de suportar 

alterações antrópicas. A riqueza para todos os grupos amostrados pode ser 
considerada baixa. Embora algumas espécies registradas estejam listadas 
como de interesse para caça e captura, não há espécie listada como ameaçada 

de extinção.  

Avaliação do Impacto 

A perda de indivíduos da fauna é um impacto negativo, com probabilidade de 
ocorrência provável e origem direta por estar associado a maior 

movimentação de automóveis e maquinários na ADA e AID e 
consequentemente a maior chance de atropelamento da fauna.  

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter temporário, devendo se manifestar durante a fase 
de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, considerando que as espécies de fauna 
registradas no diagnóstico não possuem uma grande dispersão territorial, 
sendo encontradas na região do empreendimento e adjacências. A perda de 

um indivíduo pode influenciar na diminuição de variabilidade genética da 
população. A pressão de caça imposta nesta comunidade também tem 
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abrangência local, dada a área de atuação do contingente humano envolvido 

na implantação do empreendimento. O caráter do impacto é irreversível, 
visto que uma vez perdido um indivíduo, não há como recuperá-lo. É possível, 

entretanto, a utilização de mecanismos preventivos que impeçam a diminuição 
significativa da comunidade faunística local, que pode se reproduzir e manter 
a comunidade em equilíbrio.  

A magnitude desse impacto é baixa. A fauna encontrada durante a elaboração 
do laudo é comum em diversos ambientes e não possui espécies ameaçadas 

de extinção. Ainda que o aumento de atropelamento aconteça, há pouca 
chance de extinção local dos animais ali presentes. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativo 

Ordem (ou origem) Direto 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas preventivas, mitigatórias de recuperação e compensatórias 

+ Implantação de placas de sinalização avisando os motoristas sobre a 
possibilidade da presença de animais silvestres de pequeno, médio e 
grande porte na rodovia; 

+ Estabelecimento de um limite máximo de velocidade para os veículos 
utilizados na obra;  

+ Implantação de redutores de velocidade como lombadas e quebra-
molas, principalmente próximo a áreas de vegetação nativa; 

+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço 
abordando o tema atropelamento de fauna. Explanar sobre o impacto 
que o atropelamento gera sobre a comunidade faunística e o risco 

ferimento humano quando há colisão com a fauna; 

+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço 
abordando o tema da caça de animais silvestres e a importância da 

conservação da biodiversidade; e 

+ Registro da fauna silvestre atropelada para verificar quais espécies 
estão sendo prejudicadas, podendo assim tomar iniciativas para 
diminuição do impacto. 
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Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.2.3. Degradação da Comunidade de Fauna Local  

Aspecto Ambiental: aumento na emissão de ruídos. 

Atividade: operação de máquinas e equipamentos. 

Descrição do impacto 

Durante a implantação do empreendimento, atividades ligadas às obras 
podem ocasionar perturbação da fauna local. A maior movimentação de 
veículos, máquinas e equipamentos, bem como os ruídos e vibrações causados 

pelas obras, além do aumento do número de pessoas em circulação são fontes 
potenciais de distúrbios que podem ocasionar o afugentamento de animais das 

áreas adjacentes ao empreendimento, uma vez que os ruídos produzidos por 
maquinários são conhecidos por exercerem efeitos negativos na comunicação 
e bem-estar animal (Duarte et al. 2015). 

Parte desses ruídos são contínuos e podem influenciar negativamente a biota 
local, principalmente para grupos dependentes de comunicação sonora (p. ex. 

anfíbios, aves e alguns mamíferos). 

Avaliação do Impacto 

A influência do ruído na comunidade faunística é um impacto negativo, com 

probabilidade de ocorrência provável e origem direta por estar associado ao 
funcionamento contínuo e duradouro da usina.  

O impacto pode se manifestar em médio prazo, ou seja, após um certo 
período de funcionamento dos maquinários e possui caráter permanente, 
devendo se manifestar durante todo o período de implantação do 

empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que o raio de ação do ruído é 

limitado e não atingirá a AII, e caráter irreversível, pois, um mínimo de ruído 
sempre ocorrerá. 

A magnitude desse impacto é baixa, apesar do ruído contínuo, outros fatores 

associados podem afugentar a fauna. Diante do exposto o impacto pode ser 
considerado como de baixa relevância. 
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Atributo Classificação 

Natureza Negativo 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Médio prazo 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas preventivas, mitigatórias de recuperação e compensatórias 

+ Projeto da planta do empreendimento contendo mecanismos que 
atenuem a geração e propagação de ruídos; 

+ Uso de silenciadores e compartimentos isolados acusticamente (casa de 
força e sala de turbinas); 

+ Utilização de camada de vegetação no entorno do empreendimento 
(cerca viva), durante a fase de instalação e operação, visando 
minimizar a propagação de ruídos gerados durante a obra e 
funcionamento do empreendimento.  

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.2.4. Dispersão e perturbação comportamental da 
ictiofauna 

Aspecto Ambiental: Geração de vibração e ruídos 

Atividade: Instalação de dutos de captação de água. 

Descrição 

Durante a instalação do duto de captação e abastecimento de água da UTE 
deverá ocorrer movimentação de maquinários, bem como a introdução, 
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movimentação e montagem de peças em partes da ADA, com a concomitante 

adição de ruídos e vibrações.  

Estas interferências podem ocasionar alteração nas comunidades ícticas locais, 

especialmente as que utilizam áreas marginais, para alimentação e abrigo, 
como reflexo de alteração de padrões comportamentais e o deslocamento de 
para áreas contíguas, com características similares. Este impacto tem 

potencial agravo com possível diminuição da densidade das populações de 
algumas espécies presentes na área ou mesmo ou mesmo exclusão 

temporária de outras mais sensíveis às perturbações.  

Avaliação do Impacto 

Pode ser considerado impacto negativo, direto, localizado, imediato 

(ocorrer durante a instalação da captação de água e estruturas de efluentes 
da de UTE), reversível, visto que a comunidade deve se reequilibrar durante 

a permanência do impacto e temporário, uma vez que cessadas as atividades 
geradoras acabam também os efeitos negativos.  

A probabilidade de ocorrência foi considerada provável, devido ao curto 

tempo de duração da ação geradora. Com base no apresentado, o impacto foi 
avaliado como de baixa magnitude e relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

Tendo em vista a baixa relevância e magnitude, não são previstas medidas 
mitigadoras para esse impacto. 
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10.2.2.2.1. Perda de habitats aquáticos 

Aspecto Ambiental: movimentação de solo (modificação das margens) 

Atividade: Instalação de dutos de captação de água. 

Descrição 

A instalação do duto de captação e abastecimento de água da UTE poderá 
promover alterações dos taludes e substrato, ocasionando modificação de 

habitats, e potencial desestruturação de locais de reprodução e alimentação 
durante a atividade, promovendo pressão sobre a comunidade demersal local, 

concorrendo para diminuição da densidade de organismos.  

Avaliação do Impacto 

Pode ser considerado impacto negativo, direto, localizado, imediato 

(ocorrer durante a instalação da captação de água e estruturas de efluentes 
da de UTE), reversível, visto que a comunidade deve se reequilibrar durante 

a permanência do impacto e temporário, uma vez que cessadas as atividades 
geradoras acabam também os efeitos negativos.  

A probabilidade de ocorrência foi considerada provável, devido ao pequeno 

porte do duto. Com base no apresentado, o impacto foi avaliado como de 
baixa magnitude e relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

Tendo em vista a baixa relevância e magnitude, não são previstas medidas 
mitigadoras para esse impacto. 
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10.2.2.3. Meio Socioeconômico 

10.2.2.3.1. Pressão sobre a Infraestrutura Viária 

Aspecto Ambiental: Aumento do fluxo de veículos.  

Atividade: Serviços preliminares, movimentação de terras, instalação do 
canteiro de obras, instalação e adequação dos acessos, implantação do 
empreendimento. 

Descrição do impacto 

O incremento diário de veículos nas vias de acesso ao empreendimento 

durante as etapas de implantação contribui para o processo de deterioração 
das condições de trafegabilidade e da infraestrutura pública.  

Com uma capacidade de suporte de 9.200 veículos/hora nas 04 faixas da 

Rodovia Marechal Rondon e 1.714 veículos/hora na via vicinal de acesso ao 
empreendimento, o volume de veículos adicionados ao tráfego local 

(expectativa de 120 veículos/dia) é considerado baixo, porém é esperado que 
haja alteração no fluxo da região, o que pode aumentar o risco de acidentes, 
principalmente na via vicinal de acesso a UTE Cidade do Livro, a qual possui 

sinalização precária. 

Conforme apresentado no diagnóstico de infraestrutura viária, a principal via 

de acesso ao empreendimento (via face sul) atravessa áreas de produção 
agrícola. Nos casos de alteração de fluxo por obras ou acidentes, é esperado 
impacto ao escoamento de material e/ou tráfego de maquinários agrícolas.  

Avaliação do Impacto 

A deterioração das condições e alteração de fluxo de tráfego e da qualidade 

dos serviços públicos é um impacto negativo, de origem direta, uma vez que 
os veículos transportando trabalhadores e material são atividade essencial 
para implantação da UTE. O impacto tem abrangência local por estar 

associado ao movimento de veículos até o empreendimento, alterando as 
condições de trafegabilidade principalmente na ADA. 

O impacto tem probabilidade de ocorrência provável devido à incerteza sobre 
a distribuição dos veículos ao longo do dia e deve se manifestar em curto 
prazo, a partir do início das atividades de implantação do empreendimento. 

Sua duração é temporária e seu caráter reversível, uma vez que o impacto 
cessará com o encerramento das obras e atividades envolvidas na implantação 

da UTE. 

Uma vez que as vias estudadas apresentaram uma capacidade de absorver o 

volume de veículos muito superior ao estimado na fase de implantação, a 
magnitude do impacto foi classificada como baixa. Diante do exposto o 
impacto e considerando as medidas propostas é considerado como de baixa 

relevância. 
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Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporária 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Alta 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Preventivas, Mitigadoras de Recuperação e Compensatórias 

+ Implantação de sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso 
ao empreendimento; 

+ Implantação de lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o 
volume de material particulado na via de acesso; 

+ Criação de área de parqueio nas dependências do empreendimento, 
evitando veículos estacionados no acostamento da via; e 

+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito 
com motoristas de veículos pesados. 

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Controle e 

Monitoramento do Tráfego e Vias de Acesso. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo, prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.3.2. Aumento da Demanda por Serviços Públicos 

Aspecto Ambiental: Atração de Pessoas. 

Atividade: Mobilização de Mão de Obra. 

Descrição 

Na implantação do empreendimento prevê-se um aumento, mesmo que 
diminuto, do fluxo migratório para o município de Lençóis Paulista (AID), 
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sendo a localidade em que se insere o empreendimento e, portanto, mais 

habilitada para receber os trabalhadores, já que o projeto não prevê a 
instalação de alojamentos. 

De acordo com o item da Caracterização do Empreendimento, o número de 
postos de trabalho previsto para a implantação pode chegar a 442 no pico de 
obra. Considera-se que será dada a oportunidade para contratação de mão de 

obra local e que resida nas imediações. No entanto, pelas necessidades de 
mão de obra especializada não disponível na AID, parte do contingente total 

deverá ser importada.  

O contingente de trabalhadores que virão com as empreiteiras e ou que 
venham de locais mais distantes, com ou sem família, ficarão no município de 

Lençóis Paulista, cuja infraestrutura tem capacidade para abrigar o 
contingente necessário à fase de construção do projeto. 

Considerando-se que Lençóis Paulista (AID) possui um IDH-M Alto, média 
renda per capita e média dependência de transferências de recursos estaduais 
e federais, a oferta de infraestrutura e serviços públicos é relativamente 

satisfatória. Assim, acredita-se que com o fluxo migratório nesta localidade 
poderá have um aumento, mesmo que pequeno, na demanda pelos serviços 

públicos, notadamente saúde, segurança pública e saneamento básico. 

Avaliação do Impacto 

O aumento da demanda por serviços públicos é um impacto negativo, com 

probabilidade de ocorrência provável e origem direta, uma vez uma vez que 
o impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a implantação do 

empreendimento. 

O impacto pode se manifestar em médio prazo, ou seja, ocorre uma 
defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, 

devendo-se manifestar durante a fase de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 

Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, uma vez que implantadas 
as medidas preventivas e mitigadoras, o aumento da demanda por serviços 
públicos poderá ser atenuado. 

Como este impacto é de ocorrência provável e tem caráter reversível e 
temporário, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 

impacto ser considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Médio 

Duração Temporário 
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Atributo Classificação 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

Como forma de melhorar o aproveitamento de mão de obra local e reduzir 

contratações externas, deverão ser realizados acordos com a Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista, além de entidades regionais para treinamento e 
capacitação de mão de obra, como o SENAI, em fases anteriores à 

implantação, aumentando assim a chance de absorção da população 
economicamente ativa local e reduzindo o aumento da demanda por serviços 

públicos. Estas ações estão detalhadas no Programa de Gestão de Mão de 
Obra (PGMO). 

Serão executadas ações de comunicação social no âmbito do Programa de 

Comunicação Social (PCS), contemplando ações de esclarecimentos e diálogo 
para a divulgação de informações sobre a contratação de mão de obra do 

empreendimento. Também serão desenvolvidas ações educativas com relação 
à saúde preventiva, especialmente dos trabalhadores das obras, as quais 
serão detalhadas no Programa de Educação Ambiental (PEA).   

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora, preventiva 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.3.3. Geração de Incômodo à População 

Aspecto Ambiental: Emissão de Material Particulado e Emissão de Ruídos e 

Aumento do fluxo de veículos. 

Atividade: Movimentação de máquinas, equipamentos e veículos; Limpeza do 
terreno; Terraplenagem; Execução das obras civis. 

Descrição 

Durante a fase de instalação do empreendimento são necessárias atividades 

como a limpeza e preparação do terreno (terraplenagem), construção das 
edificações e demais estruturas, além da operação de máquinas e circulação 
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de veículos, as quais podem gerar incômodo à população do entorno da ADA 

de seus acessos. Assim, este impacto é decorrente da geração de tráfego, 
ruídos, material particulado e demais poluentes atmosféricos.  

A “Termelétrica Cidade do Livro” está inserida na zona rural, com o uso 
predominante de seu entorno o cultivo de cana-de-açúcar e distando de um 
raio de aproximadamente 3 km de aglomerações urbanas. Assim, as 

atividades características da implantação do empreendimento, através da 
geração dos aspectos ambientais descritos, poderão desencadear a geração 

dos incômodos à população, sobretudo as que se localizam próximas a seus 
acessos.  

Avaliação do Impacto 

A geração de incômodos à população é um impacto negativo, com 
probabilidade de ocorrência média e origem direta, uma vez uma vez que o 

impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a implantação do 
empreendimento. 

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter temporário, devendo-se manifestar durante a fase 
de implantação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no entorno da ADA e 
seus acessos, sendo de caráter reversível, uma vez que implantadas as 
medidas preventivas e mitigadoras, os incômodos à população poderão ser 

atenuados. 

Como este impacto é de ocorrência provável e tem caráter reversível e 

temporário, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 
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Medidas Mitigadoras 

Além das medidas previstas no projeto, como as melhorias e manutenção das 
principais vias de acesso, prevê-se: 

+ Restrição dos horários das atividades geradoras de ruído; 

+ Fiscalização das emissões veiculares dos automóveis que atenderem o 
trecho durante as obras, com a medição da emissão veicular pela escala 

de Ringelmann e controle de documentação dos automóveis 
(licenciamento, revisões periódicas, etc.); 

+ Definição de limites de velocidade de circulação dos veículos durante o 
transporte; 

+ Controle visual de fumaça, como indicador da necessidade de 
regulagem de motores dos veículos; 

+ Manutenção periódica nos equipamentos, principalmente nos 
silenciadores de ruído do escape de gases e no sistema de suspensão 
dos tratores e caminhões; e 

+ Gestão de reclamações da população. 

As ações descritas estão detalhadas no Programa de Comunicação Social 
(PCS), no Programa de Monitoramento de Ruído (PMR) e no Programa de 
Controle Ambiental das Obras (PCAO). 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora, preventiva 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.2.3.4. Aumento da Massa Salarial e da Renda da População 

Aspecto Ambiental: Geração de empregos. 

Atividade: Mobilização de Mão de Obra; Aquisição de Bens, Insumos e 
Serviços. 

Descrição 

O projeto da “Termelétrica Cidade do Livro” será realizado através da 
contratação de 442 trabalhadores (pico) para a etapa de obras, com distintos 

níveis de qualificação, que em parte virão de outras regiões e em parte serão 
contratados localmente. Esta contratação de trabalhadores possibilita o 
aumento da massa salarial e da renda da população. 

A implantação do empreendimento, com um valor de R$ 350 milhões de reais, 
gerará um efeito positivo sobre o nível de emprego local, uma vez que 

acarretará incremento e mobilização de mão de obra, especializada e não 
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especializada. Parte da demanda de mão de obra poderá ser suprida por 

trabalhadores do município de Lençóis Paulista (AID), o que trará benefícios 
para as famílias residentes, por meio do incremento de renda advindo destes 

novos postos de trabalho. 

Além do emprego direto e indireto gerado, ocorrerá também a animação dos 
mercados locais em função da demanda por bens e serviços da construção que 

poderão ser satisfeitos localmente; itens como areia, madeira, combustível, 
entre outros, como o setor hoteleiro.  

Avaliação do Impacto 

O aumento da massa salarial e da renda da população é um impacto positivo, 
com probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez que o 

impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a implantação do 
empreendimento.  

O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 
defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma vez 
que tende a cessar após a finalização das atividades de obras. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 
Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, uma vez que se o 

aumento da massa e da renda não for potencializado, poderá ser revertido à 
patamares anteriores.  

Como este impacto é de ocorrência certa e de caráter reversível e temporário, 

foi avaliado como de alta magnitude. Diante do exposto o impacto ser 
considerado como de alta relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Alta 

Relevância (ou importância) do impacto Alta 

 

Medidas Potencializadoras 

Entre as medidas cabíveis, como forma de melhorar o aproveitamento de mão 
de obra local, deverão ser realizados acordos com a Prefeitura Municipal de 

Lençóis Paulista (AID), além de entidades locais e regionais para treinamento 
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e capacitação de mão de obra, como o SENAI. Estas ações estão detalhadas 

no Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO). 

Também deverão ser realizadas parcerias entre o empreendedor, Prefeitura 

Municipal, SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista 
(ACILPA) e as empresas locais, visando auxiliar os fornecedores e as redes de 
serviços e comércio locais a prosperar em conjunto contando com medidas de 

fomento ao desenvolvimento socioeconômico local e ao empreendedorismo. 
Em outras palavras, será importante promover iniciativas para gerar negócios 

com produtores locais. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (potencializadora, mitigadora, 

preventiva ou compensatória) 
Potencializadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 

 

10.2.2.3.5. Aumento da Oportunidade de Negócios Locais 

Aspecto Ambiental: Atração de Pessoas; Interferência em Outras Atividades 

Econômicas. 

Atividade: Mobilização de Mão de Obra; Aquisição de Bens, Insumos e 

Serviços. 

Descrição 

Avalia-se que o com a contratação de trabalhadores e a aquisição de bens, 

insumos e serviços, haverá um aumento da demanda de bens e serviços, 
manifestando-se na forma de estímulos na formação ou expansão dos 

negócios existentes no município de Lençóis Paulista (AID). 

O projeto da “Termelétrica Cidade do Livro” será realizado através da 
contratação de 442 trabalhadores (pico) para a etapa de obras, com distintos 

níveis de qualificação, que em parte virão de outras regiões e em parte serão 
contratados localmente. 

Esses trabalhadores despenderão parte de seus salários na compra de bens e 
serviços oferecidos localmente, provocando um incremento na geração de 
renda da economia de Lençóis Paulista (AID). Além dos trabalhadores, a 

construtora deverá adquirir diferentes tipos de bens e serviços localmente, 
aqueles mais simples e genéricos (combustíveis, lubrificantes, etc.), bem 

como insumos ao processo construtivo; todos contribuindo em adição ao 
incremento da geração de renda do município. 

A resultante conjunta de tais processos poderá promover novas oportunidades 

e/ou aumento da escala dos negócios e serviços já existentes, induzindo a 
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oportunidades de empregos indiretos. Embora não seja possível a 

quantificação precisa desse incremento da renda (ou produto) municipal, é 
provável que ela venha a existir, mesmo que em uma magnitude pequena. 

Avaliação do Impacto 

O aumento da oportunidade de negócios locais é um impacto positivo, com 
probabilidade de ocorrência provável e origem indireta, uma vez uma vez 

que o impacto ocorre de forma difusa e decorre do impacto anterior.  

O impacto pode se manifestar em médio prazo, ou seja, ocorre uma 

defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma vez 
que tende a cessar após a finalização das atividades de obras. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 

Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, uma vez que se as 
oportunidades não forem potencializadas, poderão não se realizarem.  

Mesmo este impacto sendo avaliado de ocorrência provável e de caráter 
reversível e temporário, foi avaliado como de médi magnitude. Diante do 
exposto o impacto ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Indireta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Médio 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Potencializadoras 

Tal como proposto no impacto anterior, como forma de melhorar o 
aproveitamento de mão de obra local, deverão ser realizados acordos com a 

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID), além de entidades locais e 
regionais para treinamento e capacitação de mão de obra, como o SENAI e 

SINE. Estas ações estão detalhadas no Programa de Gestão de Mão de Obra 
(PGMO). 

Também deverão ser realizadas parcerias entre o empreendedor, Prefeitura 

Municipal, SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista 
(ACILPA) e as empresas locais, visando auxiliar os fornecedores e as redes de 

serviços e comércio locais a prosperar em conjunto contando com medidas de 
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fomento ao desenvolvimento socioeconômico local e ao empreendedorismo. 

Estas medidas estão detalhadas no Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores Locais (PDFL). 

 

Medidas Classificação 

Natureza (potencializadora, mitigadora, 

preventiva ou compensatória) 
Potencializadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 

 

10.2.2.3.6. Aumento das Receitas Orçamentárias 
Governamentais 

Aspecto Ambiental: Geração de Tributos (Impostos, Taxas, Contribuições). 

Atividade: Aquisição de Bens, Insumos e Serviços. 

Descrição 

As atividades da fase de instalação da “Termelétrica Cidade do Livro” irão 
gerar um aumento da arrecadação do ISS – Imposto Sobre Serviços, que 
beneficiará a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID). De acordo com a 

legislação vigente, o valor dos serviços contratados para a implantação, 
envolvendo o valor dos serviços de construção civil e outros, são estimados 

em cerca de 50% do valor total da obra, sendo que o recolhimento do ISS 
deve ser realizado no município que sedia a obra. 

Considerando-se o valor total da obra estimado em R$ 350.000.000,00 sendo, 

portanto, cerca de 50% desse correspondendo à valores dispendidos com a 
contratação de serviços sujeitos à tributação do ISS localmente pelo município 

em estudo, tem-se um valor de R$ 175.000.000,00. 

Como se estima que o prazo de duração da obra deverá se estender por 30 
meses, resulta que o valor total da arrecadação estimado deverá ser dividido 

por este período, incrementando a arrecadação de ISS do município por pelo 
menos três períodos orçamentários. 

As estimativas de arrecadação de ISS que essas contratações gerarão 
considera a alíquota padrão de 5%, pois é o percentual máximo que pode ser 
cobrado. Entretanto, há situações de acordo entre o município e o ente 

pagador que podem reduzir esta alíquota. Aplicando-se esta alíquota, tem-se 
uma estimativa de valor do ISS a ser arrecadado de R$ 8.750.00,00 ou R$ 

2.916.666,66 por três períodos orçamentários. 
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Conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional8, a receita total do 

município de Lençóis Paulista (AID), em 2017, girou em torno de R$ 
258.000.000,00, sendo que suas receitas próprias (impostos, taxas) ficaram 

em torno de R$ 28.000.000,00. Assim, o valor estimado acima, cerca de R$ 3 
milhões reais por ano (por três anos) representaria em torno de 1,2% de sua 
receita total, porém cerca de 11,2% de sua receita de arrecadação própria.  

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), recolhido pelos estados, 
também beneficia o município de Lençóis Paulista (AID), através do repasse 

da cota parte, referente aos insumos das obras. 

Assim, os valores arrecadados adicionais provindos dos serviços que as 
atividades de implantação proporcionarão, comparados aos seus patamares de 

arrecadação própria, resultará em impacto de média magnitude para as 
finanças do município de Lençóis Paulista (AID). 

Avaliação do Impacto 

O aumento das receitas orçamentárias governamentais é um impacto 
positivo, com probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez 

que o impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a 
implantação do empreendimento. 

O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 
defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma vez 
que tende a cessar após a finalização das atividades de obras. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 
Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, uma vez que se o 

aumento da arrecadação não for potencializado, poderá voltar à patamares 
anteriores.  

Mesmo este impacto sendo avaliado de ocorrência certa e de caráter reversível 

e temporário, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

                                       
8 Fonte: http://dados.gov.br/dataset/financas-publicas-anual/resource/445645ff-b8bf-4716-8acb-

f9b37847a115. Acesso em Abr.2019.  
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Atributo Classificação 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Potencializadoras 

As medidas propostas para potencializar este impacto são a execução de 
ações de priorização de contratação de mão de obra local contidas no 

Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) e de aquisição de insumos e 
serviços locais através do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 

Locais (PDFL). 

 

Medidas Classificação 

Natureza (potencializadora, mitigadora, 

preventiva ou compensatória) 
Potencializadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 

 

10.2.2.3.7. Redução da Massa Salarial e da Renda da População 

Aspecto Ambiental: Geração de desemprego. 

Atividade: Desmobilização da Mão de Obra e Desmobilização do Canteiro de 
Obras com Retirada de Materiais e Equipamentos. 

Descrição 

Com o fim do conjunto das atividades de obras haverá a desmobilização da 
mão de obra. As consequências sobre o nível de emprego do município de 

Lençóis Paulista (AID) poderão ser consideráveis, ou seja, provocarão efeitos 
no mercado de trabalho e na renda pessoal, acreditando-se que a maior parte 

das oportunidades de trabalho desencadeadas não poderão ser internalizadas 
na operação da “Termelétrica Cidade do Livro”. 

Assim, a massa salarial mensal dispendida durante a obra deixará de irrigar a 
economia municipal. Além disso, haverá diminuição das compras no comércio 
e das contratações de serviços locais em alguma medida.  

Avaliação do Impacto 

A redução da massa salarial e da renda da população é um impacto negativo, 

com probabilidade de ocorrência certae origem direta, uma vez que o 
impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a implantação do 
empreendimento.  
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O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 

defasagem em relação à ação geradora e possui caráter permanente, pois a 
desmobilização representa uma ação definitiva. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 
Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter irreversível, pois não há nova 
mobilização. 

Como este impacto é de ocorrência certa e de caráter irreversível e 
permanente, foi avaliado como de alta magnitude. Diante do exposto o 

impacto ser considerado como de alta relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Alta 

Relevância (ou importância) do impacto Alta 

 

Medidas Mitigadoras  

Entre medidas de gestão propostas para mitigar este impacto, destacam-se o 

apoio na desmobilização de mão de obra, com suporte no encaminhamento 
para outras oportunidades de empregos ou no caso de trabalhadores de outras 
regiões, incentivados e apoiados a retornar ao seu local de origem, medidas 

essas contidas no Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO), além de 
ações de apoio às empresas locais através do Programa de Desenvolvimento 

de Fornecedores Locais (PDFL).  

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 
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10.2.2.3.8. Redução das Receitas Orçamentárias 

Governamentais 

Aspecto Ambiental: Fim da Geração de Tributos (Impostos, Taxas, 

Contribuições). 

Atividade: Desmobilização da Mão de Obra, Desmobilização do Canteiro de 
Obras. 

Descrição 

Com o fim das atividades de instalação que envolvem as obras da 

“Termelétrica Cidade do Livro” irá cessar o recolhimento do ISS e da cota 
parte do ICMS, provocando a contração da arrecadação no município de 
Lençóis Paulista (AID), que deverá retornar aos patamares próximos de 

arrecadação aos prevalecentes anteriormente ao início das obras. 

Avaliação do Impacto 

A redução das receitas orçamentárias governamentais é um impacto 
negativo, com probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez 
que o impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a 

implantação do empreendimento.  

O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 

defasagem em relação à ação geradora e possui caráter permanente, pois o 
fim da geração de tributos representa uma ação definitiva. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 

Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter irreversível, pois não haverá nova 
geração de tributos. 

Como este impacto é de ocorrência certa e de caráter irreversível e 
permanente, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 
impacto pode ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 
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Medidas Mitigadoras  

Manter convênios com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID), tanto 
para aproveitamento da mão de obra local, como para ações pontuais de apoio 

ao empreendedorismo e desenvolvimento local, o que pode interferir 
positivamente na arrecadação municipal. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 

 

10.2.3. Fase de operação 

10.2.3.1. Meio Físico 

10.2.3.1.1. Alteração das Propriedades Físico-Químicas dos Solos 

e das Águas Subterrâneas 

Aspecto Ambiental: Geração de cargas pontuais 

Atividade: Operação da UTE 

Descrição 

Para a fase de operação do empreendimento as alterações da qualidade do 

solo e das águas subterrâneas mais relevantes estão associadas ao aporte de 
cargas de origem pontual, representadas pela geração de efluentes líquidos e 

resíduos sólidos.  

Conforme apresentado anteriormente, os meios e agentes mais comuns que 
podem provocar a alteração da qualidade natural do solo e da água 

subterrânea pela geração de efluentes líquidos, envolvem o vazamento de 
produtos químicos diversos, como diesel e gasolina (hidrocarbonetos em 

geral), e contaminantes patogênicos, como coliformes fecais, bactérias e vírus. 

Quanto à geração de resíduos sólidos, este impacto poderá ser ocasionado 
pela manipulação e armazenamento temporário inadequados dos resíduos 

sólidos, com consequente lixiviação e percolação dos contaminantes. 

Durante a operação deverão ser gerados efluentes de origem doméstica, 

associados às instalações sanitárias instaladas na UTE, chorume, associados 
aos pátios de biomassa, além de efluentes industriais, associados às áreas de 
armazenamento de combustível. 

Está previsto a geração média de 4,64 m³/dia de efluentes líquidos 
domésticos, além de chorume e de efluente industrial. 
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Os efluentes sanitários gerados serão destinados a ETE compacta onde serão 

adequadamente tratados e enviados à caixa de água bruta para posterior 
reutilização. O lodo a ser gerado será encaminhado para disposição final em 

local devidamente licenciado. 

Para a captação de chorume dos pátios de biomassa, está previsto o 
desenvolvimento de um sistema de armazenamento através de drenos e um 

tanque pulmão, com a possibilidade de bombeamento do material até a Lagoa 
de Tratamento de Esgoto Municipal. 

Para o armazenamento de combustível está previsto um reservatório em aço 
ASTM A-36, além da construção de parque de tanques com base de 
sustentação para reservatórios e diques de contenção. 

No que tange aos resíduos sólidos o processo industrial e as áreas de apoio 
serão as principais fontes de geração durante a operação do empreendimento.  

Conforme caracterização do empreendimento está prevista a geração de 
resíduos sólidos urbanos num total de 40kg/dia. O resíduo do processo 
industrial é representado pelos resíduos sólidos da caldeira, cinzas inertes em 

uma quantidade estimada de 48t/dia. 

Avaliação do Impacto 

Este impacto é de natureza negativa, com probabilidade de ocorrência 
provável, visto que com a adoção das medidas corretas de armazenamento e 
destinação dos efluentes líquidos e resíduos sólidos, não deve ocorrer 

lixiviação ou percolação de contaminantes.  

O impacto pode ser percebido em imediato prazo, pois pode manifestar-se 

após curto período de tempo em relação à ocorrência da ação geradora. A 
abrangência do impacto é local, pois se restringe aos limites da ADA, podendo 
atingir a AID, e de incidência direta. 

Uma vez efetivado, o impacto será temporário e reversível, visto que o 
meio impactado poderá ser remediado e retornar à situação semelhante 

àquela anterior a ocorrência do impacto.  

Considerando a vulnerabilidade do aquífero e a altura do nível d’água a 
magnitude é avaliada como média e a relevância como baixa. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 
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Atributo Classificação 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Instalar nos equipamentos estacionários sistemas de contenção do tipo 
bandejas metálicas, diques definitivos e/ou temporários ou bacias 
impermeabilizadas de modo a evitar eventuais vazamentos;  

+ Impermeabilizar as áreas destinadas ao armazenamento de 
combustíveis troca de óleos, graxas e lavagem; 

+ O reservatório deve ter um dique de contenção com capacidade mínima 
correspondente ao total do reservatório; 

+ Caso ocorra abastecimento de veículos e equipamentos, o mesmo 
deverá ser realizado em local apropriado e provido de caixa separadora 

de água e óleo; 

+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e 
destinados, a fim de criar um fluxo de destinação eficiente; 

+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua 
classificação e atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 

+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando 
minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 

+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da 
segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 

empreendimento; 

+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que 
os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos de 
forma adequada e em consonância com os padrões legais; 

+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que 
recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental 

responsável todo solo removido. 

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS) e no Programa de Gerenciamento de Efluentes 

Líquidos. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 
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10.2.3.1.2. Alteração na qualidade das águas superficiais 

Aspecto: Aporte de cargas pontuais e difusas 

Atividade: Operação da UTE 

Descrição 

As alterações da qualidade da água superficial estão associadas ao aporte de 
cargas difusas ligadas ao transporte de sedimentos e ao aporte de cargas de 

origem pontual, representada pela geração de efluentes e resíduos sólidos. A 
possível introdução desses compostos no corpo hídrico pode contribuir para 

queda nos padrões ecológicos e sanitários do sistema receptor. 

Durante a operação da UTE o transporte de sedimentos está associado às 
áreas de solo exposto, cujas partículas sólidas podem ser carreadas e 

depositadas nos cursos d’água, sobretudo durante o período chuvoso.  

No que se refere ao aporte de cargas pontuais, conforme apresentado 

anteriormente, durante a operação deverão ser gerados efluentes de origem 
doméstica, associados às instalações sanitárias; chorume, associados aos 
pátios de biomassa, além de efluentes industriais, associados as áreas de 

armazenamento de combustível. 

Está previsto a geração média de 4,64 m³/dia de efluentes líquidos 

domésticos, além de chorume e de efluente industrial. 

No que tange aos resíduos sólidos o processo industrial e as áreas de apoio 
serão as principais fontes de geração durante a operação do empreendimento.  

No caso da geração de cargas pontuais, a alteração da qualidade da água 
superficial poderá ser ocasionada pela manipulação e armazenamento 

temporário inadequados dos resíduos sólidos e vazamento de efluente líquido, 
que com consequente lixiviação os contaminantes podem atingir os cursos 
d’água adjacentes. 

Avaliação do Impacto 

Este impacto é de natureza negativa, podendo causar prejuízo na qualidade 

ambiental e possui origem direta, no caso da geração dos efluentes líquidos 
oriundos do processo industrial que deverão ser descartados no rio Lençóis e 
indireta, no caso das demais cargas pontuais e difusas geradas. Trata-se de 

um impacto de probabilidade de ocorrência provável, sendo considerado 
temporário, reversível e de abrangência local, pois se restringe aos limites 

da AID. 

O impacto é de imediato prazo, apresenta magnitude baixa e baixa 

relevância, visto que apesar dos cursos d’água da área de estudo já 
apresentarem alteração e não está previsto o lançamento de efluente tratado 
no mesmo. Destaca-se que há medidas preventivas que podem minimizar a 

ocorrência deste impacto, assim como há medidas de recuperação que podem 
recuperar o corpo d’água. 
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Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Indireta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Implantação de sistema de drenagem adequado para coleta e 
disciplinamento das águas pluviais até o seu descarte final, conforme 
detalhamento no item de Caracterização do Empreendimento; 

+ Revegetação das áreas de solo exposto localizadas na ADA; 

+ Instalar nos equipamentos estacionários sistemas de contenção do tipo 
bandejas metálicas, diques definitivos e/ou temporários ou bacias 
impermeabilizadas de modo a evitar eventuais vazamentos;  

+ Impermeabilizar as áreas destinadas ao armazenamento de 
combustíveis troca de óleos, graxas e lavagem; 

+ O reservatório deve ter um dique de contenção com capacidade mínima 
correspondente ao total do reservatório; 

+ Caso ocorra abastecimento de veículos e equipamentos, o mesmo 
deverá ser realizado em local apropriado e provido de caixa separadora 
de água e óleo; 

+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e 
destinados, a fim de criar um fluxo eficiente de destinação do que é 

gerado na obra; 

+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua 
classificação, atendendo ao disposto na legislação vigente e nas normas 
da ABNT; 

+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando 
minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 

+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da 
segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 

empreendimento; 

+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que 
os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos de 
forma adequada e em consonância com os padrões legais; e 
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+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que 
recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 

dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental 
responsável todo solo removido. 

 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) e no Programa de Gerenciamento de Efluentes 

Líquidos. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.1.3. Alteração da disponibilidade hídrica 

Aspecto Ambiental: Consumo de água  

Atividade: Operação da UTE. 

Descrição 

Estão previstas três fontes de abastecimento de água para o empreendimento, 

sendo duas mais direcionadas para as torres de resfriamento e outra para 
make up da água de alimentação da caldeira. Para o resfriamento a captação 
será feita preferencialmente no rio Lençóis, sendo a vazão necessária 

completada por água da última lagoa do sistema de tratamento de água do 
SAAE (Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto) de Lençóis Paulista. O 

consumo estimado é de 300 m3/h durante a operação do empreendimento. 
Para a alimentação da caldeira, será realizada a captação preferencialmente 
por meio de poço subterrâneo, sendo o rio Lençóis uma outra opção.  

Apesar das boas condições de captação verificadas no rio Lençóis, entende-se 
que o impacto deve ser considerado, pois a demanda de água do projeto pode 

acarretar na diminuição da oferta hídrica local e na alteração do fluxo d’água a 
jusante do empreendimento. Importante ressaltar que o empreendimento já 
possui outorga para captação superficial de 300 m3/h no rio Lençóis, conforme 

Anexo I-4. 

Avaliação do Impacto 

O impacto de alteração da disponibilidade hídrica é de natureza negativa, de 
ocorrência certa e de origem direta, por decorrência do aumento no consumo 

de água pelo empreendimento. Esse impacto é temporário, uma vez que 
estará presente ao longo da etapa de operação do empreendimento - em 
maior ou menor escala - manifestando-se em imediato prazo, devido à 

necessidade intrínseca de água para a operação do empreendimento.  
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O impacto apresenta uma abrangência local, podendo ser considerado como 

reversível, uma vez que o meio afetado pode vir a retornar às condições 
originais ou similares, quando cessada a ação e/ou quando explorado o 

recurso de forma racional. 

O impacto possui baixa magnitude e baixa relevância, visto que conforme 
estudo de disponibilidade hídrica realizado pela empresa WF Ambiental (2018), 

o rio Lençóis apresenta boa disponibilidade hídrica, cujo trecho de interesse 
apresenta disponibilidade de 1.842,87 m³/h, sendo estimado o consumo de 40 

m³/h, e que o empreendimento já possui outorga para captação superficial 
emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Não se aplica 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Não se aplica 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Não se aplica 

Responsável pela sua implementação Não se aplica 
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10.2.3.1.4. Alteração dos níveis de ruído 

Aspecto: Emissão de ruído 

Atividade: Operação da UTE 

Descrição 

Na fase de operação da UTE, como fontes sonoras importantes haverá o ruído 
dos equipamentos operacionais (turbinas, torre de resfriamento, etc.), bem 

como o fluxo de veículos de transporte da biomassa que alimentará o processo 
de produção de energia. 

O acesso de caminhões ao empreendimento se dará a partir da SP-300 – 
Rodovia Marechal Rondon – via que atualmente já apresenta tráfego intenso, 
estimando-se que o eventual acréscimo de ruído decorrente do fluxo adicional 

gerado pelo empreendimento em análise não será significativo. Apenas na via 
de acesso local, a partir do trevo desta rodovia, o fluxo de caminhões 

representará um potencial aumento do nível de ruído. O único ponto receptor 
– isolado – relativamente próximo desta via de acesso é a propriedade rural 
avaliada no diagnóstico, a cerca de 450 m de distância da via de acesso. 

Portanto, está a uma distância suficiente para que o potencial de incômodo de 
ruído seja pouco significativo, sendo mais sensível caso ocorra transporte de 

biomassa no período noturno. 

Já a UTE, propriamente dita, está a cerca de 800 m de distância deste ponto 
receptor mais próximo, e a cerca de 3 km da área urbanizada do município. 

Considerando uma emissão máxima de 85 dB(A) na UTE, a 5 m de distância 
dos equipamentos, fazendo o cálculo de decaimento de ruído com a distância, 

resultaria em cerca de 40 dB(A) no ponto receptor, portanto com um potencial 
de incômodo bastante reduzido, mesmo considerando se tratar de área rural. 

Avaliação do Impacto 

Face ao exposto anteriormente, avalia-se o impacto como negativo, uma vez 
que as atividades promoverão um acréscimo nos níveis de ruído. Possui 

ocorrência certa, origem direta, ocorrência imediata e abrangência local, 
uma vez que os ruídos serão emitidos pela operação da UTE e demais 
atividades a ela relacionadas, tais como a movimentação de caminhões para 

recebimento de biomassa e não deverão ser sentidos fora do limite da AID. 

Trata-se de um impacto permanente e reversível devendo se manifestar 

enquanto a UTE estiver operando. 

O impacto do ruído da fase de operação pode ser considerado de média 

magnitude e média relevância, visto que se trata de um impacto permanente, 
tendo como área de influência a residência isolada a 800 m de distância, ao 
sul do empreendimento.  
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Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Mitigadoras 

+ Evitar transporte de biomassa no período noturno, entre as 22h e as 7h 
do dia seguinte; 

+ Monitorar os níveis de ruído, conforme metodologia apresentada no 
item específico. 

As ações acima descritas estão detalhadas no Programa de Monitoramento de 
Ruído. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.1.5. Alteração da Qualidade do Ar 

Aspecto: Emissões atmosféricas 

Atividade: Operação da UTE 

Descrição 

A avaliação do impacto da operação da UTE na qualidade do ar foi realizado 
por meio de modelagem de dispersão atmosférica, detalhada no Anexo XI. O 
estudo foi empregado para avaliar o impacto na qualidade do ar decorrente 

das emissões atmosféricas de material particulado (PM10), dióxido de 
nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO) das 

futuras fontes do empreendimento. O estudo, foi desenvolvido com a 
utilização do modelo AERMOD, juntamente com a inclusão da poluição de 
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fundo, denominado de background, a partir de estação de qualidade do ar da 

CETESB de Bauru, SP. 

Durante a operação do empreendimento ocorrerá emissões atmosféricas 

relacionadas principalmente a material particulado (PM10), dióxido de 
nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e monóxido de carbono (CO). 

Para avaliação do impacto da operação da UTE na qualidade do ar foi realizado 

modelagem de dispersão atmosférica (Anexo XI) a qual evidenciou que na 
fase de operação da UTE, todos os poluentes avaliados serão mantidos dentro 

dos padrões de qualidade do ar junto aos pontos receptores localizados no 
entorno do empreendimento, mesmo quando somando com a concentração de 
background (conforme dados da estação da Cetesb, de Bauru). 

Apenas no cenário simulado em que nenhum controle das emissões de 
partículas no pré-processamento do cavaco foi considerado, ao se somar com 

os níveis máximos de background verificados em Bauru (mais crítico que a 
área de influência do empreendimento), observou-se eventuais ultrapassagens 
do padrão de qualidade do ar para PM10, ressaltando-se que, em áreas com 

ocupação humana, mesmo nesta hipótese os padrões seguem sendo 
atendidos. 

Em vista destas constatações, o empreendimento analisado apresenta 
viabilidade ambiental quanto à qualidade do ar, sendo recomendável apenas a 
implantação de ações de mitigação de emissão de poeira fugitiva na área de 

pré-processamento de cavaco. 

Avaliação do Impacto 

Face ao exposto anteriormente, avalia-se o impacto como negativo, de 
origem direta e probabilidade de ocorrência certa, visto que está diretamente 
relacionado com a operação da UTE. 

O impacto possui ocorrência imediata e abrangência local, não devendo 
ocorrer fora dos limites da AID. 

Trata-se de um impacto permanente e reversível devendo se manifestar 
enquanto a UTE estiver operando. 

O impacto de alteração da qualidade do ar na fase de operação pode ser 

considerado de média magnitude e média relevância, visto que se trata de 
um impacto permanente e possui como área de influência as áreas ocupadas a 

até 5 km do empreendimento.  

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Permanente 



   

 

542 

Atributo Classificação 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medida Mitigadora 

+ Recomenda-se que sejam implantadas medidas de controle de emissão 
de poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, incluindo 
desde a recepção do material, moagem, estoque e transporte para a 

caldeira. Não se recomenda alguma ação específica, mas este controle 
pode ser feito por fechamento da área de recebimento, estoque e 

processamento do material, com instalação, se necessário, de sistemas 
de exaustão de ar dotados de equipamentos de controle de partículas 

como, por exemplo, ciclones. Eventuais pilhas de material, se mantidas 
ao ar livre, devem ser humedecidas.  

+ Recomenda-se, o monitoramento de emissões da caldeira e de 
concentração de partículas, conforme metodologia apresentada no item 

específico. 

 

10.2.3.2. Meio Biótico 

10.2.3.2.1. Perda de indivíduos da fauna silvestre 

Aspecto Ambiental: Circulação de equipamentos e pessoas.  

Atividade: Transporte do combustível (biomassa) até a UTE Cidade do Livro.  

Descrição do impacto 

Assim como descrito anteriormente, o aumento do fluxo de veículos e 

maquinários advindo da operação do empreendimento pode aumentar a 
quantidade de atropelamentos e a consequente perda dos indivíduos da fauna 

local. Ainda que em menor escala, essa pressão antrópica se mantém durante 
a fase de operação devido ao trânsito de caminhões que realizarão o 
transporte da madeira, bem como de veículos de transporte de passageiros.  

O atropelamento da fauna silvestre interfere de maneira direta na comunidade 
biótica local. Além da diminuição da biodiversidade, aumentando a 

mortalidade de indivíduos e podendo ocasionar extinção local, a depleção da 
comunidade da fauna silvestre interfere diretamente nas relações ecológicas 
que possibilitam a manutenção e recuperação das matas ripárias e fragmentos 

de vegetação nativa da ADA e AID. 

Embora o contingente humano diminua durante a fase de operação, a pressão 

sobre alguns grupos animais mais visados devido ao seu valor cinegético se 
mantém.  
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Avaliação do Impacto 

A perda de indivíduos da fauna é um impacto negativo, com probabilidade de 
ocorrência provável e origem direta por estar associado a maior 

movimentação de automóveis e maquinários na ADA e AID e 
consequentemente a maior chance de atropelamento da fauna.  

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter permanente, devendo se manifestar durante a fase 
de operação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, considerando que as espécies de fauna 
registradas no diagnóstico não possuem uma grande dispersão territorial, 
sendo encontradas na região do empreendimento e adjacências. A perda de 

um indivíduo pode influenciar na diminuição de variabilidade genética da 
população. A pressão de caça imposta nesta comunidade também tem 

abrangência local, dada a área de atuação do contingente humano envolvido 
na operação do empreendimento. O caráter do impacto é irreversível, visto 
que uma vez perdido um indivíduo, não há como recuperá-lo. É possível, 

entretanto, a utilização de mecanismos preventivos que impeçam a diminuição 
significativa da comunidade faunística local, que pode se reproduzir e manter 

a comunidade em equilíbrio.  

A magnitude desse impacto é baixa. A fauna encontrada durante a elaboração 
do laudo é comum em diversos ambientes e não possui espécies ameaçadas 

de extinção. Ainda que o aumento de atropelamento aconteça, há pouca 
chance de extinção local dos animais ali presentes. Diante do exposto o 

impacto ser considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativo 

Ordem (ou origem) Direto 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 
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Medidas preventivas, mitigatórias de recuperação e compensatórias 

+ Implantação de placas de sinalização avisando os motoristas sobre a 
possibilidade da presença de animais silvestres de pequeno, médio e 
grande porte na rodovia; 

+ Estabelecimento de um limite máximo de velocidade para os veículos 
transportadores de biomassa; 

+ Implantação de redutores de velocidade como lombadas e quebra-
molas, principalmente próximo a áreas de vegetação nativa; 

+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço 
abordando o tema atropelamento de fauna. Explanar sobre o impacto 
que o atropelamento gera sobre a comunidade faunística e o risco 

ferimento humano quando há colisão com a fauna; 

+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço 
abordando o tema da caça de animais silvestres e a importância da 
conservação da biodiversidade. 

+ Registro da fauna silvestre atropelada para verificar quais espécies 
estão sendo prejudicadas, podendo assim tomar iniciativas para 
diminuição do impacto. 
 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.2.2. Degradação da Comunidade de Fauna Local 

Aspecto Ambiental: aumento na emissão de ruídos, emissões atmosféricas. 

Atividade: operação de máquinas e equipamentos, operação da UTE. 

Descrição do impacto 

Assim como discutido anteriormente e aplicando para esta fase do 
empreendimento, é possível que a geração de ruídos decorrente da operação 

das máquinas de combustão interna e em menor escala, além de outros 
equipamentos de grande porte influencie negativamente a dinâmica da 

comunidade de fauna local. Este aspecto ambiental pode ocasionar o 
afugentamento de animais nas áreas adjacentes ao empreendimento.  

Além disso, as emissões atmosféricas derivadas da operação da UTE podem 

alterar a qualidade do ar e assim afetar a fauna mais sensível.  
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Avaliação do Impacto 

A influência do ruído na comunidade faunística é um impacto negativo, com 
probabilidade de ocorrência provável e origem direta por estar associado ao 

funcionamento contínuo e duradouro da usina.  

O impacto pode se manifestar em longo prazo, ou seja, após um certo 
período de funcionamento dos maquinários e possui caráter permanente, 

devendo se manifestar durante todo o período de operação do 
empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que o raio de ação do ruído é 
limitado e não atingirá a AII, e caráter irreversível, pois, um mínimo de ruído 
sempre ocorrerá. 

A magnitude desse impacto é baixa, apesar do ruído contínuo, outros fatores 
associados podem afugentar a fauna que hoje apresenta elementos bem 

plásticos e mais tolerantes a alterações antrópicas, além do potencial certo de 
alteração da qualidade do ar. Diante do exposto o impacto pode ser 
considerado como de baixa relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativo 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Longo prazo 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas preventivas, mitigatórias de recuperação e compensatórias 

+ Projeto da planta do empreendimento contendo mecanismos que 
atenuem a geração e propagação de ruídos; 

+ Uso de silenciadores e compartimentos isolados acusticamente (casa de 
força e sala de turbinas); 

+ Utilização de camada de vegetação no entorno do empreendimento 
(cerca viva), durante a fase de operação, visando minimizar a 

propagação de ruídos e eventuais particulados gerados durante o 
funcionamento do empreendimento.  

+ Implantação de medidas de controle de emissão de poeira fugitiva na 
área de pré-processamento de cavaco 
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+ Monitoramento de emissões da caldeira e de concentração de partículas, 
conforme metodologia apresentada no Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.3. Meio Socioeconômico 

10.2.3.3.1. Pressão sobre a Infraestrutura Viária 

Aspecto Ambiental: Aumento do fluxo de veículos.  

Atividade: Transporte de matéria-prima, deslocamento de funcionários e 

outros serviços da operação que envolvam deslocamento até a planta. 

Descrição do impacto 

O incremento diário de veículos nas vias de acesso ao empreendimento 

durante as etapas de implantação contribui para o processo de deterioração 
das condições de trafegabilidade e da infraestrutura pública.  

Com uma capacidade de suporte de 9.200 veículos/hora nas 04 faixas da 
Rodovia Marechal Rondon e 1.714 veículos/hora na via vicinal de acesso ao 
empreendimento, o volume de veículos adicionados ao tráfego local 

(expectativa de 116 veículos/dia) é considerado baixo, porém é esperado que 
haja alteração no fluxo da região, o que pode aumentar o risco de acidentes, 

principalmente na via vicinal de acesso a UTE Cidade do Livro, a qual possui 
sinalização precária. 

Conforme apresentado no diagnóstico de infraestrutura viária, a principal via 

de acesso ao empreendimento (via vicinal) atravessa áreas de produção 
agrícola. Nos casos de alteração de fluxo por obras ou acidentes, é esperado 

impacto ao escoamento de material e/ou tráfego de maquinários agrícolas.  

Avaliação do Impacto 

A deterioração das condições e alteração de fluxo de tráfego e da qualidade da 

infraestrutura pública é um impacto negativo, de origem direta, uma vez que 
os veículos transportando trabalhadores e material são atividades essenciais 

para operação da UTE. O impacto tem abrangência local por estar associado 
ao movimento de veículos até o empreendimento, alterando as condições de 

trafegabilidade principalmente na ADA. 
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O impacto tem probabilidade de ocorrência provável devido à incerteza sobre 

a distribuição dos veículos ao longo do dia e deve se manifestar em curto 
prazo, a partir do início das atividades de implantação do empreendimento. 

Sua duração é temporária e seu caráter reversível, uma vez que o impacto 
cessará com o encerramento do empreendimento e desmobilização da UTE. 

Uma vez que as vias estudadas apresentaram uma capacidade de absorver o 

volume de veículos muito superior ao estimado na fase de operação, a 
magnitude do impacto foi classificada como baixa. Diante do exposto e 

considerando as medidas propostas, o impacto é considerado como de baixa 
relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporária 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Alta 

Magnitude (ou intensidade) Baixa 

Relevância (ou importância) do impacto Baixa 

 

Medidas Preventivas, Mitigadoras de Recuperação e Compensatórias 

+ Implantação de sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso 
ao empreendimento; 

+ Implantação de lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o 
volume de material particulado na via de acesso; 

+ Criação de área de parqueio nas dependências do empreendimento, 
evitando veículos estacionados no acostamento da via; e 

+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito 
com motoristas de veículos pesados. 

As ações descritas deverão ser contempladas no Programa de Controle e 
Monitoramento do Tráfego e Vias de Acesso. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Preventiva e Mitigadora 
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Medidas Classificação 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo, prazo) 
Médio 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.3.2. Geração de Incômodo à População 

Aspecto Ambiental: Geração de Material Particulado e Geração de Ruídos. 

Atividade: Operação da UTE. 

Descrição 

Durante a fase de operação do empreendimento serão emitidos ruídos dos 
equipamentos operacionais e do fluxo de veículos de transporte de biomassa, 

além de emissões atmosféricas de fontes pontuais e fugitivas, os quais podem 
gerar incômodo à população do entorno da ADA e de seus acessos.  

A “Termelétrica Cidade do Livro” está inserida na zona rural, com o uso 

predominante de seu entorno o cultivo de cana-de-açúcar e distando de um 
raio de aproximadamente 3 km de aglomerações urbanas. Assim, as 

atividades características da operação do empreendimento, através da 
geração dos aspectos ambientais descritos, poderão desencadear a geração 
dos incômodos à população, sobretudo as que se localizam próximas a seus 

acessos.  

Avaliação do Impacto 

A geração de incômodos à população é um impacto negativo, com 
probabilidade de ocorrência provável e origem direta, uma vez uma vez que 

o impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a operação do 
empreendimento. 

O impacto pode se manifestar em imediato prazo, ou seja, logo após a ação 

geradora e possui caráter temporário, devendo-se manifestar durante a fase 
de operação do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no entorno da ADA e 
seus acessos, sendo de caráter reversível, uma vez que implantadas as 
medidas preventivas e mitigadoras, os incômodos à população poderão ser 

atenuados. 

Como este impacto é de ocorrência provável e tem caráter reversível e 

temporário, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Negativa 

Ordem (ou origem) Direta 
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Atributo Classificação 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Provável 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Mitigadoras 

Além das medidas previstas no projeto, como as melhorias e manutenção das 
principais vias de acesso, prevê-se: 

+ Evitar transporte de biomassa no período noturno, entre as 22h e as 7h 
do dia seguinte; 

+ Monitorar os níveis de ruído, conforme metodologia apresentada no 
item específico. 

+ Recomenda-se que sejam implantadas medidas de controle de emissão 
de poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, incluindo 

desde a recepção do material, moagem, estoque e transporte para a 
caldeira. Não se recomenda alguma ação específica, mas este controle 
pode ser feito por fechamento da área de recebimento, estoque e 

processamento do material, com instalação, se necessário, de sistemas 
de exaustão de ar dotados de equipamentos de controle de partículas 

como, por exemplo, ciclones. Eventuais pilhas de material, se mantidas 
ao ar livre, devem ser humedecidas.  

+ Realizar o monitoramento de emissões da caldeira e de concentração de 
partículas, conforme metodologia apresentada no item específico. 

+ Implantar sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso ao 
empreendimento; 

+ Implantar lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o volume 
de material particulado na via de acesso; 

+ Criar área de parqueio nas dependências do empreendimento, evitando 
veículos estacionados no acostamento da via; e 

+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito 
com motoristas de veículos pesados. 

 

As ações descritas estão detalhadas no Programa de Comunicação Social 

(PCS), no Programa de Monitoramento de Ruído (PMR), no Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar e no Programa de Controle do Tráfego e 
Melhoria das Vias de Acesso 
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Medidas Classificação 

Natureza (mitigadora, preventiva ou 

compensatória) 
Mitigadora, preventiva 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Longo Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor 

 

10.2.3.3.3. Aumento da Massa Salarial e da Renda da População 

Aspecto Ambiental: Geração de empregos. 

Atividade: Mobilização de Mão de Obra; Aquisição de Bens, Insumos e 
Serviços. 

Descrição 

A necessidade de mão de obra de diferentes qualificações representa 
possibilidade de criação de novos postos de trabalho, sendo previstos 58 

trabalhadores para a operação da “Termelétrica Cidade do Livro”. Assim, a 
contratação de trabalhadores possibilita o aumento da massa salarial e da 

renda da população. 

A operação do empreendimento gerará um efeito positivo sobre o nível de 
emprego local, uma vez que acarretará incremento e mobilização de mão de 

obra, especializada e não especializada. Parte da demanda de mão de obra 
poderá ser suprida por trabalhadores do município de Lençóis Paulista (AID), 

principalmente para os que trabalharam durantes as obras, o que trará 
benefícios para as famílias residentes, por meio do incremento de renda 
advindo destes novos postos de trabalho. 

Além do emprego direto e indireto gerado, ocorrerá também a animação dos 
mercados locais em função da demanda por bens e serviços da operação que 

poderão ser satisfeitos localmente; itens como combustível, alimentação, 
entre outros. 

Avaliação do Impacto 

O aumento da massa salarial e da renda da população é um impacto positivo, 
com probabilidade de ocorrência certae origem direta, uma vez que o 

impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a operação do 
empreendimento.  

O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 

defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma vez 
que tende a cessar após a finalização da operação. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 
Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, pois mesmo com as 
medidas potencializadoras, o aumento dos salários e da renda pode não se 

manter após o fim da operação do empreendimento. 
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Como este impacto é de ocorrência certa e de caráter reversível e temporário, 

foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o impacto ser 
considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Potencializadoras 

Como forma de melhorar o potencial local deverão ser realizados acordos com 
a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID) e entidades locais e regionais 

para treinamento e capacitação de mão de obra, como o SENAI, visando 
absorver a mão de obra contratada durante a implantação do 
empreendimento. Também deverá ser priorizada a contratação de 

trabalhadores e a aquisição de serviços e insumos na AID, preferencialmente. 

 

Medidas Classificação 

Natureza (potencializadora, mitigadora, 

preventiva ou compensatória) 
Potencializadora 

Tempo de permanência de sua aplicação 

(curto, médio, longo prazo) 
Médio Prazo 

Responsável pela sua implementação Empreendedor, através de parcerias 

 

 

 

 

 

 



   

 

552 

10.2.3.3.4. Aumento das Receitas Orçamentárias 

Governamentais 

Aspecto Ambiental: Geração de Tributos (Impostos, Taxas, Contribuições). 

Atividade: Operação da UTE. 

Descrição 

A operação da “Termelétrica Cidade do Livro” e a consequente geração de 

energia elétrica irá gerar um aumento da arrecadação do ISS – Imposto Sobre 
Serviços, que beneficiará a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID). O 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), recolhido pelos estados, 
também beneficia o município de Lençóis Paulista (AID), através do repasse 
da cota parte, referente a geração de energia.  

Assim, os valores arrecadados adicionais provindos da tributação da geração 
de energia elétrica, comparados aos seus patamares de arrecadação própria, 

resultará em impacto de média magnitude para as finanças do município de 
Lençóis Paulista (AID). 

Avaliação do Impacto 

O aumento das receitas orçamentárias governamentais é um impacto 
positivo, com probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez 

que o impacto ocorre por decorrência das ações necessárias para a operação 
do empreendimento. 

O impacto pode se manifestar em curto prazo, ou seja, ocorre uma pequena 

defasagem em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma vez 
que este impacto tem duração pelo tempo de vida útil do empreendimento. 

O impacto possui abrangência local, visto que ocorrerá no município de 
Lençóis Paulista (AID), sendo de caráter reversível, uma vez que se o 
aumento da arrecadação não for potencializado, poderá voltar à patamares 

anteriores.  

Mesmo este impacto sendo avaliado de ocorrência certa e de caráter reversível 

e temporário, foi avaliado como de média magnitude. Diante do exposto o 
impacto ser considerado como de média relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 

Abrangência Espacial Local 

Prazo de ocorrência Curto 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 
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Atributo Classificação 

Magnitude (ou intensidade) Média 

Relevância (ou importância) do impacto Média 

 

Medidas Potencializadoras 

Não há medidas ou programas ambientais relacionados a este impacto. 

 

10.2.3.3.5. Aumento da Oferta de Energia Elétrica 

Aspecto Ambiental: Disponibilização de Energia Elétrica. 

Atividade: Operação da UTE. 

Descrição 

A UTE denominada “Termelétrica Cidade do Livro”, com capacidade de 

produção líquida de 50MW de energia elétrica, será alimentada por biomassa 
(preferencialmente cavaco de madeira). A energia gerada será distribuída a 

partir da conexão da UTE com a subestação (SE) Barra Grande, que está 
interligada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na área de concessão da 

CPFL Paulista. 

Tem como objetivo produzir uma energia limpa, renovável e competitiva, com 
(possibilidade de controle de despacho e com capacidade de produção de mais 

do que 8.000 horas por ano,  

Avaliação do Impacto 

O aumento da oferta de energia elétrica é um impacto positivo, com 
probabilidade de ocorrência certa e origem direta, uma vez que o impacto 
ocorre por decorrência das ações necessárias para a operação do 

empreendimento.  

O impacto pode se manifestar em prazo imediato, ou seja, ocorre 

imediatamente em relação à ação geradora e possui caráter temporário, uma 
vez que este impacto tem duração pelo tempo de vida útil do 
empreendimento. 

O impacto possui abrangência estratégica, em todo território nacional 
através do Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo de caráter reversível. 

Como este impacto é de ocorrência certa e de caráter reversível e temporário, 
foi avaliado como de alta magnitude. Diante do exposto o impacto ser 
considerado como de alta relevância. 

 

Atributo Classificação 

Natureza Positiva 

Ordem (ou origem) Direta 
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Atributo Classificação 

Abrangência Espacial Estratégica 

Prazo de ocorrência Imediato 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Probabilidade de ocorrência Certa 

Magnitude (ou intensidade) Alta 

Relevância (ou importância) do impacto Alta 

 

Medidas Potencializadoras 

Não há medidas ou programas ambientais relacionados a este impacto. 

 

10.3. Matriz de Impactos 

O quadro a seguir sintetiza os impactos que poderão ser gerados pelo 

planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

De maneira geral nota-se a ocorrência de impactos negativos de média e 

baixa magnitude durante a fase de implantação e operação. 

Os impactos com maior grau de relevância negativos estão relacionados 
principalmente ao meio socioeconômico durante o final da fase de operação do 

empreendimento, onde ocorrerá a desmobilização da mão de obra e 
consequente redução da massa salarial e da renda da população. 

Os impactos positivos concentram-se também no meio socioeconômico nas 
fases de implantação e operação e estão relacionados ao aumento da massa 
salarial, da renda da população e das receitas orçamentárias governamentais. 

No quadro a seguir apresenta-se também os programas relacionados a cada 
um dos impactos. Tais programas estão detalhados no item 11 do presente 

estudo e tem como objetivo minimizar os impactos negativos e potencializar 
os positivos. 
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Quadro 10.3-1 – Matriz de Impactos 
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DESCRIÇÃO 

Fase de planejamento 

S Criação de expectativas positivas P D R I T R C Alta 
+ As ações a serem implementadas deverão buscar o diálogo com as partes interessadas.  
+ Suas ações básicas estão centradas na definição do público alvo e dos meios para que a comunicação entre empreendedor e as partes 

interessadas se estabeleça, principalmente em parcerias com os órgãos da administração pública local e entidades do terceiro setor.  
+ Informar sobre a natureza, importância estratégica, instalação da UTE, atividades relativas à sua operação e suas implicações ambientais 
serão compartilhadas. 

Média 

S Criação de expectativas negativas N D R I T R C Alta Média 

Fase de implantação 

F 
Assoreamento da rede de 
drenagem 

N I L I T R P Média 

+ Implantação de sistemas de drenagem visando escoar os fluxos de águas pluviais de maneira adequada e segura até os pontos de 
deságue; 
+ Estabilização de taludes; 
+ Implantação e manutenção de medidas de controle para contenção de carreamento de sedimentos; 
+ Realização das obras, preferencialmente, durante o período de estiagem; 
+ Limpeza e manutenção do sistema de drenagem, removendo-se os sedimentos acumulados nas caixas de decantação, desobstruindo-se 
canaletas, valetas e bueiros, porventura, assoreados; 
+ Inspeção visual periódica visando identificar possíveis pontos de assoreamento relacionados à execução das obras; 
+ No caso de necessidade de estoque de solos em pilhas, no período chuvoso, as mesmas deverão ser cobertas com lonas plásticas e em 
seus perímetros deverão ser escavadas valetas de drenagem, evitando sua erosão. 

Baixa 

F 
Deflagração de processos 
erosivos 

N D L I T R P Média 

+ Implantação de sistemas de drenagem visando escoar os fluxos de águas pluviais de maneira adequada e segura até os pontos de 
deságue; 
+ Promover a consolidação dos terraplenos por trechos, à medida que estes atinjam sua geometria definitiva, prevista no projeto de 
terraplenagem. 
+ Realização das obras, preferencialmente, durante o período de estiagem. 
+ Quando necessário, realizar estabilização dos taludes; 
+ Recuperar as áreas de solo exposto após a o término das obras; 
+ Antes do início das obras recomenda-se a realização do mapeamento detalhado de todos os processos erosivos presentes na ADA; e 
+ Realização de monitoramento periódico dos processos existentes e de novos processos que possam surgir durante a implantação das 

obras. 

Baixa 

F 
Alteração das propriedade físico-
químicas dos solos e das águas 
subterrâneas 

N D L I T R P Média 

+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e destinados, a fim de criar um fluxo de destinação eficiente; 
+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua classificação e atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 
+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos 
de forma adequada e em consonância com os padrões legais;  
+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental responsável todo solo removido; e 
+ Os banheiros químicos deverão ter o conteúdo sanitário coletado periodicamente por empresa especializada e licenciada para esta 
atividade, sendo este material destinado para uma ETE licenciada e capacitada a receber gerações de terceiros. 

Baixa 
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DESCRIÇÃO 

F 
Alteração na qualidade das águas 
superficiais 

N I L I T R P Baixa 

+ Implantação de sistema de drenagem adequado para coleta e disciplinamento das águas pluviais até o seu descarte final; 
+ Revegetação das áreas de solo exposto localizadas na ADA; 
+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e destinados, a fim de criar um fluxo eficiente de destinação do que é 
gerado na obra; 
+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua classificação, atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 
+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos 

de forma adequada e em consonância com os padrões legais; 
+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental responsável todo solo removido;  
+ Os banheiros químicos deverão ter o conteúdo sanitário coletado periodicamente por empresa especializada e licenciada para esta 
atividade, sendo este material destinado para uma ETE licenciada e capacitada a receber gerações de terceiros; e 
+ Realizar monitoramentos periódicos da qualidade da água superficial. 

Baixa 

F Alteração dos níveis de ruído N D L I T R C Média 
+ Evitar atividades ruidosas de obras no período noturno, entre as 22 h e as 7 h do dia seguinte. 
+ Recomenda-se, durante a fase de obras, o monitoramento de ruído. 

Baixa 

F Alteração da qualidade do ar N D L I T R C Baixa 

+ Fiscalização das emissões veiculares dos automóveis que atenderem o trecho durantes as obras, com a medição da emissão veicular pela 
escala de Ringelmann e controle de documentação dos automóveis (licenciamento, revisões periódicas, etc.); 
+ Definição de limites de velocidade de circulação dos veículos durante o transporte. 
+ Realização de umectação em locais onde ocorram escavações e exposição do solo próximo a receptores críticos. 

Baixa 

B 

Intervenção em APP e em 

remanescente de vegetação 
nativa 

N D/I L I P I C Baixa 

+ Restringir a necessidade de supressão de vegetação, definindo os caminhamentos da adutora e da tubulação, de maneira a evitar áreas 

com vegetação nativa bem conservada; e 
+ Planejar as ações e orientar as atividades de supressão de maneira a evitar danos na vegetação do entorno. 

Baixa 

B 
Perda de indivíduos da fauna 
silvestre 

N D L I T I P Baixa 

+ Implantação de placas de sinalização avisando os motoristas sobre a possibilidade da presença de animais silvestres de pequeno, médio e 
grande porte na rodovia; 
+ Estabelecimento de um limite máximo de velocidade para os veículos utilizados na obra;  
+ Implantação de redutores de velocidade como lombadas e quebra-molas, principalmente próximo a áreas de vegetação nativa; 
+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço abordando o tema atropelamento de fauna. Explanar sobre o impacto que o 
atropelamento gera sobre a comunidade faunística e o risco ferimento humano quando há colisão com a fauna; 
+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço abordando o tema da caça de animais silvestres e a importância da 
conservação da biodiversidade; e 
+ Registro da fauna silvestre atropelada para verificar quais espécies estão sendo prejudicadas, podendo assim tomar iniciativas para 
diminuição do impacto. 

Baixa 

B 
Degradação da comunidade de 
fauna local 

N D L M P I P Baixa 

+ Projeto da planta do empreendimento contendo mecanismos que atenuem a geração e propagação de ruídos; 
+ Uso de silenciadores e compartimentos isolados acusticamente (casa de força e sala de turbinas); 
+ Utilização de camada de vegetação no entorno do empreendimento (cerca viva), durante a fase de instalação e operação, visando 
minimizar a propagação de ruídos gerados durante a obra e funcionamento do empreendimento. 

Baixa 

B 
Dispersão e perturbação 
comportamental da ictiofauna 

N D L I T R P Baixa Não são previstas medidas mitigadoras para esse impacto Baixa 

B Perda de habitats aquáticos N D L I T R P Baixa Não são previstas medidas mitigadoras para esse impacto Baixa 

S 
Pressão sobre a infraestrutura 
viária 

N D L C T R A Baixa 

+ Implantação de sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso ao empreendimento; 
+ Implantação de lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o volume de material particulado na via de acesso; 
+ Criação de área de parqueio nas dependências do empreendimento, evitando veículos estacionados no acostamento da via; e 
+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito com motoristas de veículos pesados. 

Baixa 

S 
Aumento da demanda por 
serviços públicos 

N D L M T R P Média 

+ Deverão ser realizados acordos com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, além de entidades regionais para treinamento e capacitação 
de mão de obra, como o SENAI, em fases anteriores à implantação, aumentando assim a chance de absorção da população economicamente 
ativa local e reduzindo o aumento da demanda por serviços públicos. Estas ações estão detalhadas no Programa de Gestão de Mão de Obra 
(PGMO). 
+ Serão executadas ações de comunicação social no âmbito do Programa de Comunicação Social (PCS), contemplando ações de 
esclarecimentos e diálogo para a divulgação de informações sobre a contratação de mão de obra do empreendimento. Também serão 

Baixa 
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DESCRIÇÃO 

desenvolvidas ações educativas com relação à saúde preventiva, especialmente dos trabalhadores das obras, as quais serão detalhadas no 
Programa de Educação Ambiental (PEA). 

S 
Geração de incômodos à 
população 

N D L I T R P Média 

+ Restrição dos horários das atividades geradoras de ruído; 
+ Fiscalização das emissões veiculares dos automóveis que atenderem o trecho durante as obras, com a medição da emissão veicular pela 
escala de Ringelmann e controle de documentação dos automóveis (licenciamento, revisões periódicas, etc.); 
+ Definição de limites de velocidade de circulação dos veículos durante o transporte; 
+ Controle visual de fumaça, como indicador da necessidade de regulagem de motores dos veículos; 
+ Manutenção periódica nos equipamentos, principalmente nos silenciadores de ruído do escape de gases e no sistema de suspensão dos 
tratores e caminhões; e 
+ Gestão de reclamações da população. 

Baixa 

S 
Aumento da massa salarial e da 
renda da população 

P D L C T R C Alta 

+ Deverão ser realizados acordos com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID), além de entidades locais e regionais para treinamento 
e capacitação de mão de obra, como o SENAI. Estas ações estão detalhadas no Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO). 
+ Deverão ser realizadas parcerias entre o empreendedor, Prefeitura Municipal, SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista (ACILPA) e as empresas locais, visando auxiliar os fornecedores e as redes de serviços e comércio locais a prosperar em conjunto 
contando com medidas de fomento ao desenvolvimento socioeconômico local e ao empreendedorismo. Em outras palavras, será importante 
promover iniciativas para gerar negócios com produtores locais. 

Alta 

S 
Aumento da oportunidade de 
negócios locais 

P I L M T R P Média  

+ Deverão ser realizados acordos com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID), além de entidades locais e regionais para treinamento 
e capacitação de mão de obra, como o SENAI. Estas ações estão detalhadas no Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO). 
+ Deverão ser realizadas parcerias entre o empreendedor, Prefeitura Municipal, SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista (ACILPA) e as empresas locais, visando auxiliar os fornecedores e as redes de serviços e comércio locais a prosperar em conjunto 
contando com medidas de fomento ao desenvolvimento socioeconômico local e ao empreendedorismo. Em outras palavras, será importante 
promover iniciativas para gerar negócios com produtores locais. 

Média 

S 
Aumento das receitas 
orçamentárias governamentais 

P D L C T R C Média 
+ Execução de ações de priorização de contratação de mão de obra local contidas no Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) e de 
aquisição de insumos e serviços locais através do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL). 

Média 

S 
Redução da massa salarial e da 
renda da população 

N D L C P I C Alta 

+ Apoio na desmobilização de mão de obra, com suporte no encaminhamento para outras oportunidades de empregos ou no caso de 
trabalhadores de outras regiões, incentivados e apoiados a retornar ao seu local de origem, medidas essas contidas no Programa de Gestão 
de Mão de Obra (PGMO), além de ações de apoio às empresas locais através do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 
(PDFL). 

Alta 

S 
Redução das receitas 
orçamentárias governamentais 

N D L C P I C Média 
+ Manter convênios com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID), tanto para aproveitamento da mão de obra local, como para ações 
pontuais de apoio ao empreendedorismo e desenvolvimento local, o que pode interferir positivamente na arrecadação municipal. 

Média 

Fase de operação 

F 
Alteração das propriedade físico-
químicas dos solos e das águas 
subterrânceas 

N D L I T R P Média 

+ Instalar nos equipamentos estacionários sistemas de contenção do tipo bandejas metálicas, diques definitivos e/ou temporários ou bacias 
impermeabilizadas de modo a evitar eventuais vazamentos;  
+ Impermeabilizar as áreas destinadas ao armazenamento de combustíveis troca de óleos, graxas e lavagem; 
+ O reservatório deve ter um dique de contenção com capacidade mínima correspondente ao total do reservatório; 
+ Caso ocorra abastecimento de veículos e equipamentos, o mesmo deverá ser realizado em local apropriado e provido de caixa separadora 
de água e óleo; 
+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e destinados, a fim de criar um fluxo de destinação eficiente; 
+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua classificação e atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 
+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 
empreendimento; 

+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos 
de forma adequada e em consonância com os padrões legais; 
+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental responsável todo solo removido. 

Baixa 
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DESCRIÇÃO 

F 
Alteração na qualidade das águas 
superficiais 

N I L I T R P Média 

+ Implantação de sistema de drenagem adequado para coleta e disciplinamento das águas pluviais até o seu descarte final, conforme 
detalhamento no item de Caracterização do Empreendimento; 
+ Revegetação das áreas de solo exposto localizadas na ADA; 
+ Instalar nos equipamentos estacionários sistemas de contenção do tipo bandejas metálicas, diques definitivos e/ou temporários ou bacias 
impermeabilizadas de modo a evitar eventuais vazamentos;  
+ Impermeabilizar as áreas destinadas ao armazenamento de combustíveis troca de óleos, graxas e lavagem; 
+ O reservatório deve ter um dique de contenção com capacidade mínima correspondente ao total do reservatório; 
+ Caso ocorra abastecimento de veículos e equipamentos, o mesmo deverá ser realizado em local apropriado e provido de caixa separadora 
de água e óleo; 
+ Inventariar os resíduos sólidos a serem gerados, armazenados e destinados, a fim de criar um fluxo eficiente de destinação do que é 

gerado na obra; 
+ Armazenar e destinar corretamente os resíduos sólidos conforme sua classificação, atendendo ao disposto na legislação vigente e nas 
normas da ABNT; 
+ Reaproveitar, sempre que possível, os materiais utilizados visando minimizar a geração de resíduos sólidos durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Capacitar os funcionários para o correto descarte e a realização da segregação dos resíduos gerados durante a instalação do 
empreendimento; 
+ Vistoriar periodicamente as frentes de trabalho a fim de assegurar que os resíduos sólidos sejam manipulados, armazenados e dispostos 
de forma adequada e em consonância com os padrões legais; e 
+ Em caso de acidente remover imediatamente a porção do solo que recebeu o vazamento e a absorção do produto derramado. Armazenar e 
dispor em aterro industrial devidamente licenciado pelo órgão ambiental responsável todo solo removido. 

Média 

F 
Alteração da disponibilidade 
hídrica 

N D L I T R C Baixa Não são previstas medidas mitigadoras para esse impacto Baixa 

F Alteração dos níveis de ruído N D L I P R C Média 
+ Evitar transporte de biomassa no período noturno, entre as 22h e as 7h do dia seguinte; 
+ Monitorar os níveis de ruído, conforme metodologia apresentada no item específico. 

Média 

F Alteração da qualidade do ar N D L I P R C Média 

+ Recomenda-se que sejam implantadas medidas de controle de emissão de poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, 
incluindo desde a recepção do material, moagem, estoque e transporte para a caldeira. Não se recomenda alguma ação específica, mas este 
controle pode ser feito por fechamento da área de recebimento, estoque e processamento do material, com instalação, se necessário, de 
sistemas de exaustão de ar dotados de equipamentos de controle de partículas como, por exemplo, ciclones. Eventuais pilhas de material, se 
mantidas ao ar livre, devem ser humedecidas.  
+ Recomenda-se, o monitoramento de emissões da caldeira e de concentração de partículas, conforme metodologia apresentada no item 

específico. 

Média 

B 
Perda de indivíduos da fauna 
silvestre 

N D L I P I P Baixa 

+ Implantação de placas de sinalização avisando os motoristas sobre a possibilidade da presença de animais silvestres de pequeno, médio e 
grande porte na rodovia; 
+ Estabelecimento de um limite máximo de velocidade para os veículos transportadores de biomassa; 
+ Implantação de redutores de velocidade como lombadas e quebra-molas, principalmente próximo a áreas de vegetação nativa; 
+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço abordando o tema atropelamento de fauna. Explanar sobre o impacto que o 
atropelamento gera sobre a comunidade faunística e o risco ferimento humano quando há colisão com a fauna; 
+ Treinamento de funcionários e terceiros prestadores de serviço abordando o tema da caça de animais silvestres e a importância da 
conservação da biodiversidade. 
+ Registro da fauna silvestre atropelada para verificar quais espécies estão sendo prejudicadas, podendo assim tomar iniciativas para 
diminuição do impacto. 

Baixa 

B 
Degradação da comunidade de 
fauna local 

N D L L P I P Baixa 

+ Projeto da planta do empreendimento contendo mecanismos que atenuem a geração e propagação de ruídos; 
+ Uso de silenciadores e compartimentos isolados acusticamente (casa de força e sala de turbinas); 
+ Utilização de camada de vegetação no entorno do empreendimento (cerca viva), durante a fase de operação, visando minimizar a 
propagação de ruídos e eventuais particulados gerados durante o funcionamento do empreendimento.  
+ Implantação de medidas de controle de emissão de poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco 
+ Monitoramento de emissões da caldeira e de concentração de partículas, conforme metodologia apresentada no Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar 

Baixa 

S 
Pressão sobre a infraestrutura 
viária 

N D L C T R A Baixa 

+ Implantação de sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso ao empreendimento; 
+ Implantação de lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o volume de material particulado na via de acesso; 
+ Criação de área de parqueio nas dependências do empreendimento, evitando veículos estacionados no acostamento da via; e 
+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito com motoristas de veículos pesados. 

Baixa 
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DESCRIÇÃO 

S 
Geração de incômodos à 
população 

N D L I T R P Média 

+ Evitar transporte de biomassa no período noturno, entre as 22h e as 7h do dia seguinte; 
+ Monitorar os níveis de ruído, conforme metodologia apresentada no item específico. 
+ Recomenda-se que sejam implantadas medidas de controle de emissão de poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, 
incluindo desde a recepção do material, moagem, estoque e transporte para a caldeira. Não se recomenda alguma ação específica, mas este 
controle pode ser feito por fechamento da área de recebimento, estoque e processamento do material, com instalação, se necessário, de 
sistemas de exaustão de ar dotados de equipamentos de controle de partículas como, por exemplo, ciclones. Eventuais pilhas de material, se 
mantidas ao ar livre, devem ser humedecidas.  
+ Realizar o monitoramento de emissões da caldeira e de concentração de partículas, conforme metodologia apresentada no item específico. 
+ Implantar sinalização vertical e horizontal na via vicinal de acesso ao empreendimento; 
+ Implantar lava-rodas na saída do canteiro de obras, reduzindo o volume de material particulado na via de acesso; 
+ Criar área de parqueio nas dependências do empreendimento, evitando veículos estacionados no acostamento da via; e 
+ Realizar ações de treinamento e orientação sobre segurança do trânsito com motoristas de veículos pesados. 

Média 

S 
Aumento a massa salarial e da 
renda da população 

P D L C T R C Média 
+ Deverão ser realizados acordos com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista (AID) e entidades locais e regionais para treinamento e 
capacitação de mão de obra, como o SENAI, visando absorver a mão de obra contratada durante a implantação do empreendimento. 
+ Deverá ser priorizada a contratação de trabalhadores e a aquisição de serviços e insumos na AID, preferencialmente 

Média 

S 
Aumento das receitas 
orçamentárias governamentais 

P D L C T R C Média Não há medidas ou programas ambientais relacionados a este impacto. Média 

S 
Aumento da oferta de energia 
elétrica 

P D E I T R C Alta Não há medidas ou programas ambientais relacionados a este impacto. Alta 

Legenda: 

 

Elaboração: Tetra Mais, 2019.  
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11. PROGRAMAS AMBIENTAIS  

A partir do conjunto de impactos ambientais identificados para o 
empreendimento em questão, foram elaborados os programas ambientais, que 

possuem como objetivo principal mitigar, controlar, monitorar, recuperar ou 
compensar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos 

associados ao planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

Para a elaboração dos Programas Ambientais apresentados a seguir foram 
considerados os seguintes fatores: as características do empreendimento e a 

eficiência das ações de gestão; os aspectos ambientais gerados com as 
atividades e as avaliações dos impactos ambientais previstos. 

O detalhamento dos programas ambientais, de suas ações e de seu 
cronograma físico-financeiro será apresentado no Plano Básico Ambiental, 
PBA, o qual será submetido a análise por parte da CETESB na fase de 

solicitação da licença de instalação. 

Os programas ambientais serão implantados nas diferentes fases do projeto, 

visando garantir a viabilidade da implantação e a qualidade ambiental das 
áreas de influência do empreendimento. 

Sendo assim, as medidas propostas estão organizadas em 14 Programas 
Ambientais, cujos objetivos e conteúdos básicos foram definidos pela equipe 
responsável pela elaboração do RAP e aprovados pelo empreendedor, 

apresentados segundo quatro tipologias de ações: 
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Quadro 10.3-1 - Tipologias dos programas ambientais 

Programas de Controle e 
Monitoramento 

Programas de Mitigação Programas de Relacionamento 
Programas de 
Compensação 

Programas que definem ações destinadas 

ao controle das ações impactantes ou à 
mitigação dos impactos ambientais 
avaliados como negativos, visando inibir 
sua ocorrência ou reduzir sua 
intensidade. Têm como objetivo verificar 

e monitorar a eficácia das ações de 
controle, indicando a necessidade ou não 
de ajustes. 

Programas que definem ações 

destinadas à mitigação dos 
impactos ambientais avaliados 
como negativos, visando inibir 
sua ocorrência ou reduzir sua 
intensidade. 

Programas cujas ações estão centradas 

no estabelecimento de comunicação 
entre empreendedor e os segmentos 
envolvidos. Visa ainda a sensibilização 
ambiental e cultural com intuito de 
mudar o comportamento e atitudes em 

relação ao meio ambiente natural e 
construído, no qual a comunidade atua. 

Programas que se destinam 

aos impactos ambientais 
avaliados como negativos, 
cuja ocorrência não há como 
inibir. 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 
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A seguir são apresentados os programas de acordo com as tipologias 

mencionadas: 

 

Quadro 10.3-2 – Lista de programas ambientais 

Programas Ambientais 

Programa de Controle e 

Monitoramento 

Programa de Gestão Ambiental (PGA)  

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO)  

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS)  

Programa de Gestão de Efluentes Líquidos (PGEL) 

Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar 

Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 

Programa de Controle do Tráfego e Melhoria das Vias de Acesso 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)  

Programa de Controle da Supressão de Vegetação (PCSV)  

Programas de 
Compensação 

Programa de Plantio Compensatório 

Programas de 
Relacionamento  

Programa de Comunicação Social (PCS)  

Programa de Educação Ambiental (PEA)  

Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) 

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) 

Elaboração: Tetra Mais, 2018. 

 

Os itens a seguir apresentam a descrição dos Programas Ambientais propostos 
para viabilizar a implantação e a operação do empreendimento.  

Cabe ressaltar que a supervisão ambiental será fundamental para o 

acompanhamento e a verificação da aplicação das medidas propostas, 
incluindo eventuais ações que se verifiquem necessárias devido a ajustes de 

projeto e/ou, condicionantes requeridas pelo órgão licenciador no momento da 
emissão da Licença de Instalação e, quando couber, de Operação. 
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11.1. Programa de Gestão Ambiental - PGA 

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) corresponde ao conjunto de ações 
sistematizadas na forma de medidas e procedimentos de gestão de processos 

técnicos, que visam a adequada condução e o monitoramento da implantação 
dos demais programas ambientais voltados para o monitoramento, mitigação, 
controle e potencialização de impactos ambientais decorrentes da UTE Cidade 

do Livro. 

O PGA tem papel fundamental no processo de licenciamento ambiental, tendo 

em vista que é de sua competência a gestão integrada das ações de controle 
ambiental presentes em todos os programas ambientais. 

A proposição do PGA justifica-se pela necessidade de controle, mitigação, 

monitoramento, recuperação e compensação dos impactos ambientais 
negativos levantados durante a elaboração do Relatório Ambiental Preliminar 

(RAP) e a potencialização dos impactos positivos identificados neste mesmo 
estudo. 

Este programa possui um caráter dinâmico por se adequar ao longo do tempo 

em função das necessidades identificadas no desenvolvimento dos demais 
programas ambientais durante as fases de planejamento, implantação e 

operação do empreendimento.  

11.1.1. Objetivos 

O Programa de Gestão Ambiental tem como principal objetivo dotar o 
empreendimento de mecanismos eficientes de gestão que garantam a 
execução e controle de todas as ações planejadas nos programas ambientais, 

visando o alcance das metas de desempenho ambiental, atendimento à 
requisitos legais aplicáveis e minimização dos impactos decorrentes de suas 

atividades. 

11.1.2. Metodologia 

A principal premissa referente ao PGA é a independência de realização do 
presente programa em relação ao andamento da obra propriamente dita, o 
que garante a efetividade do programa, estando o gerenciamento ambiental 

subordinado a um único coordenador, para que possam ser tomadas as 
decisões referentes à execução das ações ambientais com ampla autonomia. A 

garantia dessa independência se dá através da vinculação dessa coordenação 
diretamente ao empreendedor, ou seja, a fiscalização ambiental será realizada 
por empresa a ser contratada pelo empreendedor. 

O planejamento das atividades ambientais a serem desenvolvidas no decorrer 
da implantação do empreendimento compreende: 

+ Realização de reuniões para definição das estratégias para 
concretização das ações previstas nos programas ambientais, 
estipulando planos de ação com responsáveis, modo de execução e 
prazos. 

+ Elaboração de formulários padronizados para relato das observações de 
cunho ambiental decorrentes de constatações de campo e itemização da 
documentação a ser utilizada como evidência de atendimento a 
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requisitos legais, procedimentos e instruções de trabalho, 

condicionantes de licenças, e outros requisitos. 

+ Definição de parâmetros para contratação de empresas executoras das 
obras e dos serviços, visando à contratação de empresas capazes de 
executar as ações previstas nos programas ambientais. 

O PGA abrangerá as fases de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento. 

A inter-relação entre os Programas Ambientais previstos torna necessária a 
constante troca de resultados entre as equipes responsáveis pela implantação 
e gestão dos Programas. O PGA deverá ser responsável por elaborar um banco 

de dados integrado com os indicadores e metas de cada programa. 

Os Programas Ambientais previstos nesse RAP são: 

+ Programa de Gestão Ambiental (PGA) 

+ Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) 

+ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

+ Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos (PGEL) 

+ Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar 

+ Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos 

+ Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Melhoria das Vias 
de Acesso 

+ Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

+ Programa de Plantio Compensatório 

+ Programa de Controle da Supressão de Vegetação 

+ Programa de Comunicação Social - PCS 

+ Programa de Educação Ambiental - PEA 

+ Programa de Gestão de Mão de Obra 

+ Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

O principal papel do PGA é assegurar que os programas se complementem e 
apresentem coesão em suas propostas, facilitando o alcance de todas as 

metas indicadas, através da execução das ações propostas e medidas para 
acompanhamento e avaliação. 

11.1.3. Principais Ações Propostas 

a. Organização 

As atividades a serem executadas no âmbito do Programa de Gestão 
Ambiental serão desenvolvidas por equipe técnica especializada, a qual 

efetuará o acompanhamento direto e indireto da implementação dos 
programas ambientais e suas respectivas medidas de controle.  

A estrutura deste PGA está baseada na seguinte hierarquia técnica: 

+ Coordenação: atividade de gerenciamento e coordenação das ações e 
atividades de todos os programas/planos desenvolvidos para este PGA; 

+ Acompanhamento: supervisão em geral, consiste na inspeção de toda 
as fases do empreendimento, garantindo que a implantação das 
ações/atividades prescritas esteja de acordo com as condições e 
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especificações técnicas estabelecidas, principalmente atendendo o que 

pedem os programas ambientais; 

+ Inspeção: avaliação de campo para atestar evidências de que os 
programas/planos estão sendo aplicados de forma correta e avaliar 
principais problemas e soluções possíveis; 

+ Melhoria: corresponde a acompanhar a evolução dos impactos e 
medidas mitigatórias avaliando periodicamente seus efeitos/resultados e 
propondo, quando necessário, alterações, complementações e/ou novas 
ações ambientais. 

b. Desenvolvimento 

Esta etapa compreende a elaboração e execução das seguintes atividades: 

+ Reuniões com os profissionais envolvidos, representantes dos órgãos 
ambientais, poder público, comunidade e instituições interessadas, a 
respeito do desenvolvimento dos programas ambientais afetos ao 

projeto. 

+ Contratação de equipes especializadas no período necessário para a 
implantação das ações relacionadas ao desenvolvimento dos programas 
ambientais. 

+ Desenvolvimento de gerenciamento financeiro integrado de todos os 
programas ambientais para otimização dos recursos necessários e 
disponíveis. 

+ Revisão, adequação e complementação, quando necessário, das 
atividades que constituem os programas ambientais propostos. 

+ Reuniões periódicas com os profissionais envolvidos na condução dos 
programas ambientais para discussões sobre procedimentos, propostas 

e resultados. 

+ Monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos programas 
ambientais, através de acompanhamento de campo e relatórios. 

+ Fiscalização das obras para garantir a implementação das medidas e 
programas propostos e discussão com o responsável pelas obras, a 

respeito das não conformidades ambientais, encaminhando propostas 
de ações corretivas pertinentes a cada caso. 

+ Acompanhamento das atividades de equipes parceiras e 
subcontratadas, com visitas periódicas dos escritórios das equipes e 

promovendo reuniões, treinamentos, capacitações e divulgação de 
resultados, bem como realização de controle das licenças e 

documentações ambientais necessárias. 

+ Emissão de relatórios de inspeção ambiental, avaliando as atividades e 
condições da obra quanto às questões ambientais, de saúde e 
segurança do trabalho. 

+ Interlocução com órgãos ambientais, respondendo a eventuais 
solicitações. 

+ Elaboração periódica de relatórios discriminando condições da obra e 
andamento dos programas. 

c. Desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental após o término das 

obras 



   
 
 

566 

As atividades do Programa de Gestão Ambiental abrangem todas as etapas do 

empreendimento e seu escopo de atuação para a fase de operação deve ser 
mantido conforme metodologia descrita, acompanhando a etapa inicial de 

estabilização de equipamentos de controle ambiental após término das obras, 
e os resultados do desenvolvimento dos programas ambientais durante a 
etapa de operação. 

Para essa etapa, alguns ajustes podem ocorrer, de acordo com exigências do 
órgão ambiental para adequação do escopo, atendimento de condicionantes 

ambientais específicas, redimensionamento de equipe, dilatação do prazo 
entre reuniões de acompanhamento do projeto, sistematização dos dados, 
entre outras atividades. Os respectivos ajustes que se façam necessários 

deverão ser apresentados ao órgão ambiental no momento do licenciamento 
ambiental para a respectiva etapa de funcionamento do empreendimento. 

11.1.4. Metas 

+ Garantir a execução de todos os Planos e Programas conforme 
cronograma estimado para as atividades; 

+ Atender 100% dos requisitos e condicionantes ambientais das Licenças 
Ambientais do empreendimento; 

+ Conformidade ambiental de 100% das empresas parceiras e 
subcontratadas; 

+ Atualização mensal com status do painel de objetivos, metas e 
indicadores de todos os Programas Ambientais;  

+ Realização de 100% das reuniões internas previstas entre os executores 
dos Programas Ambientais; 

+ Realização de 100% das vistorias previstas de fiscalização e 
acompanhamento dos Programas Ambientais; 

+ Controle de desempenho de 100% dos Programas Ambientais;  

+ Cumprimento de 100% das ações previstas nos planos de ação voltados 
ao controle de desvios e não conformidades; 

+ Conclusão de 100% dos desvios e não conformidades abertas. 

11.1.5. Indicadores Ambientais 

+ Cronograma comparativo das atividades desenvolvidas com as 
atividades previstas; 

+ Percentual de condicionantes atendidas pelos programas ambientais e o 
status de atendimento;  

+ Percentual de empresas subcontratadas que possuem licença ambiental 
para atividades válida em relação ao total de subcontratadas que devem 
possuir licença ambiental; 

+ Número de relatórios elaborados e atualizações realizadas no painel de 
objetivos, metas e indicadores dos Programas Ambientais;  

+ Lista de presença e ata das reuniões internas realizadas entre as 
equipes de Gestão Ambiental; 

+ Percentual de vistorias realizadas com o total previsto e número de 
relatórios mensais elaborados; 

+ Percentual de metas atendidas pelos programas ambientais e o quanto 
cada meta foi atingida; 
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+ Percentual de desvios e não conformidades tratadas em relação às 
identificadas; 

+ Percentual de não conformidades concluídas dentro do prazo em relação 
ao total registrado; e 

+ Percentual de vistorias realizadas com o total previsto e número de 
relatórios mensais elaborados. 

11.1.6. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e avaliação da execução do referido programa ocorrerá 
por meio de relatórios técnicos internos e relatórios consolidados para 
apresentação ao órgão ambiental no decorrer da implantação e, 

posteriormente, nas etapas de operação e desativação.  

O monitoramento das atividades será realizado através de vistorias diárias 

para acompanhamento da realização dos Programas Ambientais, atendimento 
à legislação pertinente, cumprimento das diretrizes preconizadas e às 
condicionantes ambientais das licenças, sempre com registros fotográficos 

e/ou documentos pertinentes comprobatórios da realização das atividades. 

O controle poderá ser efetuado através de registros de desvios ou de não 

conformidades, relatórios fotográficos e planilhas de controle, com aplicação 
diária e realização de balanços em períodos temporais para avaliação dos 
resultados. 

Cabe ressaltar que as versões revisadas do PGA, com foco nas atividades de 
operação, poderão ser elaboradas na solicitação da LO do empreendimento, 

visando adequação do escopo do programa considerando os dados obtidos 
durante a implantação. 

11.1.7. Cronograma 

O Programa de Gestão Ambiental terá início na fase de planejamento e 
prosseguirá por toda a fase de implantação e operação, tendo em vista a 

implementação dos programas em todas as fases do empreendimento. 

 

Quadro 11.1-1 Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Gestão Ambiental  ◼ ◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.1.8. Recursos Necessários 

Para implementação do PGA destaca-se a necessidade de recursos humanos 

adequados, com experiência e formação em meio ambiente e gestão.  
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Desta maneira, o PGA deve ser conduzido por uma equipe coordenada por um 

profissional com experiência e conhecimento em Estudos Ambientais e 
implementação de Programas Ambientais. Além do coordenador, deve haver 

um supervisor de campo, para alinhamento e integração com coordenadores 
dos demais Programas Ambientais. 

11.1.9. Responsáveis 

A responsabilidade pela implantação e execução do Programa de Gestão 
Ambiental é do empreendedor, devendo definir, previamente às etapas de 

implantação e operação, as ações e responsabilidades de cada parte 
integrante do empreendimento. 

 

11.2. Programa de Controle Ambiental de Obras - PCAO 

Face às intervenções processadas no meio ambiente com potencial poluidor, 

decorrentes das atividades da construção do empreendimento, faz-se 
necessário a elaboração de um programa que evidencie as ações necessárias 

ao gerenciamento ambiental do empreendimento de forma preventiva a fim de 
evitar e/ou minimizar os impactos negativos intrínsecos às obras. 

Para tanto, o Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) da UTE 

Cidade do Livro foi elaborado compreendendo as atividades e procedimentos 
para proporcionar as adequações ambientais, de acordo com a legislação 

vigente. 

Este programa contempla a necessária estruturação e organização de 
atividades e tarefas a serem desempenhadas, com a respectiva atribuição de 

responsabilidades pela execução e controle destas. Para tanto, deve-se 
realizar um planejamento adequado junto à empresa construtora para se 

definir os principais cuidados a serem tomados durante todo o andamento dos 
trabalhos, fundamentados pelo atendimento às condicionantes ambientais e 
legislação aplicável. 

As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do 
empreendedor o acompanhamento intensivo das obras, visando prevenir, 

controlar ou corrigir eventuais imprevistos que possam surgir durante seu 
andamento. Dessa forma, justifica-se a execução do PCAO para que o 

empreendimento seja implantado com base nas melhores práticas ambientais 
vigentes possibilitando que medidas de recuperação e proteção ambiental 
sejam aplicadas de forma eficaz. 

O PCAO fornecerá às empreiteiras/contratadas responsáveis pela implantação 
do projeto os critérios ambientais e os procedimentos a serem adotados 

durante as obras. Caberá às empresas responsáveis pela construção das 
estruturas do empreendimento conciliar as atividades relativas à execução das 
obras com ações de controle e medidas de mitigação ambiental, garantindo a 

minimização dos potenciais impactos previstos nesta etapa. 

11.2.1. Objetivos 

O presente programa tem como objetivo estabelecer controles ambientais ao 
longo do desenvolvimento das obras, nas etapas de instalação e 
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desmobilização do canteiro de obras garantindo o controle, a prevenção, a 

mitigação dos impactos negativos provenientes de todas as atividades 
contempladas na implantação do projeto. 

 

11.2.2. Metodologia 

O programa inicia-se com a consolidação de uma equipe técnica voltada à 

supervisão e controle socioambiental das obras, sendo esta responsável por 
executar as ações de fiscalização e comunicação de todos os procedimentos e 

atividades realizados na fase de obras.  

Nesse contexto, o PCAO será executado, sob a supervisão gerencial do PGA, e 
contemplará as seguintes atividades: 

+ Supervisão dos impactos ambientais relativos às obras; 

+ Supervisionar/fiscalizar os aspectos ambientais das obras; 

+ Avaliar a ocorrência de desvios, bem como as medidas corretivas e 
preventivas adotadas; 

+ Orientar e fiscalizar a execução dos programas relativos às obras; 

+ Paralisar, quando necessário, serviços e atividades em desacordo com 
os programas e a legislação aplicável; 

+ Apresentar relatórios de acompanhamento periódicos (mensais); e 

+ Avaliar periodicamente o desempenho ambiental das empresas 
contratadas. 

A equipe do PCAO realizará o acompanhamento periódico por meio de vistorias 
em campo, sempre respeitando o cronograma de andamento da obra, de 

forma a verificar o atendimento das medidas de controle e monitoramento 
ambiental. 

Os técnicos deverão portar uma ficha de campo durante as inspeções com as 
diretrizes apresentadas ao longo deste Programa, que servirá como 

instrumento para averiguação de alguma irregularidade. As atividades que não 
estiverem de acordo com o preconizado nos procedimentos estabelecidos nos 
programas ambientais do empreendimento ou que não atenda a 

condicionantes específicas e/ou requisitos legais, serão identificadas e 
registradas em planilha de registro de ocorrência ambiental a ser elaborada, 

contendo as informações pertinentes a natureza da ocorrência, localização, 
causas, responsáveis e proposta de um plano de ação com prazo para 
execução.  

As inspeções serão acompanhadas e documentadas (inclusive com relatórios 
fotográficos), sendo registradas as ações que potencialmente poderão 

deflagrar impactos negativos sobre componentes ambientais sensíveis. 

A supervisão e fiscalização das atividades das obras se consolida como etapa 
fundamental para verificação do atendimento das medidas propostas 

necessárias à adequada tratativa das questões socioambientais durante a 
implantação do empreendimento. 

Nesse sentido, considerando as especificidades e complexidade de algumas 
medidas, foram estruturadas ações específicas que incluem as medidas 
propostas para determinados aspectos, sendo estes programas aplicados 
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concomitantemente ao PCAO, que por sua vez será supervisionado e 

fiscalizado pela equipe deste Programa. 

 

 

11.2.3. Principais Ações Propostas 

A seguir são apresentadas as principais ações a serem desempenhadas no 

âmbito da implantação da UTE Cidade do Livro. Essas ações seguirão as 
diretrizes e procedimentos estabelecidos neste PCAO. 

11.2.3.1. Controle de Processos Erosivos e Assoreamento do 
Sistema de Drenagem 

Serão considerados os aspectos listados a seguir para os serviços de 

terraplenagem, erosão e assoreamento, com o objetivo de minimizar, ou 
mesmo eliminar, a possibilidade de degradação ambiental decorrente desses 

serviços. 

+ Deverão ser cumpridos os critérios especificados nas instruções técnicas 
de projeto, em relação a cortes, aterros e drenagem; 

+ Limitar o serviço de terraplenagem ao estritamente necessário, de 
modo a interferir o mínimo possível no ambiente e reduzir a 

necessidade e os custos de recomposição das áreas alteradas; 

+ Os taludes e cortes deverão ser protegidos e deverão ser mantidos sob 
condições adequadas; 

+ Planejamento da execução das obras de terraplenagem 
preferencialmente em períodos não chuvosos, a fim de reduzir a 

ocorrência de processos erosivos; 

+ Execução cuidadosa dos serviços de terraplenagem, de acordo com as 
previsões meteorológicas, para não expor zonas mais sensíveis a 
processos erosivos a chuvas intensas e adotando-se práticas 

construtivas para impedir carreamento de solo, incluindo medidas para 
proteger temporariamente os taludes, como por exemplo, com uso de 
mantas; 

+ Consolidação da terraplenagem por trechos à medida que estes atinjam 
sua geometria definitiva, prevista no projeto de terraplenagem; 

+ Instalação do sistema de drenagem provisório logo após as atividades 
de terraplenagem e limpeza do terreno e manutenção até que o sistema 
definitivo esteja instalado; 

+ Acompanhamento dos trabalhos de movimentação de terras para 
controle de eventuais carreamentos de solos, tanto pela ação de águas 
pluviais como pela ação do vento, para impedir que ocorram processos 
erosivos em trechos de solo exposto e/ou assoreamentos do sistema de 

drenagem; 

+ Plantio de vegetação herbácea nos locais passíveis de apresentar solos 
expostos ao final da instalação do canteiro de obra; e 

+ Os caminhões basculantes deverão ser cobertos com lonas plásticas, 
evitando a queda e o espalhamento dos solos. 

11.2.3.2. Monitoramento e Controle das Emissões Atmosféricas 
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As atividades realizadas durante a fase de implantação resultarão na emissão 

de poeiras/particulados e de gases.  

Será realizado monitoramento nas áreas do empreendimento a partir de 

equipamentos e metodologia específica, detalhada no Programa de 
Monitoramento da Qualidade do Ar, com recomendação medidas preventivas e 
corretivas. 

A seguir apresentam-se ações de caráter preventivo e de controle a serem 
desenvolvidas durante a obra.  

+ Realização de monitoramento de PTS e PI durante todo o período da 
obra, seguindo as premissas estabelecidas na Resolução Conama n° 

03/90; 

+ Umectação por meio de caminhões-pipa das áreas de solo exposto, bem 
como das vias de circulação internas, especialmente durante o período 
seco; 

+ Cobertura com lona das caçambas dos caminhões que transportarão 
material para evitar a liberação de poeira, a queda e o espalhamento de 
terra e outros tipos de material ao longo do trajeto; 

+ Controle e orientação da circulação dos veículos leves e pesados por 
meio de sinalizações nas áreas das obras e vias internas de circulação, 

para evitar a formação desnecessária de poeira, bem como placas de 
sinalização para controle de velocidade dos veículos;  

+ Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados nas obras e serviços associados, visando 

regulagem dos motores de combustão para reduzir ao mínimo a 
emissão de gases e fumaça. 

É de competência do PCAO acompanhar os monitoramentos durante a etapa 
de obras para garantir sua execução conforme previsto na descrição do 
Programa. 

11.2.3.3. Monitoramento e Controle dos Resíduos Sólidos 

A gestão dos resíduos sólidos da etapa de obras é descrita no Programa de 

Gestão de Resíduos Sólidos, contemplando procedimentos de acordo com a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2012), dada a 

relevância e complexidade do aspecto de geração de resíduos. 

É de competência do PCAO o acompanhamento e avaliação das atividades, 
garantindo que as diretrizes do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

sejam cumpridas durante a fase de obras. 

Algumas ações relativas à Gestão de Resíduos Sólidos para etapa de obras 

estão listadas a seguir e deverão ser constantemente conduzidas e reforçadas, 
sempre que verificada a necessidade, via execução de treinamentos pontuais e 
ser parte dos assuntos abordados nos treinamentos previstos no Programa de 

Educação Ambiental. 

+ Segregação dos resíduos conforme a classe (perigosos e não perigosos) 
e identificação das possibilidades de reutilização e/ou reciclagem. Tal 
atividade deverá seguir a Resolução Conama nº 275/01 e NBR 

10.004/04; 
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+ Acondicionamento e armazenamento conforme as classes e normas 
técnicas; 

+ Realização de inventário de resíduos sólidos e planilhas para o controle 
de entrada e saída dos resíduos; 

+ Transporte dos resíduos ao local de destinação final, após 
preenchimento do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), de 
acordo com a legislação vigente e normas técnicas NBR 7.503, NBR 
7.500, NBR 13.221; 

+ Fiscalização e controle das empresas prestadoras de serviço, 
responsáveis pelo transporte dos resíduos sólidos até o destino final; 

+ Disponibilização na frente de obra de recipientes para coleta de resíduos 
compatíveis com o volume de geração, bem como coletores seletivos às 
áreas administrativas. Todo resíduo deverá ser recolhido 

periodicamente e armazenado, levando-se em conta sua classificação 
de acordo com a NBR nº 10.004/04, para posterior destinação; 

+ Adotar, sempre que possível, a prática de reutilização/reciclagem de 
materiais visando a diminuição de geração de resíduos; 

+ No caso daqueles resíduos não passíveis de reutilização, os mesmos 
serão armazenados temporariamente, e posteriormente destinados para 
tratamento em locais licenciados e que comportem o recebimento da 

quantia gerada, conforme autorizações legais de operação, perante 
respectivo órgão ambiental; 

+ Garantia de transporte interno dos resíduos de forma segura para não 
comprometer a segregação realizada; 

+ Montagem de agenda com empresas especializadas/contratadas, para a 
retirada dos resíduos, e prévia autorização do responsável pelo 

gerenciamento dos resíduos do empreendimento; 

+ Emissão de nota fiscal para transporte externo do resíduo; 

+ Garantia de manipulação dos resíduos sólidos com a utilização de EPIs 
(equipamentos de proteção individual); 

+ Treinamentos e palestras periódicas aos funcionários durante a 
implantação, visando à correta segregação dos resíduos.  

 

11.2.3.4. Monitoramento e Controle de Emissão de Ruído 

As atividades realizadas durante as obras de implantação do empreendimento 

resultarão na geração de ruído. Essa ação está abrangida em programa 
específico, denominado Programa de Monitoramento de Ruídos, que irá 

realizar execução e acompanhamento do monitoramento. A seguir 
apresentam-se ações de caráter preventivo e de controle a serem 

desenvolvidas durante a obra.  

+ Privilegiar o horário diurno para realização de obras. No caso de 
necessidade de realização das obras no período noturno, o número de 
máquinas e equipamentos utilizados deverá ser reduzido, de maneira a 

adequar as emissões de ruídos aos padrões preconizados pela legislação 
vigente; 

+ Manutenção e regulagem periódicas das máquinas e equipamentos; 

+ Realização de monitoramento mensal dos níveis de pressão sonora, 
durante todo o período da obra, com base na legislação aplicável. 
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11.2.3.5. Monitoramento e Controle dos Efluentes Líquidos 

Para a implantação do empreendimento, deverá ser implementado um sistema 
de esgotamento sanitário no canteiro de obras compatível com as 

características geotécnicas do terreno e com o volume previsível do efluente a 
ser gerado, conforme demanda da mão de obra contratada para a obra. Nas 

frentes de obra, poderão ser instalados banheiros químicos, em quantidade 
compatível com o número de operários e com a distância entre eles, devendo 
sua limpeza e higienização ser realizada periodicamente de forma a mantê-los 

em boas condições de uso. 

O gerenciamento dos efluentes líquidos proveniente de esgotamento sanitário 

da etapa de obras é descrito no Programa de Gestão de Efluentes Líquidos, 
contemplando procedimentos, dada a relevância e complexidade do aspecto 
de geração de efluentes líquidos. 

Já a implantação do sistema de drenagem das águas pluviais visa evitar o 
carreamento dos solos expostos durante o período de obras, sendo de 

extrema importância também após a desmobilização das obras.  

A seguir são apresentadas algumas ações previstas para a realização desta 
atividade: 

+ Toda área objeto de intervenções como supressão de vegetação, 
terraplenagem, cortes e aterros, dentre outras, que levem à exposição 
de solos, além das medidas recomendadas de contenção de solos e de 
estabilização de taludes, deverá ser dotada de sistema de drenagem de 

águas pluviais temporário, com a necessária limpeza, desobstrução e 
manutenção do respectivo sistema; 

+ Nos períodos chuvosos a inspeção deverá ser intensificada devido ao 
aumento do potencial de carreamento de sólidos, podendo gerar 
acúmulos/barreiras físicas nas canaletas, de modo a comprometer o 
adequado escoamento até os respectivos pontos de lançamento 

superficial; 

+ Monitoramento da eficiência dos sistemas propostos, por meio de 
inspeções periódicas das condições de drenagem do terreno. Todas as 
feições de erosão identificadas na área ou que, de alguma forma, se 

originaram das alterações ocasionadas pela obra, deverão ser corrigidas 
ou estabilizadas no menor prazo possível;  

+ Deverão ser realizadas inspeções periódicas para garantir o bom 
funcionamento dos sistemas;  

+ O lodo residual, proveniente do sistema hidrossanitário e banheiros 
químicos deverá ser periodicamente retirado por empresa especializada 
e encaminhado para locais de disposição devidamente licenciados;  

+ Deverão ser apresentados manifestos de coleta e destinação final dos 
efluentes, por empresas responsáveis pela atividade e devidamente 

licenciadas por órgão ambiental competente; e 
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+ Durante a fase de implantação deverá ser realizada análises 
laboratoriais mensais, durante todo o período da obra, com base nos 

parâmetros estabelecidos pela Resolução Conama no 430/2011. 
 
 

11.2.3.6. Mobilização e Desmobilização do canteiro de obras e da 
mão de obra 

As instalações do canteiro de obras deverão atender ao disposto no projeto 
executivo, neste PCAO e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho, com destaque para as NR-10 - Instalações e Serviços em 

Eletricidade; NR-11 - Transporte, Movimentação, Conforto nos Locais de 
Trabalho e NR-26 - Sinalização de Segurança.  

Antes do início efetivo da fase de implantação deverá ser identificada a 
demanda de trabalhadores e profissionais locais, bem como as qualificações e 
exigências técnicas para o preenchimento destas vagas a serem oferecidas, 

para direcionar o início do recrutamento da mão de obra necessária para as 
obras do empreendimento com foco nas ações voltadas a potencializar a 

contratação local. 

Deve-se priorizar a contratação de mão de obra local. Ressalta-se ainda que, 
durante as etapas do processo de seleção e recrutamento de trabalhadores do 

empreendimento, deverão ser avaliados os requisitos da atividade a ser 
executada, necessidade da obra e experiência profissional, de forma não 

discriminatória por condição de sexo, raça, nacionalidade, origem étnica, 
social e nativa, religião ou credo, deficiência, idade ou orientação sexual. 

A definição dos procedimentos e execução das atividades voltadas à mão de 

obra são abordadas no Programa de Gestão da Mão de Obra, com apoio do 
Programa de Comunicação Social. 

A desmobilização do canteiro de obras deverá iniciar-se imediatamente após a 
conclusão das obras. Considerando que a desmobilização dos canteiros possui 
atividades como desmontagem de containers, desmobilização de sistemas 

sanitários, entre outras, são apresentadas a seguir as ações e orientações a 
serem efetuadas e adotadas em todos os canteiros: 

+ A empresa construtora deverá apresentar, com um período de 
antecedência, o plano padrão de desmobilização das instalações do 
canteiro de obras. 

+ Execução da completa remoção das instalações de containers incluindo 
a retirada de áreas concretadas, retirada de todos os resíduos de 

construção civil, sucatas metálicas e resíduos em geral, com ampla 
limpeza da área. Todos os resíduos sólidos gerados nesta etapa deverão 
seguir os procedimentos descritos nos procedimentos de Gestão de 

Resíduos Sólidos. 

+ Remoção de todos os equipamentos e máquinas, inclusive de materiais 
descartados; e 

+ Descompactação do solo e implantação de cobertura vegetal de 
gramíneas nos setores mais alterados. 
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Com relação à desmobilização da mão de obra, conjuntamente com o 

Programa de Gestão da Mão de Obra, deverão ser mapeadas novas 
oportunidades de emprego junto às empresas de recursos humanos atuantes 

na região. 

Além disso, deverão ser firmados convênios com entidades públicas e privadas 
para a complementação das ações de instrução e capacitação, com vistas ao 

incremento das condições de empregabilidade da mão de obra desmobilizada. 

11.2.3.7. Sinalização e Controle de Tráfego 

Com a movimentação intensa de veículos leves e pesados durante as obras 
nas vias de acesso no entorno do empreendimento, deverá ser implantada 
medidas e ações para sinalização e controle do tráfego nas vias de acesso, 

cujo detalhamento é apresentado no Programa de Controle e Monitoramento 
do Tráfego e Vias de Acesso. 

É de competência do PCAO acompanhar a implantação das medidas durante a 
etapa de obras para garantir sua execução conforme previsto na descrição do 
Programa e avaliar sua eficiência com desenvolvimento das atividades de 

obras. 

Dentre as ações a serem efetuadas e adotadas: 

+ Cobertura com lona das caçambas dos caminhões que transportarão 
material para evitar a liberação de poeira, a queda e o espalhamento de 

terra e outros tipos de material ao longo do trajeto; 

+ Controle e orientação da circulação dos veículos leves e pesados por 
meio de sinalizações nas áreas das obras e vias externas de circulação, 

para evitar a formação desnecessária de poeira, bem como placas de 
sinalização para controle de velocidade dos veículos; 

+ Treinamentos de segurança no trânsito e obediência às leis de trânsito 
para todos os motoristas ligados às atividades do empreendimento; 

+ Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados nas obras e serviços associados, visando 

regulagem dos motores de combustão para reduzir ao mínimo a 
emissão de gases, vazamentos e quebra de equipamentos nas vias de 

acesso. 

+ Instalação e monitoramento da sinalização nas vias de acesso. 

11.2.4. Metas 

+ Realizar 100% das ações de controle ambiental previstas nos 
programas para a fase de obras 

+ Realizar encontros periódicos (mensais) com engenheiros da 
empreiteira 

+ Atendimento de todas as condicionantes dos licenciamentos ambientais 
associados ao empreendimento 

+ Realizar 100% dos treinamentos, palestras e diálogos de saúde e 
segurança e meio ambiente com os trabalhadores da obra 

+ Garantir que os anúncios de demandas de mão de obra e de 
fornecimento de produtos e serviços sejam divulgados pelos canais de 

comunicação do empreendimento  
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+ Execução de 100% das medidas propostas para limpeza e supressão da 
vegetação 

+ Adoção das ações propostas nas fichas de avaliação dos processos 
erosivos 

11.2.5. Indicadores 

+ Número de ações e medidas realizadas nas frentes de trabalho da etapa 
de obras para controle e monitoramento dos impactos ambientais das 

obras 

+ Atas de reunião com as equipes responsáveis pela obra 

+ Número de ocorrências ambientais registradas por não cumprimento de 
condicionantes ou requisitos legais 

+ Lista de presença dos treinamentos, relatórios fotográficos dos diálogos 
e número de acidentes e quase-acidentes registrados 

+ Percentual da contratação da mão de obra local em relação ao total 
contratado e número de empresas contratadas para fornecimento de 

serviços no empreendimento 

+ Quantidade de volume florestal gerado sobre o estimado pelo inventário 
florestal 

+ Número de ações realizadas para correção de processos erosivos 
identificados 

11.2.6. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento do presente programa será realizado por meio de 

relatórios técnicos mensais que deverão ser elaborados visando o 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos pelo Programa. Nesses 
documentos deverão constar as principais atividades realizadas durante o 

período, como: informações indicativas do estágio da obra; registros 
fotográficos, por exemplo de ocorrências ambientais, execução de medidas de 

controle, etc.; avaliação das medidas corretivas e preventivas implantadas; 
avaliação da eficácia das medidas de controle adotadas; acompanhamento das 
atividades realizadas no período. 

O relatório deve conter informações e resultados específicos de cada item das 
ações descritas na metodologia do Programa. 

Junto do relatório mensal deverá ser elaborado uma planilha de ocorrências 
ambientais com o acompanhamento dos desvios e não-conformidades 
identificados e seu tratamento junto aos responsáveis para mitigação e 

prevenção de irregularidades e impactos. 

11.2.7. Cronograma 

O PCAO será mantido durante todo o período de obras do empreendimento, 
iniciando-se ainda na fase de planejamento das obras, intensificando-se 

durante a sua realização e mantendo-se, inclusive, até o final de desativação 
do canteiro de obra e da completa reabilitação de todas as áreas degradadas. 
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Quadro 11.2-1 Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Controle 

Ambiental de Obras 
◼ ◼  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.2.8. Recursos Necessários 

Para implementação do PCAO destaca-se a necessidade de recursos humanos 
adequados, com experiência e formação em meio ambiente e gestão durante 

etapa de obras.  

Desta maneira, o PCAO deve ser conduzido por uma equipe coordenada por 

profissional com experiência em obras, com objetivo de supervisionar e 
gerenciar as atividades relativas ao programa, além de profissionais em 
campo com formação na área ambiental para acompanhamento e registro das 

atividades. 

11.2.9. Responsabilidade  

A responsabilidade pela implantação do PCAO ficará a cargo da empreiteira 
contratada, sendo que a supervisão deverá ser realizada pela equipe da 
contratante. 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental 
estará diretamente envolvida na realização do presente Programa Ambiental 

de Controle de Obras. 

É de responsabilidade da empreiteira a elaboração dos procedimentos 

construtivos das obras, que devem ter por base o disposto neste PCAO e no 
projeto básico, bem como os critérios a serem estabelecidos pela contratante 
no momento da contratação dos serviços. 

A equipe de gerenciamento ambiental será responsável pelo acompanhamento 
(direto e indireto) das atividades de construção, além de outras atividades que 

o desenvolvimento dos programas ambientais indicarem como necessárias. 

 

11.3. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos - PGRS 

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) consiste no controle e 
fiscalização das atividades de coleta, transporte, armazenamento temporário e 
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destinação final dos resíduos gerados durante as etapas de implantação e 

operação do empreendimento. 

Os diversos tipos de resíduos sólidos gerados nestas atividades devem ser 

gerenciados (coleta, acondicionamento, armazenamento temporário, 
transporte, reciclagem ou reutilização, tratamento e disposição final em local 
adequado) de acordo com a legislação vigente e Normas Regulamentadoras, 

visando mitigação dos possíveis impactos relacionados. 

Essas etapas do empreendimento acarretarão na geração de resíduos sólidos e 

líquidos, criando assim uma potencial ocorrência de diversos impactos. A 
busca da prevenção e minimização dos possíveis impactos ambientais bem 
como o atendimento às exigências legais, determinam a necessidade de 

implementação de um programa específico de gestão de Resíduos Sólidos. 

Em atendimento à legislação ambiental, às normas coorporativas do 

empreendedor e às características do empreendimento, é pertinente o 
estabelecimento do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) que 
procura evitar, minimizar e/ou mitigar os impactos ambientais durante a fase 

de implantação e operação do empreendimento. 

11.3.1. Objetivos 

O programa tem como principal objetivo estabelecer a metodologia e os 
critérios de controle dos resíduos, de forma a caracterizar e gerenciar de 

maneira adequada a geração, coleta, manejo, transporte, acondicionamento, 
armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos; a fim de evitar, 
mitigar ou minimizar seus impactos sobre o meio e, assim mitigar os efeitos 

nocivos destes materiais e proporcionar aos funcionários e a comunidade local 
uma melhora na qualidade ambiental, de forma cumprir a Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010. 

11.3.2. Metodologia 

Este programa deverá ser adotado em todas as áreas da UTE Cidade do Livro 

que sofrerão intervenção direta da implantação e operação do 
empreendimento, e ainda, todos os destinatários finais e transportadores dos 

resíduos, que por sua vez deverão estar licenciados para recebê-los. 

A metodologia proposta segue o predisposto na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305) e sua execução é condicionada a partir da realização 
de treinamentos, palestras e conversas periódicas aos funcionários durante a 
implantação e operação, visando informar e capacitar sobre os procedimentos 

das etapas descritas neste Programa. 

Toda manipulação dos resíduos sólidos deve ser realizada com a utilização de 

EPIs e seguindo todas as normas de segurança do trabalho. Todas as áreas de 
segregação e armazenamento de resíduos sólidos serão alvo de vistorias e 
fiscalização periódica semanal, para averiguação do atendimento às normas 

ambientais e do preconizado neste Programa. 

Deve estar prevista realização de inventário dos resíduos sólidos para controle 

de entrada e saída dos resíduos, quantitativos gerados e controle de 
documentação comprobatória de transporte e destinação. 
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O PGRS deverá ser revisado sempre que houver atualização dos requisitos 

legais, surgimento de novas tipologias ou alteração nas tipologias já existentes 
dos resíduos, alteração nos procedimentos operacionais e nas etapas do 

processo e/ou novas formas de geração, manejo, tratamento, transporte e 
destinação final. 

Além das condições citadas anteriormente, o PGRS pode ser readequado de 

acordo com exigências do órgão ambiental para adequação do escopo, 
atendimento de condicionantes ambientais específicas e/ou especificidades 

existentes nas etapas de operação e desativação do empreendimento não 
previstas anteriormente.  

11.3.3. Principais Ações Propostas 

As ações relativas à Gestão de Resíduos Sólidos estão listadas a seguir e 
deverão ser constantemente conduzidas e reforçadas, sempre que verificada a 

necessidade, via execução de treinamentos pontuais. 

+ Geração e Segregação 

A classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos perigosos e 
não-perigosos gerados serão realizadas de acordo com as Normas e 

Resoluções cabíveis: NBR 10.004/2004 e Resolução CONAMA no 307/2002 
(resíduos de construção civil). 

A segregação obedecerá às diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 
275/01 e na NBR 10.004/04, consistindo na separação e triagem dos resíduos; 
segundo as suas características, para evitar a contaminação de outros 

materiais. 

+ Acondicionamento e Armazenamento 

Deverá ocorrer o estabelecimento de locais específicos para acondicionamento 
e armazenamento dos resíduos sólidos conforme sua classificação. Na fase de 

implantação do empreendimento, o local de armazenamento temporário 
deverá alocado próximo ao canteiro de obras, responsável por comportar o 

quantitativo de resíduos sólidos gerados na obra, até a seu transporte 
destinação final. 

Para a operação, deve ser prevista estrutura semelhante da implantação, 

próximo às áreas administrativas e dimensionada adequadamente para 
comportar o quantitativo de resíduos gerados na operação. 

O local de armazenamento de resíduos sólidos Classe I - Perigosos deverá 
será dotado de piso impermeável e cobertura, atendendo assim as condições 

descritas na norma NBR 12.235/92 – Armazenamento de Resíduos Sólidos 
Perigosos.  

+ Transporte externo e Destinação Final 

Todo transporte externo obedecerá às normas técnicas NBR 7.500/11, NBR 

13.221/07, Resolução ANTT nº 420/04, Decreto nº 96.044/88 e Lei n° 
3.007/98 atendendo ao padrão corporativo de controles e registros, que prevê 
a emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).  

A coleta e transporte deverá sempre ser realizada próximo do limite de 
armazenamento de resíduos das estruturas locais e de acordo com a 
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especificidade de cada resíduo com suas respectivas características físico-

químicas e/ou biológicas, afim de evitar vazamentos e acidentes. 

A destinação final dos resíduos deve ser mapeada e identificada com 

antecedência à coleta e transporte. Quando possível, deve-se realizar 
destinação para reciclagem e recuperação dos resíduos gerados, verificando a 
possibilidade de logística reversa, evitando o máximo possível a disposição de 

resíduos sólidos em aterro sem recuperação e minimizando os danos 
ambientais causados pelos resíduos. 

As empresas responsáveis pelo transporte e destinação final deverão estar 
devidamente licenciadas de acordo com o tipo de atividade por órgão 
licenciador competente. 

11.3.4. Metas 

+ Gerenciar (coleta, segregação, acondicionamento, armazenamento) de 
100% dos resíduos na fase de instalação; 

+ Realizar 100% da destinação final dos resíduos gerados durante a fase 
de instalação, sendo os destinos finais devidamente licenciados. 

+ Realizar 100% das visitas periódicas aos locais de armazenamento 
temporário; 

+ Realizar 100% do treinamento previsto aos trabalhadores que realizarão 
o manejo dos resíduos e efluentes; 

+ Realizar 100% das ações de conscientização planejadas aos 
trabalhadores da obra. 

11.3.5. Indicadores Ambientais 

Os indicadores do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos a serem 

considerados são: 

+ Percentual de destinação dos resíduos sólidos e efluentes a empresas 
cadastradas; 

+ Registros de disposição final de resíduos através de Manifesto de 
Transporte de Resíduos – MTR; 

+ Percentual de treinamentos executados ao pessoal que realizará o 
manejo dos resíduos sólidos e efluentes;  

+ Percentual de ações de conscientização executadas de educação 
ambiental aos trabalhadores da obra (DDSMS). 

11.3.6. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e avaliação da execução do referido programa ocorrerá 
por meio de relatórios técnicos internos e para apresentação ao órgão 
ambiental ao decorrer da implantação e, posteriormente, na etapa de 

operação. 

Todo procedimento de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte 

e destinação final em todas as etapas do empreendimento deve ser 
acompanhado e avaliado, com registro e controle de documentos 
comprobatórios de coleta e destinação, bem como das atividades e 

movimentações internas e externas, com intuito de evitar, mitigar e minimizar 
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riscos e danos socioambientais provenientes dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.  

O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos possui similaridades para o 

aspecto resíduos entre a fase de instalação e operação em termos de 
acompanhamentos e manejo dos resíduos propriamente dito. No entanto, a 
fase de implantação tem por característica a geração mais significativa de 

resíduos, principalmente de construção civil e abrangida na fiscalização do 
Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO). 

11.3.7. Cronograma 

O PGRS terá início na fase de planejamento e prosseguirá por toda a fase de 
implantação e operação, tendo em vista que está prevista geração de resíduos 

nas etapas de implantação e operação do empreendimento. 

 

Quadro 11.3-1 Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 
◼ ◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.3.8. Recursos Necessários 

Para implementação do PGRS destaca-se a necessidade de recursos humanos 
adequados, com experiência e formação em meio ambiente e gestão durante 
etapa de obras e operação. Desta maneira, o PGRS deve ser conduzido por 

uma equipe coordenada por um profissional com experiência e conhecimento, 
com objetivo de supervisionar e gerenciar as atividades relativas ao programa, 

além de profissionais em campo com formação na área ambiental para 
acompanhamento e registro das atividades. 

11.3.9. Responsáveis 

A responsabilidade pela implantação e execução dos procedimentos do 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos ficará a cargo da empreiteira 

contratada durante as obras e pelo empreendedor durante etapa de operação, 
sendo que a supervisão, em ambas as fases, deverá ser realizada pela equipe 

ambiental da contratante. 

 

11.4. Programa de Gestão dos Efluentes Líquidos – PGEL 

O Programa de Gestão de Efluentes Líquidos (PGEL) consiste no controle e 
fiscalização das atividades de geração, transporte, armazenamento e 
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tratamento dos efluentes gerados durante as etapas de implantação e 

operação do empreendimento. 

Durante a realização das atividades relacionadas às fases de implantação e 

operação do empreendimento está prevista geração de efluentes líquidos 
domésticos, drenagem pluvial e chorume da biomassa armazenada para 
operação. Diante disto, o presente Programa de Gestão de Efluentes Líquidos 

justifica-se pela necessidade de monitoramento das estruturas e 
equipamentos previstos e possíveis alterações na qualidade dos efluentes 

gerados pelo empreendimento. 

O programa está voltado para todas as gerações de efluentes líquidos 
provenientes da futura implantação e operação de acordo com o descrito a 

seguir: 

+ Efluente sanitário: serão gerados efluentes sanitários/domésticos 
provenientes dos sanitários, vestiários e refeitórios.  

+ Drenagem pluvial: se caracteriza basicamente pela incidência de 
precipitação pluviométrica sobre áreas do empreendimento. Estas águas 

serão captadas por drenos e direcionadas para caixa de água bruta. 

+ Chorume: oriundo do armazenamento da biomassa no pátio de 
biomassa, que precede sua queima na caldeira. 

11.4.1. Objetivos 

O programa tem como objetivo apresentar as diretrizes para o monitoramento 
dos efluentes líquidos gerados pelo empreendimento e garantir o tratamento 

dos efluentes gerados durante a implantação e operação. 

São objetivos específicos deste programa: 

+ Prevenção, controle e monitoramento dos possíveis efluentes líquidos a 
serem gerados em todas as fases do empreendimento; 

+ Avaliar a eficiência do sistema de tratamento proposto e garantir o 
atendimento à legislação e à qualidade ambiental; 

+ Avaliar a eficiência e funcionamento do sistema de captação do 
chorume dos pátios de biomassa e do tanque de armazenamento; 

+ Acompanhar a coleta de efluentes sanitários de banheiros químicos e 
garantir a destinação final adequada, evitando, assim, a contaminação 

das águas e solos; 

+ Garantir a limpeza e manutenção das canaletas e estruturas de 
drenagem pluviais visando o pleno funcionamento das mesmas. 

11.4.2. Metodologia 

Este programa deverá ser adotado em todas as áreas da UTE Cidade do Livro 
que sofrerão intervenção direta da implantação e operação do 

empreendimento, em específico, todas as estruturas que irão comportar os 
efluentes líquidos e seu respectivo tratamento, que por sua vez deverão estar 
em pleno funcionamento e com devida fiscalização com base em normas 

técnicas e demais requisitos legais. 

Sua execução é condicionada a partir da realização de treinamentos, palestras 

e conversas periódicas aos funcionários durante a implantação e operação, 



   
 
 

583 

visando informar e capacitar sobre os procedimentos das etapas descritas 

neste Programa.  

A realização de inspeções deverá ser acompanhada e documentada (inclusive 

com relatórios fotográficos), sendo registradas as ações que potencialmente 
poderão deflagrar impactos negativos sobre componentes ambientais 
sensíveis. 

Durante o período de obras, o monitoramento e inspeção dos efluentes 
líquidos será acompanhado pelo PCAO, com fiscalização das condições dos 

banheiros químicos e instalações provisórias no canteiro até implantação da 
ETE, além do funcionamento das drenagens pluviais. 

Durante o período de operação, a inspeção dos efluentes líquidos também 

deverá ocorrer periodicamente, visando avaliar se as condições das estruturas 
estão aptas e em pleno funcionamento, com controle da documentação e 

resultados das análises dos efluentes da ETE.  

11.4.3. Principais Ações Propostas 

As ações deste programa estão listadas a seguir e deverão ser 

constantemente conduzidas e reforçadas sempre que verificada a sua 
necessidade. 

+ Realizar o monitoramento da coleta de efluentes dos banheiros 
químicos, por empresa especializada, durante etapa de obras; 

+ Destinação final dos efluentes gerados durante a fase de instalação do 
empreendimento para locais licenciados por órgão ambiental 
competente e com emissão do respectivo Manifesto de Transporte de 

Resíduo – MTR. 

+ As amostras dos efluentes deverão ser encaminhadas para análise em 
laboratórios com a respectiva cadeia de custódia, garantindo assim a 
confiabilidade dos laudos entregues pelo laboratório contratado; 

+ Os dados coletados bem como as análises e os resultados deverão ser 
compilados em planilhas contendo a identificação dos pontos 
amostrados por coordenadas geográficas; 

+ Os registros dos monitoramentos realizados deverão ser mantidos para 
posterior apresentação ao órgão ambiental, juntamente com os 

relatórios periódicos; 

+ Realizar inspeções visuais periodicamente para a identificação de 
potenciais pontos que possam desenvolver entupimentos e vazamentos, 
visando uma manutenção preventiva; 

+ Intensificar as limpezas e vistorias da rede coletora pluvial durante 
períodos de maior intensidade de chuva, devido ao favorecimento do 
carreamento de sólidos e geração de potenciais pontos de acúmulos ao 
longo do sistema; 

+ Manter registrada a realização das devidas manutenções 
preventivas/corretivas dos sistemas de tratamento; 

+ Realizar monitoramentos analíticos em todas as estruturas relacionadas 
à coleta, tratamento e reutilização dos efluentes líquidos, com base na 
Resolução CONAMA nº 430/11. 

11.4.4. Metas 
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+ Coleta de 100% dos efluentes dos banheiros químicos alocados no 
canteiro e frentes de obra. 

+ Destinação final de 100% dos efluentes sanitários da etapa de obras 
para tratamento com empresas com licença ambiental válida e emissão 

de MTR. 

+ Quantificar 100% dos efluentes coletados, no Manifesto de Transporte 
de Resíduos e Efluentes – MTREs.  

+ Realizar 100% das vistorias previstas nos sistemas de drenagem pluvial 
e tanque de armazenamento do chorume. 

+ Realizar 100% dos monitoramentos e análises dos efluentes tratados na 
ETE para reutilização. 

+ Evitar ocorrências ambientais proveniente de vazamentos de 
substâncias e efluentes, entupimentos dos sistemas de drenagem e 
tratamento de efluentes sanitários, danificação das estruturas. 

11.4.5. Indicadores 

+ Número de coletas de efluentes realizadas nos banheiros químicos. 

+ Atualização de planilha de registro com MTR’s e licenças ambientais das 
empresas responsáveis pela destinação dos efluentes. 

+ Resultados analíticos dos sistemas de tratamento. 

+ Quantidade de efluente tratado sobre a quantidade de efluente gerado. 

+ Número de parâmetros acima do limite permitido na Resolução CONAMA 
nº 430/11 por campanha. 

+ Número de inspeções realizadas no sistema de drenagem pluvial. 

+ Número de inspeções realizadas na ETE. 

+ Número de inspeções realizadas no tanque de armazenamento de 
chorume da biomassa. 

+ Número de ocorrências ambientais registradas causadas por efluentes 
líquidos. 

11.4.6. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e avaliação da execução do referido programa ocorrerá 
por meio de relatórios técnicos internos e para apresentação ao órgão 

ambiental ao decorrer da implantação e, posteriormente, na etapa de 
operação. 

Nesses documentos deverão constar as principais atividades realizadas 
durante o período, como: controle de MTR’s dos efluentes coletados de 
banheiros químicos durante as obras; registros fotográficos, por exemplo de 

ocorrências ambientais, execução de medidas de controle, etc.; avaliação das 
medidas corretivas e preventivas implantadas; fiscalização de condição das 

estruturas; resultados das análises dos efluentes tratados na ETE; 
acompanhamento das atividades realizadas no período. 

11.4.7. Cronograma 

O Programa de Gestão de Efluentes Líquidos terá início na fase de 
implantação, com geração dos efluentes na etapa de obras e prosseguirá por 

toda fase operação. 
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Quadro 11.4-1 Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Gestão de Efluentes 

Líquidos 
 

◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.4.8. Recursos Necessários 

Para implementação do PGEL destaca-se a necessidade de recursos humanos 
adequados, com experiência e formação em meio ambiente e gestão durante 

etapa de obras e operação. Desta maneira, o PGEL deve ser conduzido por 
uma equipe coordenada por um profissional com experiência e conhecimento, 

com objetivo de supervisionar e gerenciar as atividades relativas ao programa, 
além de profissionais em campo com formação na área ambiental para 
acompanhamento e registro das atividades. 

11.4.9. Responsabilidade  

A responsabilidade pela implantação e execução dos procedimentos do 

Programa de Gestão de Efluentes Líquidos ficará a cargo da empreiteira 
contratada durante as obras e pelo empreendedor durante etapa de operação, 
sendo que a supervisão, em ambas as fases, deverá ser realizada pela equipe 

ambiental da contratante. 

 

11.5. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar 

11.5.1. Objetivos 

A operação da UTE gerará emissão de gases e partículas na chaminé da 
caldeira, e depoeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, o que 

poderá provocar alterações na qualidade do ar na vizinhança. 

O presente programa tem por objetivo minimizar os impactos gerados pelas 
emissões atmosféricas sobre a qualidade do ar, assegurar o bem-estar dos 

colaboradores e das comunidades lindeiras, além de atestar o correto 
funcionamento do sistema de combustão e controle de emissões. 

11.5.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

11.5.2.1. Fase de Implantação 
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Considerando-se a participação de máquinas e veículos durante a implantação 

do empreendimento, o controle das emissões decorrentes da queima do diesel 
(gases de combustão) deverá ser realizado mediante medições periódicas, 

para monitoramento do índice de emissão de monóxido de carbono por 
veículos/equipamentos com motor do ciclo diesel. Assim, deverá ser 
empregado o método de ensaio com Escala de Ringelmann Reduzida, para 

determinação do grau de enegrecimento da fumaça emitida por fontes fixas e 
móveis. 

Outra medida de controle das emissões de poluentes atmosféricos originadas 
de motores à combustão é a adoção da autofiscalização interna e manutenção 
da frota.  

Para mitigar a emissão de particulados proveniente do tráfego dos veículos 
nos acessos durante o período de obras deverão ser adotadas as seguintes 

medidas: 

+ Controle geral de poeira por meio do planejamento adequado nas 
frentes de obra; 

+ Realização de umectação das vias, quando necessário; 

+ Estabelecimento de limites de velocidade na área do empreendimento; 

+ Promover e estimular, através dos treinamentos periódicos a 
conscientização dos integrantes e subcontratados sobre a importância 
do cumprimento dos procedimentos internos de gerenciamento 

ambiental. 

11.5.2.2. Fase de Operação 

11.5.2.2.1. Monitoramento emissões de chaminé 

A amostragem da chaminé da caldeira deverá ser realizada periodicamente, 
com avaliação da emissão de material particulado (PM10), NOx, SOx e CO. 

O monitoramento deverá atender às determinações da norma Cetesb DD-10-
P, de 2010, e demais normas e regulamentos pertinentes. 

11.5.2.2.2. Monitoramento de poeira fugitiva 

O monitoramento de poeira fugitiva deve ser realizado por amostragem por 
Amostrador de Volume Constante – Hi-Vol – por um período contínuo de uma 

semana (7 amostras de 24 horas), conforme procedimento da norma NBR-
9547. 

O ponto de monitoramento deve ser localizado próximo à divisa da área da 

UTE, em sua porção Noroeste (direção dos ventos predominantes). 

11.5.2.2.3. Recomendações preventivas 

Recomenda-se que sejam implantadas medidas de controle de emissão de 
poeira fugitiva na área de pré-processamento de cavaco, incluindo desde a 
recepção do material, moagem, estoque e transporte para a caldeira. Não se 

recomenda alguma ação específica, mas este controle pode ser feito por 
fechamento da área de recebimento, estoque e processamento do material, 

com instalação, se necessário, de sistemas de exaustão de ar dotados de 
equipamentos de controle de partículas como, por exemplo, ciclones.   
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Eventuais pilhas de material, se mantidas ao ar livre, devem ser umedecidas. 

As vias de acesso e de tráfego interno devem ser pavimentadas, evitando a 
ressuspensão de partículas do solo. 

11.5.3. Metas 

A principal meta do presente programa é atender aos limites estabelecidos 
pela legislação. 

11.5.4. Indicadores 

Poderão ser utilizados como indicadores do presente programa: 

+ Comportamento das medições realizadas; 

+ Níveis de emissão atmosférica medidas na chaminé da caldeira, a serem 
comparados com os valores de projeto, padrões legais e série histórica; 

+ Número de registros de reclamações de emissão atmosférica; 

+ Número de pontos de monitoramento com emissões acima do limite 
estabelecido pela legislação; 

+ Concentração atmosférica de material particulado, a ser comparado com 
a série histórica e PQAR. 

+ Evolução da pluma de dispersão de poluentes; 

+ Eficiência das estruturas de controle;  

+ Número de intervenções para manutenção da frota; 

+ Número de medições registradas em desconformidade à Escala 
Ringelmann. 

11.5.5. Acompanhamento e Avaliação 

A cada campanha de medição será elaborado um relatório, que deverá conter 
os dados detalhados da respectiva campanha, bem como a série histórica de 
dados, com análise comparativa dos resultados. 

11.5.6. Cronograma 

O Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar terá início na fase de 

implantação e prosseguirá por toda a fase operação. 

 

Quadro 11.5-1 Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar 
 

◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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Ressalta-se que o monitoramento da qualidade deverá ser realizado através 

de medições de avaliação na fase de comissionamento, outra em até 30 dias 
após o início da operação normal e, depois, repetidas anualmente. 

 

 

11.5.7. Recursos Necessários 

Dentre os recursos necessários para a implantação do presente programa 
destacam-se: 

+ Engenheiro com experiência em monitoramento de emissões 

+ Técnicos em amostragem de chaminés e Hi-vol 

+ Amostrador de Volume Constante – Hi-Vol 

+ Escala de Ringelmann Reduzida 

+ GPS 

+ Máquina fotográfica. 

11.5.8. Responsabilidade  

A responsabilidade pela implantação do programa será do empreendedor, o 

qual poderá contar com apoio de consultorias ambientais, e laboratório de 
análises físico-químicas e microbiológicas de água, com corresponsabilidade 

dos órgãos ambientais para avaliação e fiscalização do Programa. 

 

11.6. Programa de Controle e Monitoramento de Ruído 

11.6.1. Objetivos 

Esse programa tem por objetivo o acompanhamento dos níveis de ruído nas 

áreas de influência do empreendimento, além da comparação com os valores 
de referência medidos no Diagnóstico Ambiental, permitindo averiguar 

eventuais alterações. Também serão utilizados para verificar se estão acima 
dos limites das legislações e normas técnicas. 

O programa deverá criar um banco de dados com os níveis sonoros junto aos 

pontos receptores, determinando eventuais desconformidades sonoras e, 
desta forma, desencadeando ações de controle da emissão de ruído. 

11.6.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

11.6.2.1. Monitoramento ruído 

O monitoramento de ruído deverá contemplar 3 pontos e avaliação 
simultânea:  

+ um ponto localizado na residência rural próxima ao empreendimento 
(mesmo ponto avaliado no diagnóstico do Estudo Ambiental); 

+ dois pontos localizados na área da usina, para caracterização da fonte 
sonora, sendo um nos limites da propriedade, do lado voltado para o 
ponto receptor (ao sul) e outro em ponto central, a ser determinado. 
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As medições deverão ocorrer simultaneamente nos 3 pontos, para 

determinação do efeito variações sonoras da fonte, junto ao receptor sendo 
possível, assim, considerar na avaliação do incômodo de ruído a efetiva 

contribuição da fonte sonora em análise. 

O tempo de amostragem deverá ser de 15 minutos, ocorrendo no período 
diurno e noturno (na fase de obras, somente se forem realizadas atividades 

ruidosas à noite). Antes do início das avaliações, diurnas e noturnas, deve ser 
realizada uma medição prévia do ruído noturno no ponto receptor, nos dois 

períodos, bem como nos pontos internos, a serem determinados. 

Para as medições de ruído deve ser utilizado analisador integrador de ruído, e 
calibrador acústico, ambos de tipo I e com certificados de calibração válidos, 

emitidos por laboratório pertencente à RBC do Inmetro. 

As medições de ruído deverão ser executadas de acordo com as 

determinações da norma Cetesb DD-100/2009, além de atender aos requisitos 
da norma ABNT NBR-10151. 

Durante a fase de implantação recomenda-se a realização de campanhas 

bimestrais.  

Na fase de operação deverá ser realizada uma campanha na fase de 

comissionamento, outra em até 30 dias após o início da operação normal e, 
depois, repetidas anualmente. 

11.6.2.2. Recomendações preventivas 

Durante a fase de obras, recomenda-se que as atividades ruidosas sejam 
limitadas ao período diurno – das 7 às 22 h – de dias úteis. 

Na operação da UTE, é recomendável que o transporte de biomassa na via de 
acesso ocorra, também, apenas no período diurno evitando, assim, a 
passagem de caminhões próximo ao ponto receptor vizinho, durante a noite. 

11.6.3. Metas 

A meta do programa de monitoramento de ruídos é atender aos parâmetros 

preconizados pela legislação (ABNT NBR-10151). 

11.6.4. Indicadores 

Os principais indicadores do presente programa são: 

+ Número de medições realizadas acima da avaliação prévia; 

+ Número de medições realizadas acima dos padrões determinados pela 
NBR-10.151; 

+ Número de registros de queixas e reclamações realizados por possíveis 
receptores do entorno. 

11.6.5. Acompanhamento e Avaliação 

A cada campanha de medição será elaborado um relatório, que deverá conter 
os dados detalhados da respectiva campanha, bem como a série histórica de 

dados, com análise comparativa dos resultados. 
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11.6.6. Cronograma 

O Programa de Monitoramento de Ruído terá início na fase de implantação e 
prosseguirá por toda a fase operação. 

 

 

Quadro 11.6-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento de 

Ruído 
 

◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.6.7. Recursos Necessários 

Os principais recursos necessários para realização do programa são: 

+ Engenheiro com experiência em acústica ambiental; 

+ Medidor de Ruído; 

+ Microfone Capacitativo; 

+ Calibrador Acústico; 

+ GPS; 

+ Máquina fotográfica. 

11.6.8. Responsabilidade  

A responsabilidade pela implantação do programa será do empreendedor, o 

qual poderá contar com apoio de consultorias ambientais, e laboratório de 
análises físico-químicas e microbiológicas de água, com corresponsabilidade 

dos órgãos ambientais para avaliação e fiscalização do Programa. 

 

11.7. Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de 

Acesso 

O presente Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de 
Acesso se justifica uma vez que o aumento do volume de tráfego nas rodovias 
SP-261 e SP-300 e principalmente na vicinal de acesso ao empreendimento foi 

identificado comoum impacto negativo. 

Durante a implantação do empreendimento não estão previstas interrupções 

do tráfego e/ou interferência no fluxo viário local em decorrência do 
incremento do número de veículos trafegando nas vias de acesso ao 
empreendimento. 

11.7.1. Objetivos 
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Esse programa tem como objetivo apresentar as principais ações a serem 

realizadas nas vias de acesso ao empreendimento e junto aos motoristas de 
veículos pesados para a minimização do impacto previsto para as fases de 

implantação e operação da UTE Cidade do Livro. 

Os objetivos específicos são: 

+ Monitorar e prevenir acidentes durante a fase de obras; 

+ Promover melhorias nas condições de trafegabilidade da via; 

+ Realizar treinamentos periódicos com motoristas de veículos pesados; 
e 

+ Executar as diretrizes associadas aos procedimentos de sinalização de 
vias, visando a prevenção ou mitigação de impactos ambientais 

associados às obras. 

11.7.2. Metodologia 

O estudo de tráfego demonstrou que as principais vias que sofrerão o aporte 

de tráfego são a Rodovia Marechal Rondon – SP-300 e estrada vicinal que 
acessará o empreendimento, entretanto ambas suportam o tráfego gerado 

pelo empreendimento tanto na fase de implantação como na de operação. 

A Rodovia Marechal Rondon – SP-300 é mantida pela concessionária Rodovias 

do Tietê e possui toda a infraestrutura necessária para assegurar o impacto 
referente à pressão sobre infraestrutura viária decorrente do aumento do 
tráfego de veículos. 

Nesta rodovia todos os acessórios existentes no trecho de interesse da SP-
300, como demarcação de faixas, guard-rail, sinalização vertical e horizontal, 

telefone de emergência, canaletas de drenagem, entre outros, são 
observados. 

A Rodovia Marechal Rondon – SP-300 também conta com pontos de passagem 

de fauna no trecho de estudo. 

Sendo assim, verifica-se a necessidade de implantação de ações apenas na 

vicinal de acesso ao empreendimento, que hoje conta apenas com 
pavimentação do trecho, de modo a ampliar questões de organização, 
segurança e garantia da fluidez e dinamismo do fluxo de tráfego local 

existente. 

Ao início da fase de implantação deve-se realizar aproximação com a 

prefeitura para discutir as ações de sinalização a serem realizadas na via 
vicinal de acesso a UTE por se tratar de uma via pública municipal. 

As medidas necessárias para adequação da estrada vicinal previstas são: 

+ melhoria de pavimentação;  

+ implantação de faixas de marcação;  

+ implantação de sinalização horizontal; e 

+ implantação de sinalização vertical de segurança e acostamento.  

Com relação a queda de materiais, ressalta-se que a maioria dos veículos de 

carga transportarão materiais inertes, como cavaco de madeira ou cinzas, 
sendo assim, faz-se necessária a orientação dos fornecedores quanto às ações 
que podem prevenir a queda do material na via. Recomenda-se a amarração e 
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contenção correta do material. Além disso, deve-se realizar a cobertura do 

material com lona plástica, o que aumentará a segurança do transporte. 

Para os casos de queda de material na via de acesso, a equipe de segurança 

do trabalho da empresa deverá ser acionada para aplicação das ações 
previstas no plano de atendimento a emergências para este caso. 

Em ambas as fases (implantação e operação) serão fornecidos treinamentos 

aos motoristas quanto à segurança no transporte dos materiais, segurança no 
trânsito, leis de trânsito aplicáveis ao tipo de transporte e recomendação dos 

trajetos para entrada e saída do empreendimento. As atividades serão 
registradas e contempladas nas atividades de integração de novos 
colaboradores. 

Recomenda-se que sejam realizadas ações de monitoramento da via de acesso 
ao empreendimento considerando, minimamente, as seguintes atividades: 

+ Medição do fluxo de veículos médio diário; 

+ Verificação das condições das estruturas e sinalizações implantadas; 

+ Registro de não-conformidades nas atividades relativas ao uso da via e 
da sinalização, decorrentes da implantação/operação da UTE; e 

+ Registro de acidentes ou interrupções na circulação da via. 

A periodicidade recomendada para desenvolvimento das atividades é 

semestral na implantação e anual na operação.  

Caso sejam identificadas não-conformidades durante o monitoramento do 

fluxo de veículos, deverão ser implantadas medidas de controle para o aspecto 
identificado. Essas medidas devem ser: 

+ Reforço no treinamento e orientação de segurança no trânsito; 

+ Implantação de melhorias na pavimentação e /ou sinalização da via; 

+ Campanha de educação/orientação com a população local e produtores 
que utilizam a via em suas atividades diárias. 

A seguir são expostas as principais ações mitigadoras a serem realizadas tanto 

na fase de implantação quanto de operação. 

11.7.3. Principais Ações Propostas 

11.7.3.1. Ações na Fase de Implantação 

A vicinal de acesso atualmente não conta com qualquer sinalização, vertical ou 

horizontal, demarcação de faixas, entre outros. 

Para o início das obras no local indica-se que sejam instaladas sinalizações 
verticais de placas de advertência, em um raio de 500 metros do acesso 

principal até o canteiro de obras, englobando no mínimo as placas 
apresentadas na nas figuras a seguir. 
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Figura 11.7-1 - Sinal de advertência de obras próximas com fundo na cor 

laranja. 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

 

Figura 11.7-2 - Sinalização vertical de advertência: Máquinas na pista. 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

 

Figura 11.7-3 - Sinalização vertical de advertência: Veículos em pista. 

Fonte: DNIT, 2010. 

Em decorrência da presença da ponte estreita sobre o rio Lençóis, durante a 

etapa de obras também se recomenda a sinalização de placa conforme figura 
a seguir. 
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Figura 11.7-4 - Sinalização de ponte estreita a frente. 

Fonte: DNIT, 2010. 

Na saída do canteiro de obras, recomenda-se a instalação de um lava-rodas 
evitando excesso de material particulado nas vias de acesso, além da criação 

de área de parqueio nas dependências do empreendimento, evitando que os 
motoristas estacionem no acostamento das vias de acesso. 

11.7.4. Ações na Fase de Operação 

Sugere-se a implantação de um sistema de sinalização na aproximação do 
local de instalação do empreendimento, indicando que sejam instaladas 

sinalizações verticais e horizontais, englobando no mínimo as que seguem: 

Sinalizações Verticais: 

+ Sinalizações de limite de velocidade de 60 km/h a cada 500 metros, em 
ambos os sentidos, ou a cada variação para velocidades de 40 km/h, na 

extensão do acesso; 

+ Indicação de PARE nos acessos à vicinal; 

+ Indicação de entrada e saída de veículos do futuro empreendimento, na 
extensão da vicinal de acesso; 

+ Indicação de entrada e saída de veículos laterais, na aproximação das 
entradas para as estradas locais sem pavimentação, de acesso às 

propriedades rurais; e 

+ Mão dupla adiante. 

 

Figura 11.7-5 - Sinalização vertical de advertência. Velocidade máxima, 40 

km/h e 60 km/h. 

Fonte: DNIT, 2010. 
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Figura 11.7-6 - Sinalização vertical orientação: PARE. 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

Figura 11.7-7 - Sinalização vertical de advertência: Entrada e saída de veículos. 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

 

Figura 11.7-8 - Sinalização vertical de advertência e orientação. Mão dupla à frente. 

Fonte: DNIT, 2010. 

 

 

 



   
 
 

596 

Sinalizações Horizontais (Faixas): 

+ Linhas de indicação de redução de velocidade próximas à portaria do 
futuro empreendimento; 

+ Faixas de bordo nas laterais do acesso; 

+ Faixas de divisão de linhas de fluxos; 

+ Faixas de pontos de ultrapassagem; e 

+ Tachas refletivas na faixa de bordo e nas faixas centrais, para 
direcionamento do fluxo. 

 

 

Figura 11.7-9 - Modelos genéricos de taxas refletivas. 

Fonte: M3 Sinalização, 2019. 

 

11.7.5. Metas 

As principais metas do Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e 
Vias de Acesso são: 

+ Implantação de toda a sinalização horizontal e vertical da via até o 
primeiro mês da implantação; 

+ Registrar zero acidentes na via decorrentes de falta de sinalização 
adequada; 

+ Realizar treinamento e orientação sobre segurança do trânsito com 
100% dos motoristas de veículos pesados. 

11.7.6. Indicadores 

Os indicadores ambientais esperados para este programa são: 

+ Registro das atividades de implantação da sinalização na via;  

+ Fichas com registro de acidentes na via; e 

+ Lista de presença dos treinamentos de segurança no trânsito. 

Com estes indicadores será possível avaliar se as melhorias realizadas na via 
são suficientes para a prevenção de acidentes e segurança. 

11.7.7. Acompanhamento e Avaliação 

Deverão ser mantidos registros de todas as atividades desenvolvidas neste 
programa, em formato de relatório descrevendo as atividades implantadas, 

com registro fotográfico e lista de presença assinada (quando aplicável). 
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Para o caso de acidentes ou interrupções de tráfego na via, estes deverão ser 

registrados em fichas de controle contendo, minimamente, as seguintes 
informações: 

+ Data e Hora; 

+ Local (coordenadas geográficas); 

+ Tipo de ocorrência (colisão entre veículos, tombamento de veículo, 
queda de material etc.); 

+ Indicação da presença de vítimas (fatais ou não); 

+ Indicação de interrupção do tráfego na via (em caso positivo, indicar a 
duração da interrupção); 

+ Ações tomadas pela empresa para liberação do fluxo na via; e 

+ Ações recomendadas para prevenção de acidentes similares.  

O relatório deverá ser apresentado ao órgão ambiental junto ao relatório de 

desempenho ambiental anual, que apresenta o acompanhamento das 
atividades desenvolvidas durante as etapas de implantação e operação do 

empreendimento. 

11.7.8. Cronograma 

O Programa de Controle e Monitoramento do Tráfego e Vias de Acesso será 

executado durante as fases de implantação e operação do empreendimento. 

 

Quadro 11.7-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Controle e 

Monitoramento do Tráfego e 

Vias de Acesso 

 
◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

Após a emissão da Licença Prévia, o empreendedor deverá firmar, junto a 

prefeitura de Lençóis Paulista, o convênio para melhoria da vicinal de acesso. 

Com a emissão da Licença de Instalação e antecedência mínima de um mês 
antes do início das obras, deverão ser realizadas as ações propostas para 

mitigação dos impactos da implantação. 

Com o término das obras, antes da solicitação da licença de operação, deverão 

ser realizadas as ações propostas para mitigação dos impactos da operação. 

11.7.9. Recursos Necessários 

Para implantação deste programa será utilizada a mesma equipe e recursos 
materiais do Programa de Gestão Ambiental. O supervisor ambiental da obra, 
com o suporte do gerente ambiental, ficará responsável por fiscalizar e fazer 

cumprir as diretrizes aqui estabelecidas. 
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Os recursos materiais serão compostos pelas placas de sinalização necessárias 

para sinalização vertical e das faixas horizontais, além de tachas refletivas na 
faixa de bordo e nas faixas centrais. 

11.7.10. Responsabilidade  

A implementação deste programa é de responsabilidade do empreendedor, 
sendo efetivamente executado pela construtora contratada para realização das 

obras de implantação. Além disso, o programa será supervisionado e 
fiscalizado pela equipe de Gestão Ambiental. 

 

11.8. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 

11.8.1. Objetivos 

O objetivo deste programa é estabelecer medidas necessárias à recuperação e 

recomposição das superfícies afetadas, dos solos e da cobertura vegetal, de 
acordo com o grau de degradação ambiental e com os usos futuros, visando a 
harmonização com a paisagem local. 

11.8.2. Metodologia 

Considerando a necessidade de manutenção de faixa de servidão para acesso 

e manutenção da adutora, deverá ser realizada a recuperação dando atenção 
especial à proteção e conservação do solo e dos recursos hídricos e, caso haja 
necessidade, utilizando técnicas de controle da erosão. 

No caso das áreas de cultivo, a impossibilidade de uso de maquinário pesado, 
como trator, impede a continuidade da atividade e, portanto, também deverá 

ser recomposta a cobertura vegetal herbácea deste trecho da adutora, 
mantendo-se a área sem uso agrícola. 

A cobertura vegetal será herbácea, com uso de gramínea resistente e nativa, 
como grama batatais (Paspalum notatum), adequada devido à sua rusticidade 
e certa resistência a secas.  

O plantio será em placas ou por semeadura, após reafeiçoamento do terreno e 
implantação de sistema de drenagem, e correção do solo. 

11.8.3. Principais Ações Propostas 

+ Avaliação das áreas a serem recuperadas, após sua desmobilização, 
considerando o nível de alteração e as características locais e do 
entorno; 

+ Reafeiçoamento e estabilização dos terrenos e recomposição de 
sistemas de drenagem; 

+ Análise de solo, calagem, se necessária, controle de formigas; 

+ Plantio em placas preferencialmente, ou por semeadura; e 

+ Manutenção periódica. 
 
 
 



   
 
 

599 

11.8.4. Metas 

+ Recuperação de 100% dos terrenos degradados pelas atividades de 
implantação das obras; 

+ Recuperação de processos erosivos; e 

+ Recuperação de 100% da cobertura vegetal das áreas degradadas. 

11.8.5. Indicadores 

+ Razão entre áreas de terreno recuperado pela área total do terreno 
desmobilizado; 

+  Presença/ausência de processos erosivos no terreno recuperado; e 

+ Percentual de cobertura vegetal na área contemplada com plantio. 

11.8.6. Acompanhamento e Avaliação 

O plantio será realizado por empresa especializada, com equipe treinada para 
a execução de plantios, não sendo necessário treinamento específico para este 

fim. Entretanto, o trabalho será supervisionado por técnico especializado da 
contratante. 

Será realizado previamente o detalhamento das atividades e definição da(s) 

espécie(s) a ser(em) utilizada(s) e de viveiros da região onde poderá(ão) ser 
adquirida(s). A partir deste planejamento será possível o acompanhamento da 

implantação do programa.  

Vistorias periódicas serão realizadas para avaliação do crescimento e do 
percentual de recobrimento, bom como para avaliação de processos erosivos. 

Relatório semestrais serão encaminhados ao órgão ambiental. Após este 
período, serão encaminhados relatórios a cada dois anos ou de acordo com a 

orientação do órgão ambiental. 

11.8.7. Cronograma 

O PRAD deverá ser realizado logo após a liberação dos terrenos alterados, o 
que deve ocorrer ao final da fase de implantação, eventualmente, no início da 
operação. 

 

Quadro 11.8-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 
Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

 ◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.8.8. Recursos Necessários 

A equipe técnica será composta por trabalhadores devidamente treinados para 
a execução dos serviços. 
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O quadro a seguir relaciona a equipe prevista, considerado uma frente de 

plantio.  

 

Quadro 11.8-2 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 Tratorista Reafeiçoamento e gradagem do solo 

4 Auxiliar de campo Adubação e plantios 

1 Técnico agrícola 
Coordenação e acompanhamento em 

campo das atividades pertinentes 

1 Motorista de caminhão 
Atividades pertinentes de transporte de 

mudas e insumos. 

 

Equipamentos e materiais previstos para as atividades de plantio estão 
apresentados no quadro a seguir, considerando um hectare de área a 
recuperar. 

Quadro 11.8-3 - Equipamentos necessários para a atividade de supressão 

vegetal e limpeza do terreno. 

Equipamento/maquina/Material Quantidade 

Trator de pequeno porte 1 

Trator Agrícola com carreta ou caminhão 1 

Calcário e adubo orgânico 330 kg 

Placas de grama 652 m2 

 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 

necessidades constatadas em campo. 

11.8.9. Responsabilidade  

A responsabilidade de implantação e execução deste programa é do 
empreendedor. Cabendo a ele, em cada etapa, executar e/ou supervisionar as 
atividades. 
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11.9. Programa de Plantio Compensatório 

11.9.1. Objetivo 

O presente Programa visa atender à Lei Estadual nº 9.989, de 22 de maio de 

1998 e à Resolução SMA nº 07/17, que disciplinam os critérios e 
procedimentos de compensação ambiental para manejo de espécies arbóreas 

e intervenção em APP no Estado de São Paulo. 

O Programa de Plantio Compensatório tem por objetivo fornecer diretrizes e 
orientações referentes à execução das atividades de plantio compensatório, 

visando promover a reposição da vegetação arbórea suprimida, considerando 
a flora local e o material genético oriundo da região. 

11.9.2. Metodologia  

É obrigatória a recomposição da vegetação em trechos das margens de cursos 

d’água em que tenha ocorrido supressão de vegetação não autorizada após 
julho de 2008, conforme Art. 7º § 3º do Novo Código Florestal (Lei no 
12.652/2012), sendo estas as áreas potenciais para os plantios 

compensatórios. Esta mesma lei estabelece uma largura mínima de 30 metros 
de APP para os cursos d’água com menos de 10 metros de largura. 

Quanto ao cálculo de plantio compensatório, está estabelecido no Art. 4 da 
Resolução SMA nº 07/ 2017 os critérios e parâmetros para compensação 
ambiental:  

Artigo 4º - A compensação ambiental no caso de 
concessão de autorização para supressão de vegetação 

nativa deverá atender aos seguintes critérios: 

 

§ 2º - No caso de vegetação sucessora em estágio médio 

de regeneração: 

I - Áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do 

mapa “Áreas prioritárias para restauração de vegetação 
nativa”, deverá ser compensada área equivalente a 1,5 
(um vírgula cinco) vezes a área autorizada; 

E, ainda:  

§ 4º - Aos valores obtidos pela aplicação dos critérios dos 

parágrafos anteriores deverá ser somada área equivalente 
à área de supressão, quando esta ocorrer em Áreas de 
Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 

12.651, de 25 de maio de 2012, exceto no caso de 
supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração 

para usos urbanos. 

Considerando que floresta estacional em estágio médio de sucessão será 
objeto de supressão, e que a região está inserida em área de Baixa Prioridade, 

a compensação será de 1:1,5. Como parte se encontra na APP do rio Lençóis, 
a este trecho será acrescida compensação de 1:1. Além disso, um trecho de 

área de plantio compensatório terá a vegetação suprimida para captação de 
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água na ETE. Para efeito de compensação, será considerada como vegetação 

em estágio médio de sucessão. No quadro a seguir estão demonstradas as 
áreas e os critérios de compensação, que resultam em um total de 0,11 ha 

(ou 1.100 m2) de plantio. 

 

Quadro 11.9-1 - Tipo de vegetação e situação em relação a APP das áreas de 

supressão e total de compensação (em ha), de acordo com critérios da 

Resolução SMA nº 07/2017. 

Vegetação/APP 

Área de 

supressão 

(ha)/APP 

Critérios de 

compensação (Res. 

SMA nº 07/ 2017) 

Total de 

compensação 

(ha) 

Floresta estágio 

médio 
0,02 01:01,5 

0,03 

APP 0,01 01:01 0,01 

Plantio 

compensatório 0,05 
01:01,5 

0,07 

TOTAL  -  -  0,11 

 

Serão observados os procedimentos da Resolução SMA nº 32/14, que 
estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no 

Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. 

O plantio deverá utilizar espécies nativas regionais, entre pioneiras e não-

pioneiras (considerando o limite mínimo de 40% para qualquer dos grupos) e 
prever também 40% de espécies com dispersão zoocóricas e 5% espécies 
enquadradas em alguma categoria de ameaça (dentre outros parâmetros 

contidos da Resolução SMA nº 32/14). Espécies de valor ornamental serão 
enfatizadas. 

Serão utilizadas espécies arbóreas nativas constantes na Portaria nº 
61/SVMA/2011 ou indicadas pela Coordenação Especial para Restauração de 

Áreas Degradadas – CERAD do Instituto de Botânica do Estado de São Paulo 
(Ibot), através da ‘Lista de Espécies Indicadas para Restauração Ecológica 
para diversas regiões do Estado de São Paulo’. 

O método será de plantio total, em espaçamentos de 2 m X 3m, resultando 
em 1.667 mudas por hectare. Considerando a área a ser compensada, de 0,11 

ha, deverão ser introduzidas 184 mudas, às quais somam-se as mudas lizando 
para replantio, estimadas em 37 mudas, ou seja, 20% do total, perfazendo 
221 mudas.  

As covas devem ser abertas com dimensões aproximadas de 40 X 40 X 40 cm, 
utilizando-se preferencialmente mudas acima de 0,5m de altura, bem 

formadas. Os plantios deverão ser realizados preferencialmente no período de 
chuvas e as mudas devem ser colocadas no centro da cova já fertilizada, 
procurando-se não destruir o torrão e nem retorcê-lo para a acomodação na 

cova. Após o plantio as mudas devem receber água em abundância. 
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Recomenda-se o tutoramento das mudas plantadas. Os tratos culturais após 

plantio devem considerar as seguintes atividades: 

+ Combate às formigas cortadeiras; 

+ Adubação de cobertura; 

+ Roçada e coroamento das mudas; 

+ Reposição de mudas mortas; 

+ Irrigação constante. 

Relatórios técnicos de plantio e consolidação/manutenção deverão ser 

elaborados por profissional habilitado, a fim de comprovar os serviços 
executados e avaliar o status do plantio. 

11.9.3. Principais ações propostas 

Os procedimentos de plantio serão detalhados na fase executiva do programa, 

devendo considerar as seguintes atividades:  

+ Seleção e delimitação da área do plantio compensatório;  

+ Análise do solo da área receptora para determinação da necessidade de 
calagem e adubação;  

+ Se necessário, recuperação da camada superficial, com distribuição 
reincorporação do solo superficial, proveniente da supressão da 
vegetação e da limpeza dos terrenos (topsoil); 

+ Escolha de espécies para plantio de acordo com características 
específicas do terreno;  

+ Aquisição de mudas em viveiros da região; 

+ Preparação de covas, calagem, se necessária, controle de formigas; 

+ Isolamento das áreas de plantio, evitando predação e pisoteio;  

+ Combate a formigas cortadeiras no pré-plantio e pós-plantio;  

+ Plantio das mudas;  

+ Replantio para reposição de mudas mortas; 

+ Manutenção por um prazo de pelo menos dois anos ou até a 
recuperação da cobertura vegetal. 

11.9.4. Metas 

+ Realização de 100% do plantio previsto para a compensação florestal; 

+ Sobrevivência de 80% do plantio realizado, com replantios. 

11.9.5. Indicadores 

+ Área total plantada em relação à prevista; 

+ Taxa de mortalidade de mudas e de replantios. 

11.9.6. Acompanhamento e Avaliação 

O plantio será realizado por empresa especializada, com equipe treinada para 

a execução de plantios, não sendo necessário treinamento específico para este 
fim. Entretanto, o trabalho será supervisionado por técnico especializado da 

contratante. 
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Será realizado previamente o detalhamento das atividades e definição das 

espécies a serem utilizadas e de viveiros da região onde poderão ser 
adquiridas. A partir deste planejamento será possível o acompanhamento da 

implantação do programa.  

Vistorias periódicas serão realizadas para avaliação do crescimento e de 
sobrevivência/mortalidade das mudas, com emissão de relatórios semestrais, 

contendo os resultados e recomendações, encaminhados ao órgão ambiental, 
nos dois primeiros anos. Após este período, serão encaminhados relatórios a 

cada dois anos ou de acordo com a orientação do órgão ambiental. 

11.9.7. Cronograma 

Este programa deverá ser executado durante as fases de implantação e de 

operação do empreendimento, conforme cronograma abaixo. 

 

Quadro 11.9-2 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 
Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Plantio 
Compensatório 

 ◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.9.1. Recursos previstos 

A equipe técnica deve ser composta por nove profissionais, entre auxiliares de 

campo, técnico florestal e engenheiro florestal, biólogo ou agrônomo.  

O quadro a seguir relaciona a equipe prevista, considerado uma frente de 

plantio.  

 

Quadro 11.9-3 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 Tratorista (se necessário) Reafeiçoamento e gradagem do solo 

6 Auxiliar de campo Coveamento, adubação e plantios 

1 Engenheiro Florestal 
Coordenação e acompanhamento em 

campo das atividades pertinentes 

1 Motorista de caminhão 
Atividades pertinentes de transporte 

de mudas e insumos. 

 

Equipamentos e materiais previstos para as atividades de plantio estão 

apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 11.9-4 - Equipamentos necessários para a atividade de supressão 

vegetal e limpeza do terreno. 

Equipamento/maquina/Material Quantidade 

Trator (se necessário o reafeiçoamento); 1 

Trator Agrícola com carreta ou caminhão; 1 

Calcário e adubo orgânico 55 kg 

Mudas de espécies nativas 221 

Pá, enxadas, cavadeiras etc -  

 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 

necessidades constatadas em campo.  

11.9.2. Responsabilidade 

A implementação do subprograma é de responsabilidade do empreendedor, 
que deverá manter equipe devidamente qualificada e treinada para a execução 
e manutenção das ações. 

 

11.10. Programa de Controle da Supressão de Vegetação - PCSV 

11.10.1. Objetivos 

A implantação empreendimento implicará supressão de vegetação ripária da 

ADA, necessária para implantação de adutora no rio Lençóis e da tubulação 
até a lagoa da SAAE, estimando-se em 0,01691 ha (ou 169,1 m2) de floresta 

secundária em estágio médio de regeneração, além de 0,04824 ha (ou 482,4 
m2), de área de plantio compensatório. O PCSV tem como objetivo elencar as 
atividades a serem realizadas durante os processos de supressão vegetal das 

áreas do projeto, visando: 

+ Reduzir interferências na vegetação ao absolutamente necessário, 
evitando danos à vegetação do entorno; 

+ Promover uso e destinação adequados do material lenhoso; 

+ Evitar acidentes com equipe ou com animais, porventura presentes no 
local. 

11.10.2. Metodologia 

A supressão deve ser realizada utilizando técnicas de corte que favoreçam o 

direcionamento da queda, visando evitar danos na vegetação do entorno e 
facilitar o arraste, além de proporcionar segurança para os trabalhadores.  

Deverão ser priorizados para o corte da vegetação métodos manuais (foice, 

facão) e semimecanizados (motosserra) em vez de métodos mecanizados 
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(tratores e maquinário pesado) para evitar injúrias a animais e danos à 

vegetação e aos terrenos do entorno. 

O material aproveitável (toras e lenhas) poderá ser utilizado pelo 

empreendedor durante a realização da obra ou em plantio compensatório para 
confecção de tutores. O material fino será triturado para formação de 
composto.   

O material pode também ser comercializado e/ou doado para instituições que 
apresentem interesse na recepção. Todo transporte de material nativo para 

fora da área do empreendimento será realizado mediante a aquisição do 
Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo órgão ambiental 
responsável (IBAMA) e requerido pelo empreendedor.  

11.10.3. Principais Ações Propostas 

O início da supressão de vegetação tem como requisito autorização de 

supressão para intervenção em área de preservação permanente (APP) e /ou 
supressão de vegetação nativa e /ou corte de árvore isolada, emitido pela 
CETESB. Para este fim, laudo de caracterização da vegetação da propriedade e 

cadastro dos indivíduos arbóreos a serem suprimidos deverão ser realizados e 
encaminhados ao órgão ambiental, juntamente com demais documentos 

exigidos, entre os quais, laudo de fauna. 

Para este fim, no âmbito do PBA deverão ser realizados os laudos com a 

solicitação de autorização, observando os procedimentos previstos9.  

A seguir serão apresentadas as principais ações propostas para o 
desenvolvimento do PCSV:  

+ Treinamento da equipe de campo que realizará a supressão e 
levantamento de documentação das motosserras associadas ao 
Cadastro Técnico Federal (CTF) do proprietário;  

+ Avaliação preliminar das áreas de supressão; 

+ Delimitação das áreas/indivíduos a serem suprimidos;  

+ Implantação de barreiras de proteção do corpo de água existente, 
quando da execução de limpeza das áreas de entorno; 

+ Instalação de pátio temporário para estocagem de madeira e da lenha 
oriunda da supressão, em áreas desprovidas de cobertura vegetal; 

+ Realização da limpeza do sub-bosque (brocagem) com objetivo de (i) 
afugentar a fauna e; (iii) facilitar o deslocamento dos operadores de 

motosserra;   

+ Desgalhamento, corte e traçamento das árvores e arbustos e condução 
do material lenhoso aos pátios de estocagem e de material vegetal para 

compostagem; 

+ Determinação de madeira comercial e não comercial através da 
avaliação de DAP, formação de fuste e característica da madeira;   

+ Destocamento e limpeza do solo com retirada dos tocos ou restos de 
árvores; 

                                       
9https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/autorizacao-intervencao-app.pdf. 
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+ Estocagem de camada de solo superficial para posterior incorporação 
nas áreas a serem recuperadas; e 

+ Destinação final da madeira e lenha e da matéria vegetal para 
composto. 

11.10.4. Metas 

+ Realização de 100% da supressão nas áreas delimitadas e previstas 
para tal; 

+ Adequada destinação e transporte de material lenhoso; 

+ Ausência de intercorrências relacionadas a injúrias a animais; e 

+ Ausência de intercorrências relacionadas à segurança da equipe. 

11.10.5. Indicadores 

+ Área total suprimida em relação às demarcadas; 

+ Comprovação da destinação do material lenhoso, incluindo o 
Documento de Origem Florestal, se aplicável; 

+ Número de animais vertebrados com injúrias em decorrência do corte 
da vegetação; e 

+ Número de intercorrências relacionadas à segurança das equipes. 

11.10.6. Acompanhamento e Avaliação 

Será elaborado plano de desmatamento com o cronograma das atividades 

para notificação do órgão fiscalizador. 

Ações de orientação e conscientização serão realizadas no âmbito do 

Programa de Educação Ambiental.  

Todos os indivíduos arbóreos previstos para supressão serão marcados com 
placa numerada, cujo número será anotado com giz nos toletes resultantes do 

traçamento, o que permitirá o rastreamento dos exemplares suprimidos.  

Todo o material suprimido será estocado em pátio para realização do romaneio 

contendo volume de madeira ou lenha e espécies, tendo em vista a obtenção 
do documento de origem florestal (DOF). 

11.10.7. Cronograma 

Este programa deverá ser executado durante a fase de planejamento, quando 
será solicitada a autorização de supressão e na fase de implantação, conforme 

cronograma a seguir. 

 

Quadro 11.10-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 
Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Controle da 
Supressão da Vegetação 

◼ ◼  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 
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11.10.8. Recursos Necessários 

A equipe técnica será composta por trabalhadores devidamente treinados para 
a execução dos serviços, de forma a evitar a supressão da vegetação em 

áreas não autorizadas, reconhecendo os limites topográficos das áreas, pontos 
de ataque, sentido de avanço e todas as instruções de segurança pertinentes 
para operacionalização do Programa. 

A equipe técnica deve ser composta por nove profissionais, entre 
motosserrista, tratorista, motorista de caminhão, auxiliar de campo, topógrafo 

e engenheiro florestal.  

O quadro a seguir relaciona a equipe prevista, considerado uma frente de 
supressão vegetal.  

 

Quadro 11.10-2 - Equipe Prevista 

Número de 

Profissionais 
Formação Responsabilidade 

1 Motosserista Corte de árvores e broque 

4 Auxiliar de campo 
Limpeza manual e apoio nas atividades 

pertinentes 

1 Topógrafo Levantamento e delimitação de área 

1 Engenheiro Florestal 
Coordenação e acompanhamento em 

campo das atividades pertinentes 

1 Motorista de trator 
Atividades pertinentes de arraste e 

limpeza do terreno 

1 Motorista de caminhão 
Atividades pertinentes de locomoção do 

material florestal e resíduos florestais. 

 

Equipamentos e materiais previstos para as atividades de supressão estão 

relacionados no quadro a seguir. 

Quadro 11.10-3 - Equipamentos necessários para a atividade de supressão 

vegetal e limpeza do terreno. 

Equipamento/Máquina/Material Quantidade 

Motosserra 1 

Trator Agrícola com grua/pinça 1 

Trator Agrícola com carreta 1 

Caminhão (truck) 1 

Retro escadeira 1 

Trator de Esteira. 1 

Facão 5 
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Equipamento/Máquina/Material Quantidade 

Foice 5 

machado 5 

 

Cabe ressaltar que os quantitativos foram estimados de acordo com as ações 
previstas e que poderão sofrer alterações conforme o uso (reposição) e 
necessidades constatadas em campo.  

11.10.9. Responsabilidade  

A execução do programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá 

fornecer e manter equipe especializada e adequada para as atividades 
realizadas.  

 

11.11. Programa de Comunicação Social - PCS 

O Programa de Comunicação Social (PCS) da “Termelétrica Cidade do Livro” é 
pautado em alguns pressupostos básicos:  

+ A comunicação é fundamental para o esclarecimento e sensibilização da 
população e outras partes interessadas quanto ao projeto;  

+ A comunicação é essencial para que a população e outras partes 
interessadas compreendam o empreendimento e as alterações que a 

sua chegada acarretará no cotidiano do município;   

+ A comunicação favorece o diálogo, ao levar informações relevantes e de 
forma transparente para a comunidade que será impactada pelo 

empreendimento; e 

+ A comunicação é a melhor ferramenta para o estabelecimento de 
interface próxima entre a Usina Termelétrica Cidade do Livro e a 
população local.  

De modo geral, a implantação de empreendimentos de relativo porte cria na 
população e nos demais atores envolvidos expectativas e inseguranças (reais 
ou não) que precisam ser compreendidas e trabalhadas no sentido de 

esclarecer o que ocorrerá de fato. O Programa de Comunicação Social (PCS) 
deve possuir ferramentas de respostas adequadas e articuladas a estes 

anseios. Sua implementação consiste no estabelecimento de um conjunto de 
canais de informações e de relacionamento entre o empreendedor e a 
população afetada, direta ou indiretamente pelo empreendimento, além do 

envolvimento das demais partes interessadas com a “Termelétrica Cidade do 
Livro”.  

As ações a serem implementadas para transmitir segurança à comunidade 
envolvida deverão ser constantes e ocorrer não apenas para o cumprimento 
de exigências para o licenciamento ambiental do empreendimento em 

questão. Deverão também, fundamentalmente, buscar o diálogo com as 
partes interessadas.   
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11.11.1. Objetivos 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem como objetivo ampliar o nível 
de conhecimento local sobre as atividades inerentes a implantação e operação 

da “Termelétrica Cidade do Livro” e sobre a gestão socioambiental do 
empreendedor, bem como propiciar canais de comunicação para a abertura de 
diálogo entre a empresa, população local da área de influência do 

empreendimento, seus representantes sociais e demais partes interessadas. 

11.11.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

A abordagem aqui proposta está centrada no reconhecimento da diversidade e 
pluralidade cultural, buscando contextualizar todas as ações e atividades 

previstas. É importante destacar que o reconhecimento da pluralidade e da 
diversidade cultural são condições para o exercício da cidadania e para a 
participação social, pois, na medida em que os grupos sociais constroem e 

atualizam no cotidiano suas referências e suas condições de sobrevivência, 
delimitam suas identidades ou conjunto de referências sociais.  

Serão construídas formas de comunicação/diálogo inerentes aos processos de 
planejamento, de implantação e de operação, com três linhas de ação, a 
saber:  

+ Relacionamento com os públicos institucionais no repasse de 
informações sobre o empreendimento, divulgando as ações aos órgãos 
do poder público local e junto aos organismos não governamentais, 

agentes políticos, entidades representativas da sociedade civil, 
entidades de classe e a população em geral;  

+ Repassar à população de Lençóis Paulista (AID) informações 
permanentes em consonância com as frentes de trabalho e com as 

atividades de cada fase do empreendimento; diminuir dúvidas, 
denunciar problemas com interferência das obras e das atividades 
operacionais, segurança e outros; e 

+ Desenvolver junto aos trabalhadores envolvidos nas diferentes fases do 
empreendimento, atividades de comunicação social para informar a 
todos os empregados quanto à necessidade da conservação ambiental e 
respeito aos grupos sociais pertencentes às áreas de influência do 

empreendimento.  

Deverão ser elaborados materiais informativos que serão utilizados para levar 

informações para a população interessada sempre que houver fatos que 
justifiquem as suas divulgações, tais como:  

+ Oportunidades de emprego oferecidas;  

+ Informações referentes às fases do empreendimento (normas e políticas 
sociais e ambientais adotadas; informações sobre as obras; 

esclarecimentos sobre insumos e utilidades necessários à produção, 
impactos sociais e ambientais);   

+ Condução dos programas ambientais em execução e esclarecimento das 
principais dúvidas da comunidade local; e 

+ Comunicar previamente os moradores locais quando da ocorrência de 
atividades de maiores incômodos.  
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De forma a garantir o maior contingente da população local informado, os 

materiais informativos e canais de comunicação deverão ser variados, tais 
como:  

+ Publicações impressas: cartilhas, artigos, manuais e boletins 
informativos;  

+ Anúncios em rádios locais, ou por meio de carro de som; e 

+ Manutenção de conta de email específica, canal 0800 e portal na 
internet para o recebimento de manifestações da comunidade local.  

Ainda deverão ser realizadas reuniões de comunicação junto à população de 
Lençóis Paulista (AID) e instituições governamentais e não governamentais, 

onde se julgar conveniente, elucidando-se aspectos não suficientemente claros 
para as instituições e para a população, podendo se darem nas instituições, 

comunidades ou em locais que facilitem a participação dos públicos em 
questão. 

11.11.3. Metas 

+ Promover 100% dos esclarecimentos que se fizerem necessários sobre 
o empreendimento. 

11.11.4. Indicadores 

+ Número de materiais de divulgação produzidos e distribuídos; 

+ Nível de Participações: monitoramento do número de pessoas que 
tiveram acesso ao conteúdo do programa através da aplicação de lista 

de presenças nas palestras e treinamentos;  

+ Registro de solicitações de informações/ sugestões;  

+ Registro de solicitações de informações atendidas; e  

+ Número de demandas e seu tratamento: negada, atendida/concluída, 
em andamento e em análise. 

11.11.5. Acompanhamento e Avaliação 

Para avaliar se o Programa de Comunicação Social está se desenvolvendo de 
forma adequada entre a fonte (empreendedor) e os receptores (públicos 
envolvidos), bem como orientar possíveis adequações quanto ao conteúdo das 

ações propostas, é preciso, ao longo destas ações, a realização de medidas de 
acompanhamento junto ao público alvo.   

Deste modo, após cada ação de comunicação realizada será distribuído para o 
público em questão, questionário de avaliação da eficácia, contendo campo 

para sugestões de melhoria. Estes questionários serão sistematizados e 
servirão de insumo para reavaliação das ações subsequentes.  

A partir destas informações será possível avaliar a eficácia das ações descritas 

no presente programa. Tal monitoramento proposto oferecerá um panorama 
completo de como a comunicação deve ser conduzida até o final da obra, 

permitindo a readequação das estratégias de comunicação, se necessário.  

Propõe-se um monitoramento permanente das ações desenvolvidas, tornando 
possível avaliar a eficácia das ações de comunicação por meio de relatórios 
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que apresentarão as evidências das atividades realizadas e a avaliação dos 

indicadores propostos anteriormente. 

11.11.6. Cronograma 

O Programa de Comunicação Social (PCS) terá início na fase de planejamento 
e prosseguirá por toda a fase de implantação e operação do empreendimento. 

 

Quadro 11.11-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Comunicação 

Social 
◼ ◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.11.7. Recursos Necessários 

Deverá ser alocado um profissional de nível superior de comunicação social e 
um auxiliar técnico para planejamento, formulação e execução das atividades 

de comunicação social propostas. 

Os recursos materiais requeridos são pertinentes às campanhas de campo, 
material de apoio aos diversos eventos, como material impresso de 

divulgação, computadores, Datashow, cavalete flip chart, além de recursos 
financeiros para atender às despesas ordinárias de escritório e deslocamento. 

11.11.8. Responsabilidade  

O responsável pela implementação do Programa de Comunicação Social (PCS) 

é o empreendedor. 

 

11.12. Programa de Educação Ambiental - PEA 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da “Termelétrica Cidade do Livro” 
será implementado durante as fases de implantação e operação do 

empreendimento e envolverá as medidas destinadas à sensibilização e à troca 
de conhecimentos e experiências sobre o meio ambiente envolvendo a 

população da área de influência e os trabalhadores e colaboradores ligados ao 
empreendimento, visando à transformação de atitudes e à introdução de 
valores ambientais e de questões associadas à convivência segura com o 

empreendimento. 

O empreendedor, portanto, atuará como um ator envolvido dentro de uma 

dinâmica local voltada a buscar novos paradigmas de desenvolvimento, 
envolvendo a população local, comunidade escolar, organizações 
socioeducativas e o conjunto de trabalhadores a partir de um processo 
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coletivo, dialógico e participativo de construção de conhecimentos e práticas 

voltadas para um desenvolvimento sustentável local. 

Assim, o programa divide-se em: Programa de Educação Ambiental (público 

externo) e Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores (público 
interno). 

11.12.1. Objetivos 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) para o público externo tem como 
objetivo desenvolver ações de educação ambiental junto à população local da 

área de influência do empreendimento (AID), visando aumentar o nível de 
conhecimento e proteção ambiental de ecossistemas locais e regional, assim 
como maximizar os benefícios socioambientais da “Termelétrica Cidade do 

Livro”, disseminando cuidados necessários à conservação, proteção e 
preservação ambiental, na fase de implantação.  

Conforme determina a IN nº 02/2012 do IBAMA, “deverão ser priorizadas 
ações educativas de caráter não-formal, voltadas à qualificação e organização 
dos sujeitos da ação educativa para proposição e/ou formulação e 

implementação dos projetos socioambientais de mitigação e/ou compensação, 
bem como o monitoramento e avaliação da sua efetividade”. 

Já a Lei Estadual nº 12.780/2007, que institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental, determina que cabe “ao setor privado inserir a Educação Ambiental 

permeando o licenciamento, assim como no planejamento e execução de 
obras, nas atividades, nos processos produtivos, nos empreendimentos e 
exploração de recursos naturais de qualquer espécie, sob o enfoque da 

sustentabilidade e da melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública.” 

Complementarmente, o Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores 

(PEAT) tem como objetivo realizar ações de educação ambiental para o 
conjunto de trabalhadores ligados às atividades da “Termelétrica Cidade do 
Livro” nas fases de implantação e operação, de forma a sensibilizá-los sobre 

as características socioambientais locais e da região, sobre a necessidade de 
preservação do meio ambiente, reforçando as formas de convivência com o 

ambiente e as comunidades do entorno, sobre temas sensíveis, como 
prostituição, uso de drogas, abuso sexual de menores, transito seguro, entre 
outros, e promover um ambiente de trabalho saudável e sustentável nas fases 

de implantação e operação. 

Serão propiciados componentes de Educação Ambiental voltados para 

capacitação dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a 
atividade objeto do licenciamento, visando à melhoria e o controle efetivo 
sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 

produtivo no meio ambiente. 

11.12.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

Dentre as atividades previstas de serem realizadas no âmbito do PEA/PEAT, 
destacam-se: 
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Programa de Educação Ambiental (PEA): 

+ Articulação com o Público Alvo; 

+ Elaboração e apresentação do Projeto; 

+ Realização de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP); 

+ Adequação dos Resultados do DRP; 

+ Elaboração de Projetos de Educação Ambiental, a partir do DRP; 

+ Produção de Material Educativo, se necessário; 

+ Realização de Oficinas Participativas; e 

+ Retorno (devolutivas). 

Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT) 

O objetivo do PEAT é assegurar que os trabalhadores envolvidos com as obras 
e operação do empreendimento realizem suas atividades de acordo com 

procedimentos adequados, considerando cuidados com o meio ambiente, 
biodiversidade, com as comunidades, não incentivo de atividades ilícitas 

(exploração sexual de menores, prostituição, consumo de drogas, etc.) entre 
outros temas voltados a promover um ambiente de trabalho saudável e 
sustentável, bem como uma postura adequada junto aos moradores locais. 

Para tanto, os trabalhadores receberão treinamentos periódicos e palestras, 
ministrados no canteiro de obras, cuja participação será obrigatória, com 

registro de todos os participantes. A garantia da aplicação de treinamento 
ambiental aos trabalhadores das construtoras será uma atribuição do 
empreendedor, fiscalizando as contratadas e empresas parceiras para que os 

temas propostos sejam devidamente abordados.  

Na fase de operação do empreendimento, considerando o incremento previsto 

de veículos leves e pesados (caminhões) nas vias de acesso local, deverão ser 
mantidas as ações do PEAT junto aos colaboradores e motoristas ligados às 
atividades de operação. Destaca-se a realização de ações educativas com foco 

no Trânsito Seguro e Respeito às Leis de Trânsito, tais como treinamentos, 
palestras informativas e campanhas ‘Trânsito Seguro”. 

11.12.3. Metas 

+ Envolver 100% do público alvo selecionado nos Projetos de Educação 
Ambiental do PEA. 

+ Envolver 100% dos trabalhadores nas atividades do PEAT, nas fases de 
implantação e operação do empreendimento. 

11.12.4. Indicadores 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 

+ Número de encontros para o DRP realizados em relação ao inicialmente 
previsto; 

+ Número de participantes no DRP; 

+ Número de oficinas participativas e de retorno (devolutivas) realizadas; 
e 

+ Número de participantes nas oficinas participativas de retorno 
(devolutivas). 
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Programa de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT) 

+ Número de trabalhadores envolvidos nos treinamentos e palestras 
abordando as questões socioambientais em relação ao número total de 
trabalhadores contratados para a “Termelétrica Cidade do Livro”, 
incluindo contratadas e subcontratadas; e 

+ Número total de treinamentos/palestras realizados com os 
trabalhadores da obra e na operação. 

11.12.5. Acompanhamento e Avaliação 

Para avaliar se o Programa de Educação Ambiental (PEA) está se 
desenvolvendo de forma adequada entre a fonte (empreendedor) e os 
receptores (públicos envolvidos), bem como orientar possíveis adequações 

quanto ao conteúdo das ações propostas, é preciso, ao longo destas ações, a 
realização de medidas de acompanhamento junto ao público alvo.   

Deste modo, após cada ação de educação ambiental realizada será distribuído 
para o público em questão, questionário de avaliação da eficácia, contendo 
campo para sugestões de melhoria. Estes questionários serão sistematizados e 

servirão de insumo para reavaliação das ações subsequentes.  

A partir destas informações, será possível avaliar a eficácia das ações 

descritas no presente programa. Tal monitoramento proposto oferecerá um 
panorama completo de como a educação ambiental deve ser conduzida até o 
final da obra, permitindo a readequação das estratégias, se necessário.  

Propõe-se um monitoramento permanente das ações desenvolvidas, tornando 
possível avaliar a eficácia das ações de educação ambiental por meio de 

relatórios que apresentarão as evidências das atividades realizadas e a 
avaliação dos indicadores propostos anteriormente. 

11.12.6. Cronograma 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) terá início na fase de implantação e 
prosseguirá pela fase de operação. 

 

Quadro 11.12-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Educação 

Ambiental 
 

◼ ◼ 

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.12.7. Recursos Necessários 

Deverá ser alocado um profissional de nível superior de educação ambiental, 

para planejamento, formulação e execução das atividades propostas. 
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11.12.8. Responsabilidade  

O responsável pela implementação do Programa de Educação Ambiental (PEA) 
é do empreendedor. 

 

11.13. Programa de Gestão de Mão de Obra 

O Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) apresenta diretrizes e ações 
voltadas a potencializar e priorizar a contratação de mão de obra local gerando 
efeitos benéficos para o município, na medida em que, além de diminuir o 

desemprego local, também atua na dinamização da economia local, 
potencializando os efeitos positivos da “Termelétrica Cidade do Livro”. Este 

programa também reduz os impactos nos equipamentos públicos locais uma 
vez que tem como propósito final a fixação e contratação da mão de obra 
local. 

As demais funções disponíveis, embora demandem uma maior qualificação 
técnica e profissional, se apresentam também como potencial para 

contratação de mão de obra local, considerando a possível existência desses 
perfis profissionais disponíveis na área de influência do empreendimento. 

Complementarmente, deverão ser adotadas ações pelo empreendedor e suas 

contratadas/subcontratadas voltadas à desmobilização da mão de obra, 
fornecendo apoio necessário ao direcionamento da mão de obra desligada a 

outras oportunidades, ou ainda, estimulando e fornecendo os meios para que 
os trabalhadores de fora retornem aos seus locais de origem, se for o caso. 

11.13.1. Objetivos 

O Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) tem como objetivo consolidar 
diretrizes e ações voltadas à potencialização e priorização de contratação de 

mão de obra ao estabelecer estratégias para o processo de contratação que 
priorizem o aproveitamento de trabalhadores locais, potencializando o 

principal impacto positivo do empreendimento, que se refere ao aumento do 
nível de empregabilidade local, consequente geração de renda e aumento na 
arrecadação de impostos e minimizando, ainda, o impacto de migração e a 

pressão sobre infraestrutura local, principalmente os equipamentos públicos. 

11.13.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

Os procedimentos metodológicos propostos para este programa contemplam 
diretrizes e um conjunto de ações voltadas a priorizar e potencializar os 

benefícios locais associados às oportunidades de trabalho previstas de serem 
geradas na fase de implantação da “Termelétrica Cidade do Livro”. 

Para tanto, de modo geral, as diretrizes e medidas ora apresentadas se 

pautam na identificação da mão de obra local disponível e identificação do seu 
perfil/limitações profissionais, articulações com o poder público local, e demais 

instituições que atuem na promoção de oportunidades de trabalho, ampla 
divulgação das oportunidades de trabalho, adequado recebimento e indicação 
de currículos (Banco de Currículos), potencialização de contratação local e 

minimização dos impactos da desmobilização de trabalhadores com a 
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conclusão da fase de implantação do empreendimento e início da operação e 

migração. 

Para o Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) as ações foram divididas 

entre as de estruturação e definição de parcerias, iniciadas ainda na fase de 
planejamento do Projeto, e as voltadas ao fomento à contratação de mão de 
obra local, como descrito na sequência. 

+ Identificação do quadro técnico e perfil das vagas de trabalho previstas 
para a fase de implantação e operação; 

+ Articulação com o poder público local, e demais instituições locais e 
regionais; 

+ Divulgação das vagas de trabalho e atualização do Banco de Currículos; 

+ Seleção e Recrutamento de trabalhadores locais e regionais 
preferencialmente; e 

+ Apoio na desmobilização de mão de obra: Os trabalhadores 
desmobilizados poderão ser (i) apoiados no encaminhamento para 

outras oportunidades de empregos ou (ii) no caso de trabalhadores de 
outras regiões, incentivados e apoiados a retornar ao seu local de 
origem. 

11.13.3. Metas 

+ Contribuir para que o maior número possível dos trabalhadores 
contratados na fase de instalação do empreendimento seja do município 

de Lençóis Paulista (AID). 

11.13.4. Indicadores 

+ Percentual de contratações locais efetivadas na fase de implantação; e 

+ Total de trabalhadores desmobilizados que receberam apoio para sua 
reinserção no mercado de trabalho formal ou para retorno ao seu local 

de origem em relação ao total de trabalhadores de fora da região. 

11.13.5. Acompanhamento e Avaliação 

Para avaliar se o Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) está se 
desenvolvendo de forma adequada entre a fonte (empreendedor) e os 
receptores (públicos envolvidos), bem como orientar possíveis adequações 

quanto ao conteúdo das ações propostas, é preciso, ao longo destas ações, a 
realização de medidas de acompanhamento junto ao público alvo.   

Assim, propõe-se um monitoramento permanente das ações desenvolvidas, 
tornando possível avaliar a eficácia das ações de gestão de mão de obra por 
meio de relatórios que apresentarão as evidências das atividades realizadas e 

a avaliação dos indicadores propostos anteriormente. 

11.13.6. Cronograma 

O Programa de Gestão de Mão de Obra (PGMO) terá início na fase de 
planejamento e prosseguirá por toda a fase de implantação. 
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Quadro 11.13-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Gestão de Mão de 

Obra 
◼ ◼  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.13.7. Recursos Necessários 

Deverá ser alocado um profissional de nível superior de recursos humanos, 

para planejamento, formulação e execução das atividades propostas. 

Os recursos materiais requeridos são pertinentes às despesas de escritório, 
como material impresso de divulgação, computadores, Datashow, além de 

recursos financeiros para atender às despesas ordinárias de escritório e 
deslocamento. 

A execução deste programa será realizada por técnicos especializados, a 
serem contratados pelo empreendedor. 

Serão disponibilizados pelo empreendedor todos os equipamentos e materiais 
necessários para o desenvolvimento deste programa. 

11.13.8. Responsabilidade  

O responsável pela implementação do Programa de Gestão de Mão de Obra 
(PGMO) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 

 

11.14. Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) da 
“Termelétrica Cidade do Livro” visa contribuir com a internalização dos 
benefícios oriundos da instalação do empreendimento na sua área de 

influência, considerando o município de Lençóis Paulista, onde o 
empreendimento se insere.  

Sua execução busca potencializar a geração de renda local/regional, por meio 
de esforços para o desenvolvimento, apoio e contratação junto a fornecedores 
locais, a partir das demandas diretas do empreendimento, de equipamentos, 

serviços e insumos. A dinamização da economia local associada ao 
empreendimento de maneira geral deverá trazer benefícios diretos e indiretos 

aos fornecedores locais, permitindo maior internalização dos benefícios 
financeiros à área de influência do empreendimento. 

11.14.1. Objetivos 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) tem como 
objetivo potencializar a contratação de fornecedores locais e a dinamização 

econômica do município de Lençóis Paulista, possibilitando que os benefícios 
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gerados pelas atividades de instalação da “Termelétrica Cidade do Livro” 

sejam incorporados localmente.  

Assim, este programa potencializa o impacto positivo referente à ampliação 

das oportunidades de emprego no mercado de trabalho e na consolidação do 
chamado “efeito renda”. E ainda, visa o fortalecimento e desenvolvimento das 
redes locais de serviços e comércio condizentes com as futuras demandas, 

relacionadas, direta e indiretamente, ao empreendimento. 

11.14.2. Metodologia e Principais Ações Propostas 

A execução deste programa representa o esforço do empreendedor para 
aumentar o potencial de contratações de fornecedores locais/regionais, bem 
como apoiar o desempenho e a capacidade destes fornecedores no 

atendimento a demanda da “Termelétrica Cidade do Livro” por serviços, 
equipamentos e materiais a partir da disponibilidade dessas empresas locais.  

As atividades do programa são: 

+ Levantamento e identificação dos serviços terceirizados necessários nas 
fases de implantação da “Termelétrica Cidade do Livro”, como por 
exemplo, serviço de jardinagem, guarda e segurança patrimonial, 

alimentação, logística, manutenção, fornecedores de equipamentos, 
entre outros; 

+ Mapeamento dos potenciais fornecedores locais (presentes nos 
municípios da área de influência – Lençóis Paulista e Região de Governo 

de Bauru), que prestam os serviços necessários, identificando a área de 
atuação de cada fornecedor, situação legal/regularização e avaliação de 

potenciais ações de apoio e orientação ao mesmo para viabilizar a 
contratação; 

+ Divulgação dos serviços necessários; 

+ Disponibilizar um canal de comunicação para viabilizar o cadastramento 
de fornecedores locais interessados para a consolidação de uma Rede 

de Fornecedores Locais; 

+ Identificação das ações necessárias para apoio na regularização e 
qualificação do fornecedor local para viabilizar o atendimento à 
demanda do empreendedor; e 

+ Realização de cadastro dos fornecedores. 

11.14.3. Metas 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) tem as 
seguintes metas: 

+ Ampliar o percentual de compras realizadas localmente, estimulando a 
rede de comércio e serviços da área de influência do empreendimento; 

+ Ampliar o número de fornecedores e prestadores de serviços locais 
formalizados (que possam fornecer notas fiscais e documentação das 
empresas). 

11.14.4. Indicadores 

O PDFL tem os seguintes indicadores: 
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+ Número de fornecedores locais mapeados e cadastrados; 

+ Número de fornecedores locais com contratos firmados com a 
“Termelétrica Cidade do Livro” localizados no município de Lençóis 
Paulista (AID). 

11.14.5. Acompanhamento e Avaliação 

Para avaliar se o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

(PDFL) está se desenvolvendo de forma adequada entre a fonte 
(empreendedor) e os receptores (públicos envolvidos), bem como orientar 

possíveis adequações quanto ao conteúdo das ações propostas, é preciso, ao 
longo destas ações, a realização de medidas de acompanhamento junto ao 
público alvo.   

Assim, propõe-se um monitoramento permanente das ações desenvolvidas, 
tornando possível avaliar a eficácia das ações por meio de relatórios que 

apresentarão as evidências das atividades realizadas e a avaliação dos 
indicadores propostos anteriormente. 

11.14.6. Cronograma 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL) terá início na 
fase de planejamento e prosseguirá por toda a fase de implantação. 

 

Quadro 11.14-1 - Cronograma de Execução do Programa 

Programa 

Fase de Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Desenvolvimento 

de Fornecedores Locais 
◼ ◼  

Elaboração: Tetra Mais, 2019. 

 

11.14.7. Recursos Necessários 

Deverá ser alocado um profissional de nível superior da área de economia, 

ciências sociais ou áreas afins, para planejamento, formulação e execução das 
atividades propostas. 

Os recursos materiais requeridos são pertinentes às despesas de escritório, 

como material impresso de divulgação, computadores, Datashow, além de 
recursos financeiros para atender às despesas ordinárias de escritório e 

deslocamento. 

11.14.8. Responsabilidade  

O responsável pela implementação do Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedores Locais (PDFL) é o empreendedor, com a realização de parcerias. 
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12. CONCLUSÃO 

Este documento apresentou o Relatório Ambiental Preliminar – RAP para a 
implantação da Usina Termelétrica Cidade do Livro, com capacidade de 

produção líquida de 50MW de energia elétrica, no município de Lençóis 
Paulista, Estado de São Paulo. 

As análises realizadas, desde a caracterização dos aspectos da construção e 
operação do empreendimento, que identificaram as ações potencialmente 

geradoras de efeitos negativos e positivos sobre o ambiente, associadas tanto 
às Áreas de Influência Indireta quanto às Áreas de Influência Direta e 
Diretamente Afetada, até a avaliação e balanço dos impactos ambientais 

esperados nestas áreas, permitiram concluir sobre sua viabilidade ambiental. 

A área proposta para implantação do empreendimento encontra-se bastante 

alterada, com significativo efeito de borda e com frequente invasão de 
gramínea Brachiaria spp. nas bordas. O diagnóstico dos meios físico e biótico 
não apontou a presença de nenhum aspecto particular e/ou restritivo à área 

de implantação do projeto. 

Do ponto de vista socioeconômico, a instalação e a operação da UTE oferecerá 

condições de atração de mão de obra e geração empregos, renda, mas 
também de aumento de demanda por serviços públicos do município de 
Lençóis Paulista.  

Entretanto, de acordo com a análise apresentada, a todos os impactos 
negativos do empreendimento foram apresentadas propostas de medidas 

mitigadoras e compensatórias que vão além da obrigação legal da empresa. 
Entre as medidas mitigadoras previstas para serem iniciadas ainda na fase de 
implantação do empreendimento destacam-se a contratação e a execução de 

14 programas ambientais. 

Em síntese, considerando a ausência de fatores impeditivos ligados aos meios 

físico, biótico e socioeconômico da região de implantação do projeto e desde 
que sejam implementadas corretamente todas as medidas mitigadoras e 
compensatórias propostas, a equipe consultora entende ser viável sócio e 

ambientalmente a instalação do projeto ora proposto, de acordo com o 
cronograma apresentado. 

Desta forma, a Usina Termelétrica Lençóis Paulista solicita à CETESB a análise 
do presente documento, com a intenção de se obter a Licença Ambiental 
Prévia para a implantação da UTE Cidade do Livro.  
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Anexo I-1. Termo de Compromisso de Compra e Venda 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-2. Comprovante de inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-3. Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal 

  



   
 
 

 

Anexo I-4. Outorgas emitidas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

– DAEE 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-5. Manifestação do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-6. Declaração emitida pela empresa concessionária 

 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-7. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

 

  



   
 
 

 

Anexo I-8. Formulário de Informações Cadastrais da CETESB 

 

  



   
 
 

 

Anexo II. Tabela síntese da UTE 

A tabela está apresentada em formato digital editável. 



   
 
 

 

Anexo III. Certificado de calibração 



   
 
 

 

Anexo IV. Laudos de ruído 



   
 
 

 

Anexo V. Relatório de Caracterização 

Geológica 



   
 
 

 

Anexo VI. Laudos de qualidade da água 

superficial 



   
 
 

 

Anexo VII. Estudo de Disponibilidade 

Hídrica 



   
 
 

 

Anexo VIII. Informações dos poços 

outorgados DAEE e Siagas 



   
 
 

 

Anexo IX. Relatório de Avaliação Preliminar 

– Áreas contaminadas 



   
 
 

 

Anexo X. Questionários Percepção 

Ambiental 

 



   
 
 

 

Anexo XI. Estudo de Dispersão Atmosférica 



   
 
 

 

Anexo XII. Dados Brutos Fauna 

Os dados brutos estão apresentados em formato digital editável. 

 


