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Para uso da SEMA/MT: 

1 – OBJETIVO DO PEDIDO 

Licença Ambiental Única – LAU  

 

Licença Prévia – LP 

 

Licença de Instalação – LI 
 

Licença de Operação – LO  

 

Autorização de Exploração Florestal  

 

Autorização p/ Reforma e Limp. Pasto   

Autorização p/ Queimada Controlada 

 

[   ] 
 

[X] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

Autorização de Desmatamento  

 

TARL / TRARL – Averbação de RL 

 

TCRL – Compensação de RL  

 

TRMFM  ou TCMFM  - Termo/Manejo 
 

TAC – PRAD /APPD/ARLD  

 

Cadastro: _____________________ 

 

Juntada ao Processo nº. __________ 

[   ] 
 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

Declaração _________________ 
 

Vistoria/ Parecer Técnico 

 

Laudo Técnico 

 

Relatório Técnico 

 

Renovação: ________________ 
 

Registro: __________________ 

 

Outros:  

[   ] 
 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

 

VVVVV 

3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPRENDIMENTO / PROPRIETÁRIO(s) 

Nome ou Razão Social: 
FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

Nome ou Razão Social: 

 

Função / Cargo: 
 

Função / Cargo: 
 

Nome ou Razão Social: 

 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/PROPRIEDADE 

Fone: 
 

Nome ou Razão Social / Nome da Propriedade: 
FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 
 

 
Endereço: 

RODOVIA BR 163 

Bairro: 
 

ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 

CNPJ do Empreendimento: 
20.003.699/0002-31 

 

 

 

Número: 
S/N 

Complemento: 
KM 768 

CEP: 
 

78.890-000 

Município/UF: 
 

SORRISO/MT 

CPF / CNPJ:  

20.003.699/0002-31 

CPF / CNPJ: 

 

RG / Inscrição Estadual: 
13.748.175-6 

CPF / CNPJ: 

 

 
RG / Inscrição Estadual: 
 

4 – CONTATOS E CORRESPONDÊNCIA 

Endereço: ROD BR 163, KM 768 
 

Bairro: ÁREA DE EXPANSÃO URBANA 
 

 

 S/N Complemento: 
 

CEP: 78.890-000 
 

 

Município/UF: SORRISO /MT 
 

 

 Telefone Residencial: 
 

Telefone Comercial: 
 

FAX: 
 

5 – DADOS DO EMPRENDIMENTO 

Atividade Principal: 
PRODUÇÃO DE ETANOL 

Atividade Licenciada ou a Licenciar: 
AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Coordenadas Geográficas ( sede ): 
Lat.: 12°25'7,222"S 

 Área construída (m²): 
 

 

Long.: 55°39'0,801"O 

 

Investimento total (em R$ e UPF/MT): 
R$: 1.000.000.000,00 

 

UPF/MT: 

SORRISO/MT 

Área a construir (m²): 
6.345,38 

Área da propriedade (hectares): 
194,9871 ha 

Área a ser Desmatada (hectares): 
 

Área Desmatada (hectares): 
 

Número de funcionários existentes: 
 

Número de funcionários: 
 

Corpo Receptor: 

 
Bacia e Sub-bacia: 

 
Tipo Captação de Água 

 Derivação Superficial      Subterrânea      Rede Pública 



 

8 - DECLARAÇÃO 

Nº. do CPF: 

005.652.501-08 

 

Nº. do Registro no CREA: 
1205790748 

Nº. do Credenciamento / SEMA-MT: 

1714 

 
Endereço: 
AVENIDA MIGUEL SUTIL 

Bairro: 
 

SANTA HELENA 

 

Número: 
5285 

Município/UF: 
 

CUIABÁ/MT 

CEP: 
 

78045-100 

Telefone Residencial: 

(65) 3623-8950 

 
 

 

Telefone Comercial: 

(65) 99976-5054 

 
: 

FAX: 

 
 

 E-mail: 

ruy@greenagroflorestal.com 
WEB SITE: 

 

Nome: 

RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR 

6 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

Complemento: 
 

Declaro para os devidos fins que: 

 

a) Venho requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA / MT o(s)  Respectivo(s) documento(s) 

relacionados no item 1 desse requerimento, de acordo com estabelecido no regulamento; 

b) O desenvolvimento das atividades relacionadas no(s) Projeto(s) Básico(s) Ambiental (is) realizar-se-ão de 

acordo com os dados descritos nos mesmos; 

c) Concordo integralmente com o teor do Projeto de Controle Ambiental proposto; 

d) Estou ciente e concordo com o custo global e estimado para o sistema, com o cronograma físico 

financeiro proposto; 

e) O requerente nesta oportunidade assume a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a veracidade 

das informações prestadas, sob as penas da Lei. 

 

___________________, ______ de _______________ de 20__ 

 

 

 

 
  Assinatura do Representante Legal 

NOME  Apresentar procuração quando for o caso.  

  Reconhecer firma. 

 

Requerer de LP para a ampliação da FS Bioenergia unidade Sorriso/MT. 

Atualmente a indústria de etanol de milho possui Licença de Operação n° 324182/2021, que 

autoriza o esmagamento de 2.100.000 toneladas de milho/ano e 895.000 m3 de produção de 

etanol/ano, porém haverá incrementos e maximização do processo produtivo, a qual se se 

estima que haverá um aumento na quantidade de produção de etanol e esmagamento de 

milho, sendo necessário antecipadamente solicitar a ampliação da Licença Prévia para 

esmagamento de aproximadamente 3.000.000 toneladas de milho/ano e produção de 

1.260.000 m3 de etanol/ano, 950.000 toneladas/ano de Farelo de milho/sorgo seco (DDGS) e 

Alta proteína (FS Ouro) e 42.000 toneladas/ano de óleo de milho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) 



 
 

Parecer Técnico 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – 

EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA 

PT Nº: 149687 / CLEIA / SUIMIS / 2021 Processo Nº: 376735/2021 
Data do Protocolo: 18/08/2021 

 
 

 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROCESSO  

 
Interessado 

- Nome / Razão Social: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

- CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31 

- Endereço: Rodovia BR 163, Km 768 - Pista sul - Zona Rural - CEP: 78890-000 

- Município: Sorriso - MT 
 

Propriedade/Obra ou Empreendimento: 

- Denominação: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

- CNPJ: 20.003.699/0002-31 

- Localização: Rodovia BR 163 - Km 368 Zona Rural - CEP: 78890-000 

- Município: Sorriso - MT 

- Coordenada Geográfica: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:38:42,46 - S: 12:25:14,61 
 

Responsável Técnico: 

 
Atividades Licenciadas: 

- D2340-0/00 - Fabricação de álcool 
 
 

Não foi associado roteiro a este processo. 
 

 ANÁLISE TÉCNICA  

CONFORME SEGUE. 

 

 
Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2021 
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1. INTRODUÇÃO: 
O documento em tela trata-se do Termo de Referência - TR para elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
para ampliação da indústria de etanol de milho FS Bioenergia - Unidade de Sorriso, 
sob responsabilidade da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA, CNPJ: 
20.003.699/0002-31, requerido por meio do protocolo nº376735/2021. 

A FS Bioenergia - Unidade de Sorriso encontra-se instalada na rodovia BR 
163, KM 768, Área de Expansão Urbana, Sorriso - MT, nas coordenadas geográficas: 
55º39’00,801’’O, 12°25’07,222”S. 

Atualmente, a indústria possui a Licença de Operação nº 324182/2021 que 
autoriza o esmagamento de 2.100.000 toneladas de milho/ano e 895.000 m³ de 
produção de etanol/ano. Assim, o interessado solicita termo de referência para 
esmagamento de aproximadamente 3.000.000 toneladas de milho/ano e produção 
de 1.250.000 m³ de etanol/ano, 950.000 toneladas/ano de farelo de milho/sorgo seco 
(DDGS) e alta proteína (FS Ouro) e 42.000 toneladas/ano de óleo de milho. 

 
2. OBJETIVO: 

Este Termo de Referência, portanto, tem como objetivo determinar a 
abrangência, os procedimentos e os critérios para a elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumento que 
subsidiará a avaliação da viabilidade ambiental da ampliação do projeto da FS 
Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA - Unidade de Sorriso. 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA: 

É um documento de natureza técnico-científica, que tem por finalidade 
subsidiar a avaliação dos impactos ambientais gerados por atividades que possam 
causar degradação ambiental e propor medidas mitigadoras e controle ambiental, 
procurando garantir o uso sustentável dos recursos naturais. 

Devem ser evitadas descrições e análises genéricas que não digam respeito 
à área e região específica da atividade ou que não tenham relação direta ou indireta 
relevante com a atividade objeto do EIA/RIMA. Devem ser evitadas repetições 
desnecessárias de conteúdo de livros-textos que tratam de conceitos e práticas 
gerais de cada meio estudado. 

Os membros da equipe técnica responsáveis pela elaboração do estudo 
deverão estar inseridos no Cadastro Técnico Estadual junto à SEMA-MT. 

Para o levantamento dos dados primários visando a realização do Diagnóstico 
do Meio Biótico, deverá ser solicitada ao setor responsável pela expedição da 
respectiva licença, a Autorização de Manejo de Fauna Silvestre e Autorização de 
Coleta e Transporte de Material Botânico em concordância com a Instrução 
Normativa N°002 de 08/09/2011 da SEMA-MT, conforme disposto no parágrafo 10 
artigo 2, da Lei Complementar nº 668, de 24 de julho de 2020. 

O estudo deverá contemplar a existência de Unidades de Conservação, Áreas 
Prioritárias à conservação da Biodiversidade (Portaria MMA nº 09 de 23/01/2007), 
Terras Indígenas e outras áreas de importância ambiental, localizadas próximas à 
área da propriedade. 

Toda a documentação do empreendimento e dos responsáveis pela 
elaboração dos estudos ambientais deverá, obrigatoriamente, ser feita de acordo 
com o Termo de Referência Padrão 01/SUIMIS/SEMA//MT. 
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3.1. Metodologia 
As metodologias adotadas deverão estar de acordo com as normas 

específicas, devidamente explicitadas e justificadas nos capítulos correspondentes. 
Os levantamentos de dados e informações deverão ser realizados tendo como 

base fontes primárias e/ou secundárias, conforme estabelecido neste Termo de 
Referência. As fontes secundárias (referências bibliográficas, documentais, 
cartográficas, estatísticas, imagens de satélite, entre outros) poderão ser obtidas em 
órgãos públicos (Zoneamento Socioeconômico Ecológico – SEPLAN-MT) e agências 
governamentais especializadas, universidades e instituições de pesquisa. 

O estudo deverá ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos de modo a 
facilitar a sua compreensão. Deverão ser utilizados dados de sensoriamento remoto 
(imagens de satélite ou aerofotografias), assim como mapas temáticos de 
informações ambientais da região (mapa de cobertura vegetal, solos, geologia, 
geomorfologia e pedologia), em escala adequada. 

 
3.2. Instrumentos Legais e Normativos 

Deverão ser considerados todos os dispositivos legais em âmbito federal, 
estadual e municipal e sua compatibilização incidentes sobre o empreendimento e a 
sua área de influência, referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos 
ambientais e ao uso e ocupação do solo, bem como aqueles que definem 
parâmetros e metodologias de análise de variáveis ambientais indicando as 
limitações administrativas impostas pelo poder público. 

 
3.3. Formatação 

O EIA deverá ser apresentado em conformidade com os itens listados, 
incluindo sua estrutura organizacional, atendendo todas as exigências abordadas. 

O EIA deverá ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem 
fugir dos padrões normais de relatórios técnicos, minimize o gasto de papel quando 
da sua impressão. Deverá ser utilizado papel no formato A4, margens no entorno da 
página de 2,0 cm nos quatro lados, páginas numeradas e impressão em frente e 
verso, sempre que isso não prejudicar a leitura e a compreensão clara do conteúdo. 

As localizações geográficas dos pontos ou das áreas devem ser apresentadas 
em formato de Coordenadas Geográficas (preferencialmente) ou UTM. Para esta 
última, deverá ser informada a Zona (fuso) ou Meridiano Central. 

 
3.3.1. Critérios para Elaboração dos Mapas 

A escala dos mapas deverá ser determinada de acordo com a escala da fonte 
dos dados, considerando a precisão exigida para cada informação temática. 

Todos os mapas deverão estar georreferenciados no SIRGAS2000, utilizando-
se o sistema de coordenadas geográficas ou UTM. 

Nos mapas apresentados no estudo deverão constar, obrigatoriamente: escala 
gráfica e numérica; grade de coordenadas; legenda; norte geográfico; datum; Zona 
(Fuso) ou Meridiano Central, no caso de uso de coordenadas UTM; fonte das 
informações; dados da imagem (satélite, sensor e data da aquisição), quando 
couber; articulação das cartas, quando couber; toponímia, entre outros elementos 
cartográficos, conforme os padrões e normas técnicas em cartografia adotadas, 
propostas e referendadas pelo IBGE e CONCAR – Conselho Nacional de 
Cartografia. 
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O modelo de apresentação dos dados Geoespaciais do Empreendimento 
deve seguir o disposto no Termo de Referência Padrão n° 03/SUIMIS/SEMA/MT, 
disponível no site <http://www.sema.mt.gov.br/site/>. 

 

3.4. Critérios para Apresentação do Estudo em Formato Digital 
O EIA/RIMA deverá ser apresentado em 01 (uma) via impressa no formato 

A4, para ser inserida no processo e 02 (duas) vias em formato digital, sendo uma 
via em formato PDF (Portable Document Format) e uma segunda via em arquivo 
editável (DOC), preferencialmente em arquivo único, devendo ser evitada a 
subdivisão do estudo em diversos arquivos. 

Os arquivos vetoriais devem ser entregues em formato shapefile (.shp), onde 
sua Attribute table deve ser estruturada de maneira onde os dados e informações 
relevantes contidas em suas colunas, estejam organizadas e facilmente 
identificáveis. Já as imagens georreferenciadas devem estar em formato GEOTIFF. 
As localizações geográficas dos pontos ou das áreas, devem ser apresentadas em 
formato de coordenadas geográficas. 

Os nomes dos arquivos e pastas devem ser autoexplicativos. 
 

3.5. Documentos Administrativos Obrigatórios 
a) Requerimento Padrão modelo SEMA; 
c)  Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário 

Oficial do Estado, original; 
d)  Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 

conselho de classe do responsável técnico pela elaboração dos projetos e 
de engenharia e dos Planos ambientais; 

e)  Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) dos 
profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos de engenharia e 
dos Planos Ambientais; 

f) Caso o imóvel seja de terceiros, apresentar anuência do proprietário. 
g) Apresentar declaração da prefeitura, manifestando que o empreendimento 

está de acordo com as leis de uso e ocupação do solo do município. 
h) Caso o requerente seja representado por terceiros, apresentar Procuração 

para o representante; 
i) Caso o requerente seja pessoa jurídica apresentar cópia do CNPJ, 

Inscrição Estadual, e cópia dos documentos do representante legal (RG e 
CPF), Contrato Social e Alterações ou Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial, e no caso de empresas por cotas limitadas (LTDA) ou 
cópia da ata da última assembleia onde se definiu a diretoria, no caso das 
Sociedades Anônimas; 

j) Tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da 
equipe técnica responsáveis pela atividade contendo o nome do 
profissional, assinatura, função na equipe, número do Cadastro Técnico 
Estadual (SEMA), registro no conselho de classe, e Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ARTs; 

k) Para empreendimentos localizados em zona rural deverão apresentar a 
Licença Ambiental Única – LAU vigente ou o Cadastro Ambiental Rural – 
CAR; 

http://www.sema.mt.gov.br/site/
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l) Apresentar cronograma de execução das atividades, incluindo o resgate e 
o monitoramento dos programas; 

m) Autorização de entrada nas propriedades onde serão levantados os dados 
primários assinada pelos proprietários ou possuidores das mesmas 
(anuência dos proprietários). 

 
3.6. Orientações para Checklist: 

Apresentar quadro demonstrando a localização dos documentos 
administrativos obrigatórios e os itens listados no Termo de Referência, conforme sua 
estrutura organizacional, identificando as páginas em que se encontram no estudo 
apresentado, conforme modelo: 

 

N.º do Item Título do Item N.º da Página 

 
4. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA: 

O EIA deverá ser desenvolvido conforme os tópicos listados a seguir, 
respeitando as numerações, títulos e subtítulos, exceto em caso de inserção de itens 
complementares. 

Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o 
atendimento de qualquer dos itens propostos, sua omissão ou insuficiência deve ser 
justificada com argumentação objetiva, porém bem fundamentada. 

Todas as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no 
texto e relacionadas no capítulo próprio, contendo, no mínimo, as informações 
referentes ao autor, título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à 
publicação. 

 
4.1. Identificação do Empreendedor, Empresa Consultora e Equipe Técnica 
A identificação dos responsáveis pela elaboração dos estudos ambientais deverá, 
obrigatoriamente a ser feita da seguinte forma: 

● Identificação e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores 
temáticos ao final dos estudos; 

● Rubrica obrigatória em todas as páginas dos estudos ambientais, por parte 
do coordenador geral e dos coordenadores temáticos; 

● Apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (Anexos ao 
Estudo) de todos os profissionais responsáveis pela elaboração dos estudos, 
e de execução quando couber. Não havendo conselho responsável pela 
fiscalização do exercício da profissão, a ART poderá ser substituída por 
“declaração de participação e responsabilidade pelos dados apresentados” 
dos membros da equipe enquadrados nesta última hipótese. 

 
4.2. Identificação do Empreendedor 

- Nome ou razão social; 
- Número do CPF ou CNPJ; 
- Endereço para correspondência, telefones e e-mail; 
- Representantes legais (nome, CPF, endereço, e-mail e telefone); 
- Pessoa de Contato (nome, CPF, endereço, e-mail e telefone). 
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4.3. Identificação da Empresa Consultora 
- Nome ou razão social; 
- Número do CPF ou CNPJ; 
- Endereço para correspondência, telefones e e-mail; 
- Representantes legais (nome, CPF, endereço, e-mail e telefone); 
- Pessoa de Contato (nome, CPF, endereço, e-mail e telefone); 
- Nº do Registro do Cadastro Técnico Estadual. 

 
4.4. Dados da Equipe técnica multidisciplinar 
4.4.1. Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração do EIA 

- Nome; 
- Área profissional; 
- Nº do registro no respectivo Conselho de Classe; 
- Nº da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando couber; 
- Nº do Registro do Cadastro Técnico Estadual. 

 
5. DADOS DO EMPREENDIMENTO: 
5.1. Apresentação: 

a. Objetivos. 
b. Dados técnicos do empreendimento com previsão das etapas de execução, 

com cronograma; 
c. Localização do empreendimento em escala adequada, indicando na área de 

influência direta; 
d. Apresentar planta em escala adequada, devidamente georreferenciada com 

as áreas previstas para utilização, estruturas e edificações inerentes a 
atividade, devidamente identificadas em legenda, extensão e capacidade 
instalada; 

e. Informar os possíveis órgãos financiadores e o custo total estimado do 
empreendimento; 

f. Plantas baixa e planialtimétrica; 
g. Os corpos d’água e seus usos; 
h. Corpo receptor dos efluentes e o ponto de lançamento; 
i. Sua cobertura vegetal; 
j. Os assentamentos populacionais, equipamentos urbanos e de lazer; 
k. As vias de acesso. 

 
5.2. Justificativas para o empreendimento 

a. Justificativas técnicas, econômicas e socioambientais, com a eventual 
importância da operação do empreendimento. 

b. Informar a vida útil esperada para o empreendimento. Tal informação deve ser 
relacionada à viabilidade física e econômica do mesmo; 

c. Descrever as razões que levaram o empreendedor a propor o projeto 
deixando claros os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem 
alcançados. 

 
5.3. Localização Geográfica 
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a. Apresentar a região de implantação do empreendimento em carta imagem 
georreferenciada, com base em imagem de satélite (base de dados livre), em 
escala e resolução adequadas, incluindo os seguintes pontos notáveis: 

- Malha viária existente; 
- Limites municipais; 
- Concentrações populacionais interceptadas (urbanas e rurais); 
- Propriedades rurais; 
- Limites das terras indígenas; 
- Comunidades tradicionais; 
- Unidades de conservação (federais, estaduais e municipais); 
- Espeleologia (cavidades naturais); 
- Outros aspectos relevantes. 

 
5.4. Descrição do Empreendimento 

Deverá ser feito relato do projeto desde a sua concepção inicial até a 
conclusão da obra, informando sobre o projeto, no seu conjunto, dando destaques 
para a localização; matérias-primas; necessárias e tecnologia para a construção 
operação; cronograma relativo às fases de planejamento, instalação e operação e 
procedimentos de controle e manutenção do empreendimento. 

a) Mapeamento geotécnico, levantamentos topográficos e cadastrais; 
b) Terraplenagem: estimar a movimentação de solo e rocha previstos (m³), 

volumes de corte e aterro e indicar, em foto aérea ou imagem de satélite, na 
escala de 1:10.000 ou maior e resolução espacial de 1 metro, as áreas 
potenciais de empréstimo e depósito de material excedente - DME, 
informando também a capacidade (m³) e as diretrizes adotadas para a escolha 
das áreas; 

c) Pavimentação: indicar diretrizes preliminares da procedência dos materiais a 
serem adquiridos ou produzidos para pavimentação, como produto 
betuminoso, cimento e agregados, com a indicação, em foto aérea ou imagem 
de satélite, na escola de 1:10.000 ou maior e resolução espacial de 1 metro, 
dos potenciais locais de ocorrência de materiais naturais a serem utilizados 
(jazidas e pedreiras); 

d) Identificar o local previsto para implantação do canteiro de obra e área de 
apoio com suas respectivas ações para implantação e suas infraestruturas 
necessárias, como: abertura de acessos, supressão de vegetação (ha) por 
estágio sucessional, terraplenagem e impermeabilizações, áreas de 
empréstimo de jazidas minerais e disposição de bota-fora; 

e) Descrever as atividades a serem desenvolvidas no canteiro e detalhar as 
diretrizes do sistema de infraestrutura básica; 

f) Relacionar insumos a serem utilizados no processo de geração de energia 
térmica; 

g) Descrever as formas, a capacidade de armazenamento e estocagem dos 
produtos ou insumos, os possíveis impactos e medidas de controle ambiental; 

h) Realizar descrição do processo de geração de energia elétrica pelo 
empreendimento a partir da biomassa, e os possíveis impactos e medidas de 
controle ambiental, bem como apresentar forma de transmissão e destino da 
energia gerada; 
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i) Apresentar um fluxograma geral, com indicação dos principais equipamentos 
e etapas envolvidos, os possíveis impactos e medidas de controle ambiental; 

j) Apresentar estimativas sobre a geração de efluentes, resíduos sólidos, 
consumo de água e de energia; 

k) Apresentar e caracterizar quantitativa e qualitativamente os efluentes líquidos 
e a forma de tratamento, detalhando os procedimentos a serem adotados para 
minimizar impactos e medidas de controle ambiental; 

l) Para a implantação de canteiro de obra de apoio deverão ser identificadas e 
quantificadas as áreas de Preservação Permanente - APP e de Reserva 
Legal, quando houver. 

 
6. ÁREA DE ESTUDO 

Apresentar o mapeamento (impresso e em meio digital) contendo a Área De 
Influência Indireta (AII), Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA), com a delimitação 
geográfica de modo a caracterizar a situação ambiental das áreas, antes da 
implantação do projeto, considerando: 

● Meio Físico 
● Meio Biótico 
● Meio Socioeconômico 

 
6.1. Áreas de Influência do Empreendimento 

As Áreas de Influência deverão ser indicadas para cada meio estudado (físico, 
biótico e socioeconômico), novamente considerando a avaliação de impacto 
realizada. 

 
6.1.1. Área de influência indireta (AII): A bacia ou a sub-bacia será a delimitação 
para meio físico e meio biótico. Para o meio socioeconômico deverão ser 
considerados os municípios afetados diretamente pelo empreendimento. 

 
6.1.2. Área de influência direta (AID): 

Será definida com base nos resultados dos estudos de dispersão atmosférica, 
ruídos e vibrações, considerando o meio físico, biótico e socioeconômico. O 
polígono da AID definido com as informações do estudo deverá ser devidamente 
justificado quanto ao pleno atendimento das especificações do RCA. 

 
6.1.3. Área diretamente afetada (ADA): 

Deverá compreender a área industrial, estruturas de apoio, vias de acesso 
que precisarão ser construídas, ampliadas ou reformadas, bem como, todas as 
demais operações unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto. 

 
7. INSERÇÃO REGIONAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: 

Identificar a Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface 
com o empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com 
os requisitos legais existentes. 

Apresentar os planos e/ou programas públicos e/ou da iniciativa privada 
propostos ou em andamento na Área de Estudo, considerando a compatibilidade 
com o empreendimento. 
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Informar as atividades ou empreendimentos existentes ou previstos para a 
Área de Estudo que possam apresentar sinergia com os impactos do 
empreendimento. 

 
8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

Diagnóstico Ambiental deve ser entendido como a identificação no espaço e no 
tempo da atual qualidade ambiental da área de abrangência dos estudos, indicando 
as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental atual, de 
forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre 
o meio físico, biótico e socioeconômico, bem como, a fragilidade ambiental com a 
inserção dos empreendimentos. 

A forma de apresentação das informações deverá seguir as disposições abaixo: 
 

- Fonte de dados: Os levantamentos de dados e informações deverão ser 
realizados tendo como base fontes primárias e secundárias. Os dados primários e 
secundários deverão apresentar informações referentes a data ou período a que se 
referem. As informações secundárias deverão ser utilizadas somente para corroborar 
as informações geradas com os dados primários. 

O estudo deverá ser ilustrado com figuras, tabelas, mapas e fotos de modo a 
facilitar a sua compreensão. Deverão ser utilizados dados de sensoriamento remoto 
(imagens de satélite ou aerofotografias), assim como mapas temáticos de 
informações ambientais da região (mapa de cobertura vegetal, solos, geologia, 
geomorfologia e pedologia), em escala adequada em sequência ao texto de 
referência. 

As localizações geográficas dos pontos ou das áreas devem ser apresentadas 
em formato de coordenadas geográficas ou UTM. Para esta última, deverá ser 
informada a Zona (fuso) ou Meridiano Central. 

Todas as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no 
texto e relacionadas no capítulo próprio, contendo, no mínimo, as informações 
referentes ao autor, título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à 
publicação. 

 
- Escala: A escala dos mapas deverá ser determinada de acordo com a escala da 
fonte dos dados, considerando a precisão exigida para cada informação temática. 

Todos os arquivos georreferenciados e mapas deverão usar datum 
SIRGAS2000, utilizando-se o sistema de coordenadas geográficas ou UTM. 

Nos mapas apresentados no estudo deverão constar, obrigatoriamente: escala 
gráfica e numérica; grade de coordenadas; legenda; norte geográfico; datum; Zona 
(Fuso) ou Meridiano Central, no caso de uso de coordenadas UTM; fonte das 
informações; dados da imagem (satélite, sensor, banda(s) e data da aquisição), 
quando couber; articulação das cartas, quando couber; toponímia, entre outros 
elementos cartográficos, conforme os padrões e normas técnicas em cartografia 
adotadas, propostas e referendadas pelo IBGE e CONCAR – Conselho Nacional de 
Cartografia. 

 
8.1. MEIO FÍSICO 
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Apresentar detalhadamente a metodologia empregada para levantamento dos 
dados e as informações que subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado 
ao Meio Físico. 

 

8.1.1. CLIMA 
Deverão ser observados os padrões meteorológicos, tais como: temperatura, 

evaporação, insolação, direção predominante e velocidade média dos ventos, índices 
pluviométricos, umidade relativa, entre outros. Deverá considerar todos os meses do 
ano (sazonalidade) e as séries históricas disponíveis (médias anuais dos 
parâmetros), com base em informações das estações meteorológicas oficiais e 
outras existentes (as quais devem ser plotadas em mapa), que sejam representativas 
para caracterização climática regional e bibliografia especializada. 

Os dados de temperatura, evaporação e precipitação deverão ser apresentados 
por meio de gráficos termo pluviométricos, onde constem as temperaturas médias 
mensais da precipitação e a evaporação total de cada mês. 

 
8.1.2. GEOMORFOLOGIA 

Indicar as unidades geomorfológicas da Área de Estudo, com o respectivo 
mapa geomorfológico em escala e legenda adequada. 

Apresentar descrição detalhada das unidades geomorfológicas da Área de 
Estudo, contemplando as formas e os processos atuantes, a declividade das 
vertentes e a presença ou a propensão à ocorrência de processos erosivos ou de 
assoreamento e inundações sazonais. 

Apresentar planta planialtimétrica que representa espacialmente as unidades 
geomorfológicas identificadas e as principais unidades da paisagem na Área de 
Estudo. 

Apresentar, também, dados primários, contendo descrição e imagens. 
 

8.1.3. GEOLOGIA E GEOTECNIA 
Levantamento geológico da Área de Estudo (com mapa em escala e legenda 

compatível), englobando as principais unidades litoestratigráficas e suas feições 
estruturais, grau de alteração e de deformação, devendo apresentar, também, dados 
primários, contendo descrição e imagens. 

Avaliar as condições geotécnicas da ADA, mediante o uso de parâmetros de 
mecânica de rochas e solos, identificando os mecanismos condicionantes de 
movimentos de massa (escorregamentos, abatimentos e/ou desmoronamentos, e 
outros processos erosivos, além de rolamento de blocos), e as áreas de risco 
geotécnico associadas, as quais devem estar identificadas cartograficamente, em 
conjunto com os locais onde tais movimentos de massa já se desenvolveram. 

Identificar e caracterizar as áreas de apoio (jazidas/empréstimos e deposição 
de material excedente) a serem utilizadas para a realização das obras. 

 
8.1.4. SOLOS 

Descrição e mapeamento das classes de solo na Área de Estudo (de acordo 
com o atual Sistema de Classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA/2006), com indicação de grau de erodibilidade, em escala 
cartográfica que permita relacionar os processos pedológicos com as alterações nos 
solos provocadas pelo empreendimento. 
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Apresentar caracterização da pedologia na ADA (com descrição da metodologia 
utilizada), por meio de abertura de perfis representativos, com análise e descrição 
dos seguintes atributos físicos do solo: textura, estrutura, plasticidade, 
permeabilidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com o 
relatório fotográfico. 

Destacar as características geotécnicas dos solos com respectivo mapeamento, 
destacando a ocorrência de solos hidromórficos e colapsíveis, entre demais aspectos 
relevantes. 

 
8.1.5. ESPELEOLOGIA 

Levantamento e caracterização das cavidades naturais existentes na Área de 
Estudo, se for o caso, observando as premissas dos Decretos nº 4340/2002, nº 
6640/2008 e nº 9956/1990, das Instruções Normativas MMA nº 2/2009 e nº 
100/2006, Instruções Normativas ICMBIO nº 30/2012 e 01/2017, Lei 3924/1961, 
Portaria MMA nº 358/2009, Portaria IBAMA nº 887/1990, Resolução CONAMA nº 
347/2004, e demais legislações pertinentes, ressaltando-se as questões relacionadas 
à classificação de relevância. 

 
8.1.6. QUALIDADE DO AR 

Caracterização das concentrações existentes dos poluentes atmosféricos, a 
partir dos parâmetros mínimos da Resolução CONAMA nº 491/2018 e normas 
correlatas. 

Caso haja possibilidade de interferências do projeto que impliquem em 
modificação do padrão da qualidade do ar acima dos limites da Resolução CONAMA 
n° 491/2018, identificar e caracterizar as fontes de emissão significativas (no período 
de implantação e de operação do empreendimento e de suas instalações de apoio). 

 
8.1.7. RUÍDO E VIBRAÇÃO 

Realizar o diagnóstico atual dos níveis de ruído e vibração existentes nos 
períodos noturno e diurno, adotando metodologia amplamente utilizada, priorizando 
pontos críticos (áreas residenciais, hospitais/unidades básicas de saúde, escolas, 
povoados/comunidades, entre outros), com o respectivo mapeamento. 

Caso haja interferências do projeto que implique em modificação do padrão dos 
níveis de pressão sonora e vibração acima dos limites estabelecidos na legislação, 
identificar e caracterizar as fontes significativas. 

Além disso, deve ser apresentada análise fundamentada a respeito da 
necessidade ou não de realização de diagnóstico sobre vibrações. 

 
8.1.8. PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO 

Realizar levantamento paleontológico preliminar da área de estudo do meio 
físico acompanhada do projeto de salvamento paleontológico, se for o caso. A 
extração/coleta de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização 
do DNPM, conforme Decreto - Lei nº 4.146/1942 e Portaria nº 542 de 18/12/2014. 

 
8.1.9. RECURSOS HÍDRICOS 
8.1.9.1. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Caracterizar o regime hidrológico da sub-bacia – (ADA) da Área de Estudo do 
empreendimento, apresentando mapa em escala adequada da rede hidrográfica. 
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Apresentar mapa imagem de satélite georreferenciados, com a plotagem do 
empreendimento e de todos os corpos d'água interceptados. A escala deve ser 
adequada à visualização e fácil identificação desses corpos d'água e da ADA do 
empreendimento. 

Mapeamento das nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis (áreas úmidas 
e alagáveis) localizadas na Área de Estudo. 

Apresentar a caracterização hidrogeológica dos aquíferos na Área de Estudo do 
empreendimento, com ênfase nos níveis d'água, condutividade hidráulica e pontos 
de recarga hídrica, e identificação dos principais usos atuais e potenciais, com 
mapeamento em escala adequada. 

Identificar e justificar a necessidade de rebaixamento do lençol freático para a 
execução das atividades, com a localização das áreas, destacando aquelas 
potencialmente contaminadas, se couber. 

 

8.1.9.2. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
Indicar a bacia hidrográfica com seus respectivos cursos d'água e analisar a 

topografia que o empreendimento estará inserido. Identificar através de 
dados/eventos cronológicos se há ocorrência de problemas relativos à drenagem 
urbana na área de influência. Descrever a demanda e a capacidade de atendimento 
da micro e da macrodrenagem. Informar quais serão as técnicas construtivas e os 
instrumentos de drenagem adotados pelo empreendimento, para mitigar os impactos 
gerados. Anexar as certidões de viabilidade da concessionária do serviço de 
abastecimento de energia, água e esgoto. Descrever a demanda e a capacidade de 
atendimento do abastecimento de água e energia, coleta de esgoto. 

Avaliar a qualidade física, química e biológica das águas da área de influência 
direta, por meio de dados primários obtidos através do estabelecimento de uma 
rede amostral, priorizando o curso d'água, caso houver, outros interceptados e 
contíguos ao empreendimento, (incluindo áreas e unidades de apoio). 

Apresentar as justificativas para os critérios de escolha dos pontos de 
amostragem e dos parâmetros, que deverão estar de acordo com as normas 
estabelecidas. 

Apresentar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, quando 
necessário. 

As concentrações encontradas serão comparadas e discutidas de acordo com 
os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. É relevante avaliar 
o Índice de Qualidade das Águas – IQA. 

Deverão ser apresentadas as metodologias de análise, priorizando os 
métodos padrões no "Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater" e do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água, 
Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos, laudos laboratoriais e os 
limites de detecção dos métodos utilizados, bem como, a discussão dos resultados 
obtidos, tendo como objetivo principal a análise da qualidade da água antes do início 
das obras, para que seja utilizada como base de comparação após o início da 
instalação do empreendimento. 

Para demonstração dos resultados, os relatórios devem conter tabelas e 
gráficos possibilitando a visualização direta dos dados encontrados para cada 
parâmetro avaliado, juntamente com a análise, discussão e conclusão dos 
resultados, relacionando-os com os valores padrão constantes da Resolução 
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CONAMA n° 357/2005 e características do corpo d'água. 
 

8.1.10. EFLUENTES LÍQUIDOS 
Identificar as fontes de geração e seus respectivos efluentes líquidos 

domésticos (dos sanitários, dos restaurantes, áreas administrativas em geral) e 
drenagens ácidas, considerando-se as etapas de implantação, operação e 
fechamento do empreendimento; 

Identificar as características qualitativas e quantitativas estimadas para os 
efluentes líquidos; 

Descrever a concepção do tratamento e destinação final para o efluente 
gerado, caracterizando seu respectivo desempenho, justificando a sua escolha 
técnica ou tecnológica; e, 

Apresentar em planta com arranjo geral do empreendimento a localização 
prevista para o sistema de controle de efluentes. 

As concentrações encontradas deverão ser comparadas e discutidas de 
acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011. 

 
8.1.11. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Identificar os resíduos sólidos gerados nas fases de implantação e operação 
do empreendimento; 

Caracterizar todos os resíduos sólidos gerados, com base nos critérios 
estabelecidos pelas NBRs, CONAMA e Lei nº 12.305/10, indicando sua origem, 
quantidades estimadas para geração, condições de acondicionamento, de 
estocagem e manuseio; 

Identificar os procedimentos de controle adotados, visando minimizar a 
geração de resíduos e assegurar sua disposição final adequada, conforme requisitos 
legais aplicáveis; 

Indicar a disposição final associada a cada resíduo, especificando se há 
tratamento, se a disposição final é interna ou externa, incluindo aqueles passíveis de 
reutilização; 

Apresentar planta com arranjo geral do empreendimento, indicando os pontos 
de armazenamento e de estocagem intermediária e/ou final dos resíduos sólidos 
gerados. 

 
8.1.12. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Caracterização das águas subterrâneas do local de implantação do projeto por 
meio de análises físicas e químicas. 

A caracterização da qualidade das águas subterrâneas será baseada em 
dados primários obtidos por meio de monitoramento da qualidade das águas 
coletadas em poços de monitoramento instalados (a serem quantificados durante os 
estudos). 

A caracterização da qualidade das águas subterrâneas contemplará a variável 
inorgânicos, como: alumínio, cálcio, chumbo, cloreto, cobre, cor aparente, cromo, 
dureza, ferro, manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, prata, nitrato, nitrito, 
nitrogênio total kjeldahl, odor, potássio, selênio, vanádio, zinco, sódio, sólidos totais 
dissolvidos, carbonatos, sulfatos, sulfeto de hidrogênio. 

As amostras serão coletadas e preservadas segundo metodologias constantes 
da NBR 15.847/2010 (Amostragem de água subterrânea em poços de 
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monitoramento – métodos de purga), Standard Methods for Examination of Water 
and Wastewater e do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água, 
Sedimento, Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos. 

O procedimento de análise da água seguirá as diretrizes do Standard Methods 
for Examination of Water and Wastewater e/ou demais procedimentos existentes, 
como por exemplo, da Environmental Protection Agency (EPA). 

 
8.2. MEIO BIÓTICO 
8.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA 
8.2.1.1. Unidades de Conservação 

Identificar e mapear as Unidades de Conservação - UCs municipais, estaduais 
e federais, e suas respectivas zonas de amortecimento (incluindo as RPPNs), 
localizadas num raio mínimo de 10 km do empreendimento. Em atenção aos 
procedimentos previstos na Resolução CONAMA nº 428/2010, de 17 de dezembro 
de 2010, e suas alterações, deverá ser informada a distância do empreendimento as 
UC’s, considerando as suas respectivas zonas de amortecimento, além da extensão 
da interferência direta do projeto proposto dentro dos limites da Unidade ou na sua 
zona de amortecimento. 

 
8.2.1.2. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

Identificação e descrição das Áreas Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade (APCB) delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente, órgãos 
estaduais, municipais ou particulares, RPPNs, bem como, as Unidades de 
Conservação (Lei nº 9.985/2000, de 18/07/2000) nas áreas de influência da 
atividade, por meio de dados secundários obtidos de órgãos oficiais, apresentar 
mapeamento em escala adequada. 

 
8.2.1.2. Corredores Ecológicos e/ou Corredores entre Remanescentes de 
Vegetação Nativa 

Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem 
impactados, em termos de localização, área total de cada fragmento, área de 
supressão e área remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estágio 
de sucessão, índice ou fator de forma, e grau de isolamento. 

Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecológicos e/ou Corredores 
entre Remanescentes de Vegetação Nativa ao longo da Área de Estudo do 
empreendimento, que serão interceptados ou impactados pelo projeto, descrevendo 
o seu estado de conservação e/ou regeneração, sua importância para grupos ou 
espécies da fauna local, indicando a metodologia utilizada e empregando, ainda, 
mas não exclusivamente, os critérios de delimitação da Resolução CONAMA n° 
09/96, 24 de outubro de 1996. 

Apresentar mapeamento dos corredores identificados, incluindo no 
mapeamento as fitofisionomias e locais de amostragem dos inventários faunísticos. 

 
8.2.1.3. FLORA 

Apresentar informações sobre a flora da área de estudo a partir de dados 
secundários, englobando os trabalhos e levantamentos científicos na região 
disponíveis. 
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Elaborar mapas da vegetação da área de estudo, utilizando-se da 
interpretação de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos 
eventualmente existentes, de forma a classificar as formações nativas quanto ao 
estágio de sucessão, domínios e fitofisionomias existentes, integrando-os aos itens 
de uso e ocupação do solo. 

 
8.2.1.3.1. AMOSTRAGEM 

Descrever detalhadamente a metodologia e sistema de amostragem adotado 
para área de estudo. 

 
8.2.1.3.2. FITOSSOCIOLOGIA E FITOFISIONOMIA 

Caracterizar, com base em dados primários e por meio de levantamentos 
florísticos e fitossociológicos, todas as formações vegetais nativas existentes 
(identificação das fitofisionomias existentes, incluindo estágios de regeneração), na 
área de estudo do empreendimento. 

Os levantamentos florísticos deverão abranger plantas de todos os hábitos e 
em todos os estratos, sendo que os resultados deverão conter a classificação 
taxonômica, nome vulgar, científico, hábito, estrato e local de ocorrência de cada 
espécie coletada. 

Os levantamentos fitossociológicos deverão contemplar a análise estrutural 
da comunidade, incluindo as estimativas de: parâmetros florísticos (composição 
florística e diversidade de espécies), parâmetros fitossociológicos (estrutura 
horizontal e vertical, índice de valor de Cobertura e índice de Valor de Importância), 
estrutura de tamanho (diâmetro, altura e área basal) e volumetria. 

Apresentar, para cada fitofisionomia, discussão acerca da comprovação da 
suficiência amostral dos levantamentos florísticos e fitossociológicos executados. 

Qualificar e quantificar a vegetação da propriedade e da área de estudo, com 
base na classificação de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes). 
Deverão ser apresentadas tabelas, com quantitativos totais e percentuais de áreas 
de cada fitofisionomia existentes, bem como de áreas já antropizadas (plantios, 
pastagens, entre outros), na área de estudo. 

Apresentar mapa georreferenciado de localização de pontos amostrados dos 
levantamentos florísticos, fitossociológicos e florestais. Destacar a área de reserva 
legal da propriedade, as áreas de preservação permanente e áreas protegidas por 
legislação específica. 

 
8.2.1.3.3. INVENTÁRIO FLORESTAL 

Apresentar o inventário florestal, conforme estabelecido no Decreto Estadual 
8.188 de 10/10/2006, considerando a descrição da forma de coleta de informações, 
processamento de dados, análise e resultado contendo quadro de volume de 
madeira comercial e/ou lenhoso a ser suprimido. Deverão ser identificados: o fator 
de forma utilizado, as parcelas instaladas por fitofisionomia considerando a 
distribuição ideal das mesmas, os dados estatísticos considerando a intensidade 
amostral, erro padrão, coeficiente de variação, intervalo de confiança, entre outros. 

O inventário deve se basear no Termo de Referência nº 
04/SUIMIS/SEMA/MT. Essas informações devem estar de acordo com as 
apresentadas no Plano de Exploração Florestal (PEF). 
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8.2.1.3.4. ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, VULNERÁVEIS E PROIBIDAS 
DE CORTE 

Deve ser dado destaque para as espécies endêmicas, raras, ameaçadas de 
extinção, bioindicadoras, de interesse medicinal e econômico, e aquelas protegidas 
por legislação federal, estadual e municipal. 

Apresentar a descrição das espécies ameaçadas e proibidas de corte, que 
foram encontradas no levantamento realizado. 

Descrever as espécies classificadas pela Portaria do Ministério do Meio 
Ambiente nº 443 de 17/12/2014, como na categoria de Vulnerável (VU). Neste caso, 
considerar a Instrução Normativa de nº 02 de 25/04/2017, a qual estabelece o 
procedimento para apresentação de medidas mitigadoras e compensatórias de que 
trata o Art. 27 da Lei 12.651/2012. 

 
8.2.1.3.5. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Descrever qual a atual situação da área do projeto e seu estado de 
conservação. Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a 
serem impactados, em termos de localização, área total de cada fragmento, área de 
supressão e área remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estágio 
de sucessão, índice ou fator de forma, e grau de isolamento. 

 
8.2.1.3.6. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA 
LEGAL 

Descrever como se encontram essas áreas e se existem áreas de 
recomposição na propriedade. 

Identificar e caracterizar as áreas de preservação permanente a sofrerem 
interferência, conforme definida pela Lei Federal n°12.651/12 e suas modificações 
posteriores, e Lei Estadual nº 38 de 21/11/1995, representando as em croquis e 
mapas em escala compatível. 

 
8.2.1.3.7. POTENCIAL DE USO DAS ESPÉCIES FLORESTAIS 

Descrever qual o potencial de uso e exploração das espécies levantadas na 
área do projeto, bem como qual será sua destinação, com a execução do projeto em 
si. 

Deve ser descrito qual será o destino do material lenhoso (lenha e/ou tora) da 
área do plano, com a respectiva forma de cumprimento da reposição florestal. 

Apresentar as áreas com vegetação original, áreas frágeis, áreas 
degradadas, áreas com restrições e condicionantes de uso (UCs e Comunidade 
Tradicional), áreas a serem suprimidas, considerando a identificação das espécies 
endêmicas, ameaçadas de extinção, raras, vulneráveis, com interesse medicinal, 
bioindicadoras, bem como, avaliar os efeitos ambientais causados pelo 
empreendimento para estas espécies. 

 
8.2.1.3.8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nos resultados obtidos nos levantamentos, deverá ser feita a 
interpretação e análise dos dados utilizando, por exemplo, índices e parâmetros 
existentes de riqueza, diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros 
considerados pertinentes. 
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Descrever de forma resumida, as considerações quanto à flora e o resultado 
da amostragem da área de estudo. 

Encaminhar as fichas de campo com as informações coletadas nas parcelas 
instaladas, e o resultado do processamento dos dados em formato Excel, bem 
como, apresentar em Shapefile de todas as áreas levantadas. 

 
8.2.1.4. FAUNA 

Para a execução das atividades de amostragem de fauna, a empresa 
consultora responsável pela elaboração deste Estudo deve obter a Autorização para 
Manejo de Fauna Silvestre, junto ao setor responsável em expedir a licença 
pretendida para o respectivo empreendimento. 

Deverão ser amostrados, no mínimo, os seguintes grupos: herpetofauna, 
entomofauna, avifauna, mastofauna (pequenos, médios e grandes) e ictiofauna, além 
da fauna cavernícola, no caso da existência de cavernas na Área de Estudo. 

Quando identificadas espécies vetoras no estudo da entomofauna, deverão 
ser apresentadas ações, planos e/ou estudos específicos para cada caso, tendo 
como finalidade o controle sanitário e a prevenção de endemias. 

Considerando o reaproveitamento do EIA/RIMA é estritamente necessária a 
realização de ao menos 01 (uma) campanha amostral. 

O período de amostragem de cada grupo faunístico deverá ser de no mínimo 
07 (sete) dias de campanha efetiva, desconsiderando o tempo necessário para 
montagem das estruturas e das armadilhas. 

Deverá ser realizado, anteriormente ao protocolo do plano de trabalho para o 
levantamento faunístico, o reconhecimento de campo das áreas amostrais propostas, 
para confirmação do estado de conservação, da possibilidade de acesso aos locais e 
viabilidade de execução das metodologias propostas. 

Além das informações acima requeridas, os estudos da ictiofauna deverão 
conter informações na bacia como: informações sobre rotas preferenciais para 
ictiofauna, espécies de peixes migratórios, espécies de peixe de valor econômico. 

Ressalta‑se que somente após a emissão da respectiva Autorização para 

Manejo de Fauna Silvestre, a empresa de consultoria estará apta a iniciar a 
campanha de Fauna. 

 

b) Apresentação do tópico Fauna no EIA 
– Metodologias 

Deverão ser empregadas técnicas consagradas de levantamento faunístico, 
fundamentadas por referências bibliográficas, em acordo com as normas específicas 
e com práticas científicas consagradas, detalhadas e justificadas nos capítulos 
correspondentes. 

O tópico deverá ser iniciado com uma caracterização detalhada de cada área 
amostral utilizada durante os levantamentos primários. Para melhor ilustração, 
deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, imagens de satélite com a plotagem de 
cada sítio amostral, bem como fotos de todos os pontos amostrais. 

A caracterização dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres 
deverá incluir, no mínimo, as seguintes informações: fitofisionomia abrangida ou 
paisagem; estado de conservação; tamanho da área e perímetro dos fragmentos 
amostrados; coordenadas geográficas; topografia; presença de corpos hídricos. 
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O delineamento amostral e os métodos utilizados para o levantamento de 
cada grupo faunístico deverão ser apresentados, sendo necessária também a 
elucidação dos esforços amostrais empregados, separados por grupo faunístico, 
método, área amostral e campanha. Tabela síntese, onde todos os esforços 
amostrais empregados no levantamento da fauna deverão compor o tópico. 

Nos casos de coleta e captura, deverá haver detalhamento das técnicas e 
infra-estruturas utilizadas para a marcação, triagem, identificação individual, registro 
e biometria, para cada grupo faunístico. 

Os métodos utilizados para a análise dos dados coletados deverão ser 
detalhados neste tópico. Destaca‑se como minimamente necessário o detalhamento 
das metodologias utilizadas para as seguintes análises: 

● Suficiência amostral baseada na curva de rarefação de espécies, indicando o 
intervalo de confiança; 

● Estimativa de riqueza por grupo faunístico inventariado; 
● Abundância absoluta e relativa das espécies registradas; 
● Equitabilidade; 
● Diversidade; 
● Similaridade (Índice que considera a presença/ausência das espécies e índice 

que considera o padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies). 
 

- Resultados 
Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo do empreendimento 

A fauna de provável ocorrência deverá ser caracterizada com base em dados 
secundários obtidos, obrigatoriamente, na Área de Estudo do empreendimento. Os 
dados deverão ser obtidos preferencialmente em publicações recentes. 

Os dados relativos a fauna de provável ocorrência devem ser consolidados 
em tabelas específicas, por grupo faunístico, contendo, no mínimo: nome científico, 
nome popular, habitat preferencial, status de conservação e grau de ameaça 
(conforme listas oficiais), destacando‑se ainda as espécies endêmicas, raras, 

migratórias, cinegéticas e de relevante interesse médico‑sanitário e referências 

bibliográficas. 
Todas as informações contidas nos resultados devem basear-se em 

fundamentação teórica devidamente apontada. 
 

Fauna ocorrente na Área de Estudo do empreendimento 
Os dados relativos a fauna ocorrente obtidos por meio do levantamento 

primário devem ser consolidados em tabelas específicas por grupo faunístico 
contendo, no mínimo: nome científico, nome popular, área amostral do registro, 
descrição do habitat, status de conservação e grau de ameaça, destacando‑se ainda 

as espécies endêmicas, raras, migratórias, cinegéticas e de relevante interesse 
médico‑sanitário. 

Para cada grupo faunístico deverá ser encaminhada a curva de rarefação e a 
estimativa de riqueza de espécies, separadas por área amostral e também 
considerando o conjunto das áreas amostradas. Paralelamente, deverá ser realizada 
a análise por campanha de levantamento e pelo conjunto das campanhas. 

Deverá ser apresentada tabela contendo a abundância absoluta e relativa das 
diversas espécies registradas, sendo necessária a separação por grupo faunístico, 
área e campanha. 
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Deverá ser apresentado o valor do índice de diversidade obtido em cada área 
amostral e grupo faunístico. O índice deve considerar os dados obtidos a cada 
campanha e no conjunto das campanhas. 

Deverão ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparação 
das áreas amostrais, separando-os por grupo faunístico inventariado. 

 

- Discussões e Conclusões sobre a Fauna 

Com base nas informações apresentadas no tópico "Resultados", deverá ser 

conduzida uma análise crítica quanto aos dados primários obtidos, comparando‑os 

com os dados secundários apresentados (fauna esperada). Atrelado ao exposto 
deverá ser conduzido uma discussão sobre a suficiência amostral dos levantamentos 
conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos são suficientes 
para a adequada identificação e dimensionamento dos impactos ambientais sobre a 
fauna, bem como para a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias. As 
curvas de rarefação e as estimativas de riqueza obtidas deverão ser utilizadas na 
discussão da suficiência amostral. A discussão deverá considerar todos os grupos 
faunísticos inventariados, podendo ser realizada individualmente, quando pertinente. 

Em continuidade, a discussão deverá gerar subsídios para a avaliação dos 
impactos sobre a fauna, relativos à instalação e operação do empreendimento, bem 
como para a proposição de possíveis medidas de mitigação ou compensação, as 
quais deverão ser mais bem detalhadas no item avaliação de impactos ambientais do 
estudo. 

 

Dentre as discussões que devem ser conduzidas destacam‑se: 

- Grau de vulnerabilidade das espécies confirmadas para a área ou com potencial 
ocorrência na Área de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as 
espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas ou as que por quaisquer outros 
motivos possam estar mais ameaçadas pela implantação/operação do 
empreendimento. A análise da vulnerabilidade citada deve considerar, ainda, os 
pontos e habitats nos quais as espécies foram registradas e o provável tipo de 
intervenção ou influência do empreendimento sobre essas áreas. 
- Grau de sensibilidade das espécies confirmadas para a área ou com potencial 
ocorrência na Área de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as 
espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas ou as que por quaisquer outros 
motivos possam estar mais ameaçadas pela implantação/operação do 
empreendimento. A análise da sensibilidade citada deve considerar, ainda, os pontos 
e habitats nos quais as espécies foram registradas e o provável tipo de intervenção 
ou influência do empreendimento sobre essas áreas. Adicionalmente, o estudo deve 
fazer uma discussão quanto a distribuição destas espécies em outros locais fora da 
Área de Estudo do empreendimento, baseando-se em estudos recentes que 
certifiquem que a taxa está presente nessas áreas. Esta análise visa principalmente 
a garantia da existência de populações viáveis em locais alternativos ao que se 
pretende implantar o empreendimento. 

A diversidade das áreas amostrais utilizadas no levantamento deve ser 
discutida. Paralelamente a esta última análise, deve-se discutir a riqueza de espécies 
apurada em cada sítio amostral, correlacionando‑a com a diversidade registrada em 

cada local. Dessa forma, atrelada a discussão sobre a vulnerabilidade e sensibilidade 
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das espécies, deve-se buscar uma discussão que integre todas essas variáveis, 
apontando possíveis sítios mais relevantes para a fauna. 

A similaridade obtida na comparação das áreas amostrais deve ser discutida 
buscando‑se apontar semelhança entre os sítios, considerando principalmente as 

áreas com a mesma fitofisionomia ou paisagem. Essa similaridade deve ser discutida 
em termos de presença/ausência das espécies e também considerando a 
equitabilidade (padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies). 

A existência de espécies bioindicadoras deve ser indicada e discutida no 
Estudo. Devem ser apontados os locais nos quais tais espécies foram registradas e a 
maneira pela quais estas poderão ser utilizadas futuramente durante os programas 
de monitoramento ambiental, apontando também os parâmetros a serem registrados 
para a apuração de possíveis mudanças da qualidade ambiental. 

Todas as discussões a serem conduzidas devem considerar a abundância das 
espécies registradas na Área de Estudo do empreendimento. 

 

- Itens a serem apresentados no anexo do estudo: 

● Carta(s) da(s) instituição(ões) receptora(s) atestando o recebimento de 
material biológico proveniente da etapa de levantamento, indicando a espécie, 
a quantidade por espécie, número de tombo e a data de recebimento; 

● Tabela específica contendo exclusivamente os animais enviados para as 
instituições depositárias, expondo: nome científico; número de tombo (caso o 
animal ainda não tenha sido tombado, enviar a identificação individual); 
número de campo; data da coleta; município; coordenadas geográficas; 

● Memória de cálculo dos esforços amostrais empregados para o levantamento 
faunístico e das análises estatísticas realizadas (padrão BrOffice); 

● Tabela de dados brutos que apresenta todos os indivíduos capturados e/ou 
observados durante as atividades de levantamento primário. Esta tabela 
deverá conter: nome científico; nome comum; área amostral; fitofisionomia; 
habitat; coordenadas geográficas; estação do ano; método de registro; data; 
horário de registro; sexo; estágio reprodutivo; estágio de desenvolvimento; 
status de conservação (IUCN, MMA, lista estadual); endemismo e o 
coletor/observador. Deverão ser indicados os espécimes recapturados; 

● Tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da 
equipe técnica responsáveis pela atividade contendo o nome do profissional, 
função na equipe, Cadastro Técnico Estadual, registro no conselho de classe 
e Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs. 

 

8.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 
Material e Métodos 

Apresentar a metodologia empregada e fontes consultadas para levantamento 
dos dados primários e secundários referentes ao meio socioeconômico. Todos os 
indicadores solicitados devem ser apresentados com os respectivos comparativos 
regional, estadual e nacional. Os indicadores, sempre que possível, devem incluir 
parâmetros de referência nacional ou internacional para verificar se há sobrecarga e 
qualidade. 
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Os eventos e locais diagnosticados no meio socioeconômico deverão informar 
os que se localizarem na AID do meio físico e biótico. 

Deve-se apresentar mapa(s) dos locais (incluindo coordenadas) que serão 
(e/ou com alta probabilidade) afetados pelo empreendimento. 

 
Resultados 
8.3.1. DINÂMICA POPULACIONAL 
8.3.1.1. Caracterização populacional 

Identificar os grupos sociais localizados na Área de Estudo do empreendimento, 
especificando as localidades (bairro, distrito, cidade), as escolas, estabelecimentos 
de assistência social, saúde e segurança, as organizações da sociedade civil, os 
órgãos governamentais e demais grupos de interesse que serão afetados pelo 
projeto. 

Este levantamento deve subsidiar a identificação e caracterização dos impactos 
sociais, em específico aos problemas e conflitos socioambientais, decorrentes da 
implantação e operação do empreendimento. 

Se realizar Cadastro Socioeconômico nos termos do DE-BR nº7342 de 
26/Out/10, deve-se enviar os dados brutos somente em meio digital, além da planilha 
manipulável com todos os afetados. 

 
8.3.1.2. Condições de saúde e doenças endêmicas 

Análise da ocorrência regional de doenças endêmicas e verificação, ao longo 
da Área de Estudo, de áreas com habitats favoráveis para o surgimento e 
proliferação de vetores. 

Caso o empreendimento esteja localizado em regiões endêmicas de malária, 
conforme o inciso § 1 do art. 1º da Portaria da SVS/MS nº 1 de 13/01/2014, deve-se 
atender esta portaria. 

 
8.3.1.3. Infraestrutura básica e de serviços 

Caracterizar a infraestrutura existente no município e as demandas, em relação 
à saúde e segurança. O empreendedor deverá informar durante o licenciamento 
eventuais acordos de compensação socioeconômica com prefeituras para 
compensar impactos do empreendimento nos serviços e equipamentos públicos. 

 
8.3.1.4. Indicadores Sociais 

Apresentar os seguintes indicadores para a Área de Estudo: População 
Economicamente Ativa (PEA), taxa de desemprego municipal, índices de 
desemprego. 

 
8.3.2. DINÂMICA ECONÔMICA 
8.3.2.1. Estrutura produtiva e de serviços 

Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e de serviços existente na Área 
de Estudo com destaque para: os principais setores, produtos e serviços (separando 
áreas urbanas e rurais); aspectos da economia informal; relação de troca entre as 
economias local, regional e nacional, incluindo a destinação da produção local e a 
identificação das potencialidades existentes. 

 
8.3.2.2. Vetores de crescimento econômico 
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Identificar os vetores de crescimento econômico regional e suas interferências 
com o empreendimento proposto. Incluindo projetos com significativa probabilidade 
de serem implementados. 

 

8.3.2.3. Potencial Turístico 
Levantamento do potencial turístico assim como das atividades turísticas já 

desenvolvidas na região. Deverão ser apresentados indicadores econômicos 
relacionados a sua exploração (empregos, renda ou outros indicadores relevantes), 
além dos programas governamentais de promoção e fomento, iniciativas ou 
articulações do setor privado. 

 
8.3.3. DINÂMICA TERRITORIAL 
8.3.3.1. Zoneamento Territorial 

Levantamento da existência de Planos Diretores ou de Ordenamento Territorial 
ou outros Zoneamentos existentes no município. Indicar se existe ou não Plano 
Diretor vigente ou se há a necessidade de revisão desses instrumentos. Identificar a 
existência de conflitos entre o zoneamento existente e uso e ocupação do solo atual. 

 
8.3.3.2. Mapeamento Territorial 

Apresentar mapa do uso e ocupação do solo na AID do meio socioeconômico e 
o percentual de cada classe por município. E mapa com a AII do meio físico e biótico, 
contendo a representação gráfica de todos os empreendimentos e imóveis rurais, 
neste último caso informando nomes das propriedades e respectivos proprietários, 
bem como, se as mesmas estão inseridas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural-
MT. 

 
8.3.4. DINÂMICA SOCIOCULTURAL 
8.3.4.1. Comunidades tradicionais 

Identificar e caracterizar as comunidades tradicionais conforme definição do 
Decreto nº 6040 de 07 de fevereiro de 2007, que estejam localizadas na Área de 
Estudo do empreendimento, contemplando: localização em relação ao 
empreendimento; situação atual e vulnerabilidades nas áreas de saúde, educação e 
habitação; interferências de outras atividades e empreendimentos sobre a 
comunidade; caracterização da ocupação atual, usos dos recursos naturais e 
práticas produtivas. 

 
8.3.4.2. Comunidades Quilombolas 

Caso seja verificada a existência de Terras Quilombolas, conforme definição do 
inciso XIII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n° 60 de 24 de março de 2015, 
localizadas dentro dos limites estabelecidos no Anexo II desta Portaria, a Fundação 
Palmares deverá se manifestar. 

 
8.3.4.3. Comunidades Indígenas 

Caso seja verificada a existência de Terras Indígenas, conforme definição do 
inciso XII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n° 60 de 24 de março de 2015, 
localizadas dentro dos limites estabelecidos no Anexo II desta Portaria, deverá ser 
apresentada a manifestação da FUNAI. 
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Dando observância da Convenção Nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho de acordo com o que dispõe o art. 2º da Resolução n.º 26, de 24 de julho 
de 2007, os empreendimentos que exigirem a prévia elaboração de EIA-RIMA que 
incidam direta ou indiretamente em terras de ocupação indígena, ou ao longo do seu 
entorno perimétrico em um raio de 10Km (dez quilômetros) de largura e passível de 
causar impacto ambiental, deverá, o empreendedor, obrigatoriamente, em 
conformidade com o que dispõe o art. 6º, da Convenção n.º 169 da OIT, efetuar a 
consulta prévia, livre e informada, às populações indígenas, devendo ser realizada 
com boa-fé, em conformidade com os Protocolos de Consulta, quando houver, 
podendo ser aceitos, ainda, documentos escritos, bem como registros de áudio e/ou 
vídeo para fins de cumprimento da Convenção supramencionada. 

 
8.3.4.4. Patrimônio arqueológico, histórico e cultural (federal, estadual e 
municipal) 

 

A identificação e descrição dos elementos do Patrimônio Natural e Cultural 
podem incluir: 

● Áreas e monumentos naturais e culturais: cavernas, picos, cachoeiras, entre 
outros; sítios paleontológicos e/ou arqueológicos (depósitos, fossilíferos, 
sinalizações de arte rupestre, cemitérios indígenas, cerâmicos e outros de 
possível interesse para pesquisas científicas ou preservação); 

● Áreas de edificações de valor histórico e arquitetônico; 
● Apresentar cópia do protocolo que estabelece o procedimento de consulta ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 
 

8.3.4.5. Secretaria de Vigilância em Saúde 
Apresentar pronunciamento da Secretaria Estadual de Saúde quanto aos 

Estudos e Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno. 
 

Discussões e conclusões sobre o diagnóstico de socioeconomia 
Com base nas informações apresentadas nos tópicos das dinâmicas 

socioambientais, deverá ser conduzida uma análise crítica quanto às informações 
apresentadas. Neste item deverá ser apresentada uma avaliação que subsidie a 
identificação e o dimensionamento dos impactos ambientais sobre o meio 
socioeconômico, bem como, a proposição de medidas mitigadoras e 
compensatórias, as quais deverão ser mais bem detalhadas no item avaliação de 
impactos ambientais do estudo. A discussão deverá considerar todas as dinâmicas 
socioambientais tratadas no diagnóstico, avaliando se os levantamentos realizados 
foram suficientes para a adequada identificação dos impactos sociais relativos à 
instalação e operação do empreendimento. 
Dentre as discussões que devem ser conduzidas devem constar, no mínimo, as 
seguintes: 
- Avaliar os fatores de risco a ocorrência de acidentes durante implantação e 

operação do empreendimento; 
- Avaliar os principais problemas e conflitos socioambientais decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas 
pelos grupos sociais identificados. Deve-se informar se haverá desapropriação ou 
não; 
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- Avaliar o impacto dos usuários nos equipamentos e serviços públicos, como: 
saúde, segurança, assistência social entre outros; 

- Avaliar a ocorrência de danos ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico; 
- Avaliar a ocorrência de danos socioeconômico e culturais diretos às comunidades 

tradicionais identificadas. 
 

9. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
9.1. Identificação e Caracterização dos Impactos 

Deverá ser identificado os aspectos ambientais decorrentes das atividades do 
empreendimento, identificando e caracterizando cada impacto ambiental, 
considerando as etapas do empreendimento: 

- Aquisição de matéria-prima e insumos. 
- Processo produtivo (atividades e instalações). 
- Produto. 
- Serviço. 

 
Os indicadores a serem utilizados para a determinação dos impactos deverão 

ser correlacionados com as etapas do empreendimento, sendo eles: 
- Utilização de recursos não-renováveis. 
- Consumo de recursos naturais. 
- Geração de efluentes líquidos. 
- Geração de resíduos sólidos. 
- Emissões para a atmosfera (geração de gases). 
- Consumo de água. 
- Consumo de energia. 
- Poluição de solos e águas subterrâneas. 
- Trânsito. 

 
9.2. Avaliação dos Impactos Ambientais 

Com base na caracterização de cada impacto, na legislação específica e nas 
características da área de implantação do empreendimento, deverá ser determinada 
a magnitude e a significância de cada impacto ambiental. 

A metodologia utilizada para a determinação e a significância de cada impacto 
deverá ser apresentada e devidamente detalhada. 

Apresentar um quadro síntese da avaliação dos impactos ambientais 
identificados, incluindo as seguintes informações: fase, aspectos ambientais, 
atributos, magnitude e significância. 

Em relação ao meio socioeconômico, devem ser considerados e avaliados, os 
seguintes aspectos: 

Aspecto Análise 

Atração/imigração Avaliar a capacidade da região de disponibilizar mão de obra 
populacional suficiente e adequada para implantação do empreendimento, 
decorrentes da com base nos dados apresentados no estudo. 
abertura de postos  

de trabalho durante a  

implantação do  

empreendimento.  

Presença de No caso de não haver disponibilidade (quantitativo) de mão de 
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trabalhadores de 
outras regiões. 

obra local, deverão ser avaliadas as pressões decorrentes da 
imigração populacional na infraestrutura urbana local (saúde, 
segurança entre outros) e na propagação de doenças, entre 
outros impactos. 

Interferência no 
desenvolvimento das 
atividades 
produtivas. 

Avaliar a interferência do projeto no desenvolvimento das 
atividades socioeconômicas das famílias do entorno, 
indicando os impactos relacionados. 

Exposição a risco de 
acidentes. 

Avaliar os fatores de risco a ocorrência de acidentes durante 
as obras de instalação e de operação do empreendimento 

Paralisação, 
abandono e não 
Execução do Projeto. 

Avaliar os impactos que poderão ocorrer no caso de 
paralisação ou abandono e suas medidas mitigatórias e/ou 
atenuadoras. As consequências socioambientais pela opção 
de não execução da obra, também deverão ser abordadas 

Interferência no 
desenvolvimento de 
atividades turísticas. 

Avaliar    os    impactos    decorrentes    da    operação    do 
empreendimento no desenvolvimento    das atividades 
turísticas já consolidadas ou nas áreas com potencial turístico, 
destacando-se a dificuldade de acesso, os conflitos sociais e a 
degradação da paisagem. 

Danos 
socioeconômicos e 
culturais diretos às 
comunidades 

No entorno da área do empreendimento- AID. 

 

9.3. Análise Integrada dos Impactos Ambientais 
Apresentar matriz que indique a interação dos aspectos socioambientais com 

as atividades do empreendimento e os impactos ambientais decorrentes (com suas 
respectivas valorações de significância e magnitude). 

Com base na matriz elaborada, devem ser destacados os aspectos ambientais 
mais significativos, analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos 
socioambientais do empreendimento. 

Avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do 
empreendimento e aqueles gerados pelas atividades e empreendimentos 
diretamente relacionados (existentes ou previstos). 

 
10. MEDIDAS MITIGADORAS, PREVENTIVAS, COMPENSATÓRIAS E 
PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Com base na análise dos impactos ambientais, deverão ser estabelecidas 
medidas de prevenção, mitigação e compensação dos impactos do empreendimento, 
as quais serão instituídas no âmbito de planos e programas ambientais. 

O detalhamento das medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias 
deverão ser detalhadas no Plano Básico Ambiental - PBA, que deverá ser 
apresentado na solicitação da licença de instalação, atendendo as legislações 
específicas do licenciamento ambiental. 

Os planos e programas ambientais têm por objetivo: 
● A implementação de medidas de prevenção, mitigação e compensação 

propostas. 
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● O acompanhamento da evolução da qualidade ambiental da área de influência 
do empreendimento. 

● Garantir a eficiência das ações a serem executadas, avaliando a necessidade 
de adoção de medidas complementares. 

A apresentação da proposta dos programas deverá ser realizada de forma 
simplificada (o detalhamento deverá ser realizado no PBA), consolidando em tabela 
e correlacionando os seguintes elementos: aspecto ambiental, impacto ambiental, 
medida de mitigação/compensação, programa/subprograma ambiental e resultado 
esperado. O exemplo abaixo ilustra a forma de apresentação esperada: 

 

 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

Medida de 
Mitigação/ 

Compensação 

Programa/Subpro 
grama Ambiental 

Resultado 
esperado 

Produção de Degradação da Implantação de Programa de Manutenção da 
Efluente Qualidade da ETE Monitoramento de qualidade da água 

 água do corpo  Efluentes  

 receptor    

 

Destaque alguns programas a serem elaborados, dentre outros: 
- Programa de Gestão Ambiental. 
- Programa de Mobilidade Fase Obra. 
- Programa de Mobilidade Fase Operação 
- Programa de Gestão de Canteiro de Obras. 
- Programa de Monitoramento de Ruído. 
- Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas. 
- Programa de Monitoramento da Qualidade de Águas Superficiais. 
- Programa de Educação Ambiental. 
- Programa de Monitoramento das Comunidades Aquáticas. 
- Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre. 
- Plano de Ação de Emergência. 
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 
- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
- Programa de Monitoramento e Contenção de Processos Erosivos. 
- Programa de Análise de Riscos de Acidentes. 
- Programa de Desmobilização do Canteiro de Obras. 
- Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores. 
- Programa de Compensação Ambiental. 
- Programa de Comunicação Social. 

 
11. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Apresentar informações sobre investimento do empreendimento para cálculo 
do Valor da Compensação Ambiental, de acordo com as especificações constantes 
no Decreto nº 2.594/2014, de 13 de novembro de 2014. Este documento deverá ser 
assinado por profissional habilitado, seja ele contador ou economista. 
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12. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 
Com base no diagnóstico e avaliação de impactos realizados, deverão ser 

apresentadas propostas de alternativas locacionais e tecnológicas, visando à 
minimização dos impactos ambientais, sobretudo nas áreas sensíveis identificadas 
(Áreas de Preservação Permanente, várzeas e baixadas, comunidades locais, 
Unidades de Conservação, entre outros). 

O estudo de alternativas locacionais deverá focar na análise dos indicadores 
ambientais que auxiliem a escolha do melhor local para instalação e operação do 
empreendimento. 

Deverão ser elaboradas matrizes comparativas utilizando como base as 
informações levantadas no diagnóstico ambiental de cada meio estudado. Essas 
informações deverão ser as mais detalhadas e específicas possíveis para cada 
alternativa locacional estudada, visando uma comparação realista do melhor local a 
ser instalado. 

O estudo deverá apresentar tecnologias adequadas para minimizar possíveis 
impactos decorrentes do empreendimento. As tecnologias identificadas deverão ser 
consolidadas na forma de um diagrama unifilar, o qual deverá indicar, de forma 
resumida e simplificada, as alternativas tecnológicas, e as razões para as escolhas. 

Para cada ponto sensível identificado, devem ser relacionadas as vantagens e 
desvantagens das alternativas tecnológicas e locacionais propostas. 

 
13. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Apresentar prognóstico da qualidade ambiental futura da área de influência do 
projeto, comparando as hipóteses de implantação do projeto com e sem a adoção 
das medidas mitigadoras, com a hipótese de não realização do empreendimento, 
considerando: 

● A proposição e a existência de outros empreendimentos na região; 
● Os aspectos e/ou impactos ambientais relevantes; 
● Aspectos de desenvolvimento da região, destacando a capacidade da 

infraestrutura local em absorver as transformações resultantes; 
● Inter‑relação com cada meio afetado (físico, biótico e socioeconômico). 

O prognóstico deverá ser apresentado em forma de quadro consolidado, 
contendo todos os aspectos analisados. 

 
14. ANÁLISE DE RISCO 

- Apresentar a construção de cenários de riscos mostrando os possíveis 
impactos na área de influência direta e indireta do empreendimento, tais 
como: 

- Na época da construção, identificar os impactos (riscos) à população na área 
direta e indireta afetada pelo empreendimento; 

- Listar todos os modos e sequências de acidentes concebíveis no 
funcionamento do empreendimento (identificação de ameaças); 

- Apresentar em gráficos e tabelas, no espaço de tempo de 30 (trinta) anos, 
tipos de acidentes que podem ocorrer em modelo de empreendimento 
semelhante ao ser concebido, quais causas e consequências tanto para a 
população humana, quanto para o meio ambiente e qual a área de 
abrangência no pior cenário; 
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- Identificar uma gama ampla de alternativas para administrar o risco, incluindo 
monitoramento e outros métodos não estruturais. 

- Medidas de prevenção de acidentes e medidas de emergência para o caso da 
ocorrência destes (incluindo comunicação dos riscos de acidentes à 
população a eles potencialmente exposta) e, ainda, de compensação dos 
danos prognosticados. 

- Descrição das medidas de recuperação e de descontaminação na hipótese de 
áreas contaminadas. 

 
15. CONCLUSÕES 

Deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados dos estudos de 
avaliação ambiental do empreendimento, enfocando os seguintes pontos: 

● Prováveis modificações ambientais, sociais ou econômicas na região, 
decorrentes da implementação do projeto, considerando a adoção das 
medidas mitigadoras e compensatórias propostas; 

● Benefícios e malefícios sociais, econômicos e ambientais decorrentes da 
implantação e operação do empreendimento; 

● Avaliação do prognóstico realizado quanto à viabilidade ambiental do projeto; 
● Relatório fotográfico periódico do empreendimento, durante a fase de 

execução de obras, indicando as condições do canteiro, do corpo receptor e 
da área de entorno; 

● Relatório fotográfico periódico dos projetos de recuperação e recomposição 
paisagística dos taludes e das áreas de empréstimo e bota-fora; 

 
16. BIBLIOGRAFIA 

Listar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificada por 
área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas técnicas de 
publicação da ABNT. 

 

17. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL ‑ RIMA 

O RIMA, o qual deverá ser apresentado em volume separado, deverá conter 
as informações técnicas geradas em linguagem clara, objetiva e sintética, de fácil 
entendimento e acessível ao público (leigos) em geral. 

Este relatório deverá ser ilustrado por mapas, quadros, gráficos, tabelas e 
demais técnicas de informação e comunicação visual que sejam autoexplicativas, de 
modo que a população em geral possa entender claramente as consequências 
ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma 
delas. 

O RIMA deverá ser elaborado de acordo com o disposto na Resolução 
CONAMA nº 001/86, contemplando necessariamente os tópicos constantes do Art. 
90. Para tanto, o Relatório de Impacto Ambiental refletirá as conclusões do Estudo 
de Impacto Ambiental e conterá, no mínimo: 

● Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade corn 
as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

● A descrição das atividades, especificando a área de influência, mão‑de‑obra, 

os processos e técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a 
serem gerados; 
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● Avaliação da região com e sem o empreendimento, comparando benefícios e 
impactos negativos que trará para a região; 

● A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da Área de 
Estudo do projeto, em linguagem clara e objetiva; 

● A descrição dos prováveis impactos ambientais da atividade, considerando o 
projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos 
e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, 
quantificação e interpretação; 

● A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, 
bem como com a hipótese de sua não realização; 

● A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação 
aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, 
e o grau de alteração esperado; 

● Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos; 

● Descrição sucinta do projeto e suas alternativas, nas fases de execução de 
obras e operação, ilustrada por desenhos, mapas, gráficos e demais técnicas 
de comunicação visual adequadas; 

● Justificativas técnicas, econômicas e ambientais do projeto e da escolha 
adotada; 

● Indicação da compatibilidade do projeto com os planos, programas e projetos 
setoriais existentes e projetados para a área de influência; 

● Descrição dos principais impactos prováveis, positivos e negativos, 
identificados nas fases de execução de obras e operação do sistema; 

● Caracterização sucinta da qualidade ambiental futura na área de influência, 
para cada alternativa considerada; 

● Descrição das medidas mitigadoras e sua eficiência, relacionando os impactos 
que não poderão ser evitados ou mitigados; 

● Equipe técnica, seus currículos, e respectivas assinaturas e ART’s. 
 

18. VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 
Este Termo de Referência (TR) possui vigência de 02 (dois) anos, a partir da 

data de recebimento pelo interessado. Caso necessário maior período para 
elaboração dos estudos ambientais, o interessado deverá requerer a dilação de 
prazo, com as devidas justificativas. 
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ÍNDICE REMISSIVO 

 

N° do Item no Termo de Referência 
N° do Item no 

EIA/RIMA 
Título do Item 

N° da 
Página 

3.5 Documentos administrativos obrigatórios 

a) requerimento padrão - Requerimento Padrão - 

c) Publicação do pedido da licença em periódico 
local ou regional e Diário Oficial do Estado, 
original 

Volume IV 
 

ANEXO 02 

PUBLICAÇÕES ANEXO 02 

d) Cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou certidão do conselho de classe 
do responsável técnico pela elaboração dos 
projetos e de engenharia e dos Planos ambientais 

Volume IV 
 

ANEXO 03 

ARTs ANEXO 03 

e) Cópia da Declaração do Cadastro Técnico 
Estadual (SEMA) dos profissionais responsáveis 
pela elaboração dos projetos de engenharia e dos 
Planos Ambientais 

Volume IV 
 

ANEXO 04 

CADASTRO TÉCNICO ANEXO 04 

f) Caso o imóvel seja de terceiros, apresentar 
anuência do proprietário. 

NÃO SE APLICA 

g) Apresentar declaração da prefeitura, 
manifestando que o empreendimento está de 
acordo com as leis de uso e ocupação do solo do 
município 

Volume IV 
 

ANEXO 06 

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO 

ANEXO 06 

h) Caso o requerente seja representado por 
terceiros, apresentar Procuração para o 
representante 

Volume IV 
 

ANEXO 07 

PROCURAÇÃO ANEXO 07 

i) Caso o requerente seja pessoa jurídica 
apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, e 
cópia dos documentos do representante legal (RG 
e CPF), Contrato Social e Alterações ou Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial, e no 
caso de empresas por cotas limitadas (LTDA) ou 
cópia da ata da última assembleia onde se definiu 
a diretoria, no caso das Sociedades Anônimas 

Volume IV 
 

ANEXO 08 
 

ANEXO 09 
 

ANEXO 10  

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL – FS 
FUELING SUSTAINABILITY 

 
CONTRATO SOCIAL – FS FUELING 

SUSTAINABILITY 
DOCUMENTOS  

REPRESENTANTES LEGAIS – FS 
FUELING SUSTAINABILITY 

ANEXO 08 
 

ANEXO 09 
 

ANEXO 10 

j) Tabela com os dados dos coordenadores e de 
todos os profissionais da equipe técnica 
responsáveis pela atividade contendo o nome do 
profissional, assinatura, função na equipe, 
número do Cadastro Técnico Estadual (SEMA), 
registro no conselho de classe, e Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ARTs 

Volume I 
 

3.3. 
 

DADOS DA EQUIPE TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR 

22 

k) Para empreendimentos localizados em zona 
rural deverão apresentar a Licença Ambiental 
Única – LAU vigente ou o Cadastro Ambiental 
Rural – CAR 

NÃO SE APLICA 

l) Apresentar cronograma de execução das 
atividades, incluindo o resgate e o monitoramento 
dos programas 

Volume IV 
 

ANEXO 15 

CRONOGRAMA ANEXO 11 

m) Autorização de entrada nas propriedades onde 
serão levantados os dados primários assinada 
pelos proprietários ou possuidores das mesmas 
(anuência dos proprietários). 

Volume IV 
 

ANEXO 16 

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NAS 
PROPRIEDADES 

ANEXO 12 

4.1 Identificação do empreendedor, empresa Volume I IDENTIFICAÇÃO DO 19 
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consultora e equipe técnica  
3.1. 

 
3.2. 

EMPREENDEDOR 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
CONSULTORA 

 
20 

4.2 Identificação do empreendedor Volume I 
 

3.1. 

IDENTIFICAÇÃO DO 
EMPREENDEDOR 

19 

4.3 Identificação da empresa consultora Volume I 
 

3.2. 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
CONSULTORA 

20 

4.4 Dados da equipe técnica multidisciplinar 
4.4.1 Identificação dos profissionais responsáveis 
pela elaboração do EIA 

Volume I 
 

3.3. 
 

DADOS DA EQUIPE TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR 

22 

5. Dados do empreendimento 

5.1. Apresentação Volume I 
 

1. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 9 

a. Objetivos 
Volume I 

 
2. 

OBJETIVOS 11 

b. Dados técnicos do empreendimento com 
previsão das etapas de execução, com 
cronograma 

Volume I 
 

4.3. 

CUSTO, INVESTIMENTO E PRAZO DE 
INSTALAÇÃO 

27 

c. Localização do empreendimento em escala 
adequada, indicando na área de influência direta 

Volume I 
 

4.2. 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO 
EMPREENDIMENTO 

26 

d. Apresentar planta em escala adequada, 
devidamente georreferenciada com as áreas 
previstas para utilização, estruturas e edificações 
inerentes a atividade, devidamente identificadas 
em legenda, extensão e capacidade instalada 

Volume IV 
 

ANEXO 54 

PLANTA BAIXA E PLANTA 
PLANIALTIMÉTRICA DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL 

ANEXO 25 

e. Informar os possíveis órgãos financiadores e o 
custo total estimado do empreendimento 

Volume I 
 

4.3. 

CUSTO, INVESTIMENTO E PRAZO DE 
INSTALAÇÃO 

27 

f. Plantas baixa e planialtimétrica Volume IV 
 

ANEXO 54 

PLANTA BAIXA E PLANTA 
PLANIALTIMÉTRICA DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL 

ANEXO 25 

g. Os corpos d’água e seus usos Volume II 
 

7.1.2.1. 

BALANÇO HÍDRICO REGIONAL 36 

h. Corpo receptor dos efluentes e o ponto de 
lançamento 

NÃO SE APLICA 

i. Sua cobertura vegetal 
Volume II 

 
7.2.1. 

USO DO SOLO E COBERTURA 
VEGETAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

DO EMPREENDIMENTO 

75 

j. Os assentamentos populacionais, equipamentos 
Volume II 

 
DINÂMICA TERRITORIAL 

 
295 
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7.4.8. 

PA JONAS PINHEIRO 312 

k. As vias de acesso 
Volume I 

 
4.2. 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO 
EMPREENDIMENTO 

26 

5.2 Justificativas para o empreendimento 
Volume I 

 
2.3. 

JUSTIFICATIVAS PARA O 
EMPREENDIMENTO E BENEFÍCIOS 

ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
AMBIENTAIS 

13 

a. Justificativas técnicas, econômicas e 
socioambientais, com a eventual importância da 
operação do empreendimento 

Volume I 
 

2.3.2. 
 

2.3.3. 

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E 
ECONÔMICAS 

 
JUSTIFICATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS 

14 
 

17 

c. Descrever as razões que levaram o 
empreendedor a propor o projeto deixando claros 
os benefícios econômicos, sociais e ambientais a 
serem alcançados 

Volume I 
 

2.3. 

JUSTIFICATIVAS PARA O 
EMPREENDIMENTO E BENEFÍCIOS 

ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
AMBIENTAIS 

13 

5.3 Localização geográfica 
Volume I 

 
4.2. 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO 
EMPREENDIMENTO 

26 

a. Apresentar a região de implantação do 
empreendimento em carta imagem 
georreferenciada, com base em imagem de 
satélite (base de dados livre), em escala e 
resolução adequadas, incluindo os seguintes 
pontos notáveis:  

- Malha viária existente; 

- Limites municipais; 

- Concentrações populacionais interceptadas 
(urbanas e rurais); 

Volume IV 
 

ANEXO 39 
 

CROQUI DE ACESSO ANEXO 39 

- Propriedades rurais Volume II 
 

7.4.6.2. 

MAPEAMENTO TERRITORIAL 297 

- Limites das terras indígenas Volume II 
 

7.4.7. 

DINÂMICA SOCIOCULTURAL 298 

- Comunidades tradicionais Volume II 
 

7.4.7. 

DINÂMICA SOCIOCULTURAL 298 

- Unidades de conservação (federais, estaduais e 
municipais) 

Volume IV 
 

ANEXO 37 
 

CROQUI DA DISTÂNCIA À UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

ANEXO 37 

- Espeleologia (cavidades naturais) Volume II ESPELEOLOGIA  64 
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7.1.9. 

 

5.4 Descrição do empreendimento Volume I 
 

4.4. 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 28 

- relato do projeto desde a sua concepção inicial 
até a conclusão da obra 

Volume I 
 

4.5. 
 

4.7. 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 
INDUSTRIAL 

 
CONCEPÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO 

COMPLEXO INDUSTRIAL 

53 
 

69 

- matérias-primas Volume I 
 

4.10. 

INSUMOS UTILIZADOS NO 
PROCESSO PRODUTIVO 

84 

- cronograma relativo às fases de planejamento, 
instalação e operação 

Volume IV 
 

ANEXO 15 

CRONOGRAMA ANEXO 15 

- procedimentos de controle e manutenção do 
empreendimento 

Volume I 
 

4.9. 

SISTEMAS DE CONTROLE 
AMBIENTAL 

72 

a) Mapeamento geotécnico, levantamentos 
topográficos e cadastrais 

Volume IV 
 

ANEXO 54 
 

PLANTA BAIXA E PLANTA 
PLANIALTIMÉTRICA DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL 

ANEXO 54 

b) Terraplenagem: estimar a movimentação de 
solo e rocha previstos (m³), volumes de corte e 
aterro e indicar, em foto aérea ou imagem de 
satélite, na escala de 1:10.000 ou maior e 
resolução espacial de 1 metro, as áreas potenciais 
de empréstimo e depósito de material excedente - 
DME, informando também a capacidade (m³) e as 
diretrizes adotadas para a escolha das áreas 

NÃO SE APLICA 
 

c) Pavimentação: indicar diretrizes preliminares 
da procedência dos materiais a serem adquiridos 
ou produzidos para pavimentação, como produto 
betuminoso, cimento e agregados, com a 
indicação, em foto aérea ou imagem de satélite, 
na escola de 1:10.000 ou maior e resolução 
espacial de 1 metro, dos potenciais locais de 
ocorrência de materiais naturais a serem 
utilizados (jazidas e pedreiras) 

Volume I 
 

4.5.1. 

PAVIMENTAÇÃO 53 

d) Identificar o local previsto para implantação do 
canteiro de obra e área de apoio com suas 
respectivas ações para implantação e suas 
infraestruturas necessárias, como: abertura de 
acessos, supressão de vegetação (ha) por estágio 
sucessional, terraplenagem e impermeabilizações, 
áreas de empréstimo de jazidas minerais e 
disposição de bota-fora 

Volume IV 
 

ANEXO 54 
 

PLANTA BAIXA E PLANTA 
PLANIALTIMÉTRICA DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL 

ANEXO 54 
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e) Descrever as atividades a serem desenvolvidas 
no canteiro e detalhar as diretrizes do sistema de 
infraestrutura básica 

Volume I 
 

4.7.1. 

CANTEIRO DE OBRA E ÁREAS DE 
APOIO 

69 

f) Relacionar insumos a serem utilizados no 
processo de geração de energia térmica 

Volume I 
 

4.10. 

INSUMOS UTILIZADOS NO 
PROCESSO PRODUTIVO 

84 

g) Descrever as formas, a capacidade de 
armazenamento e estocagem dos produtos ou 
insumos, os possíveis impactos e medidas de 
controle ambiental 

Volume I 
 

4.10. 

INSUMOS UTILIZADOS NO 
PROCESSO PRODUTIVO 

84 

h) Realizar descrição do processo de geração de 
energia elétrica pelo empreendimento a partir da 
biomassa, e os possíveis impactos e medidas de 
controle ambiental, bem como apresentar forma 
de transmissão e destino da energia gerada 

Volume I 
 

4.4.2. 
 

4.9. 
 

4.14. 
 

4.14.1. 
 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE 
COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
SISTEMAS DE CONTROLE 

AMBIENTAL 
 

CONSUMO DE ENERGIA 
 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

42 
 

72 
 

102 
 

102 

i) Apresentar um fluxograma geral, com indicação 
dos principais equipamentos e etapas envolvidos, 
os possíveis impactos e medidas de controle 
ambiental 

Volume I 
 

4.4.1. 
 

4.9. 
 

Volume III 
 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 
ETANOL E SUBPRODUTOS DA 

INDÚSTRIA 
 

SISTEMAS DE CONTROLE 
AMBIENTAL 

 
Volume III – Avaliação e Análise dos 

Impactos Ambientais 

28 
 

72 

j) Apresentar estimativas sobre a geração de 
efluentes, resíduos sólidos, consumo de água e de 
energia 

Volume I 
 

4.11.1. 
 

4.12.1.  
 

4.13. 

GERAÇÃO DE EFLUENTES NA 
AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 
AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
CONSUMO DE ÁGUA 

92 
 

95 
 

100 

k) Apresentar e caracterizar quantitativa e 
qualitativamente os efluentes líquidos e a forma 
de tratamento, detalhando os procedimentos a 
serem adotados para minimizar impactos e 
medidas de controle ambiental 

Volume I 
 

4.9.3. 
 

4.11.2.1. 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 

 
CARACTERÍSTICA QUALITATIVA DOS 

EFLUENTES 

76 
 

94 

l) Para a implantação de canteiro de obra de apoio 
deverão ser identificadas e quantificadas as áreas 
de Preservação Permanente - APP e de Reserva 
Legal, quando houver 

NÃO SE APLICA 

6. Área de estudo 

6.1 Áreas de Influência do empreendimento 
Volume II 

 
6. 

ÁREA DE ESTUDO 24 

6.1.1. Área de influência indireta (AII) Volume II ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 25 
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6.1. 

6.1.2. Área de influência direta (AID) Volume II 
 

6.2. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 27 

6.1.3. Área diretamente afetada (ADA) Volume II 
 

6.3. 

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 
(ADA) 

28 

7. Inserção regional e legislação ambiental 

- Identificar a Legislação Ambiental Federal, 
Estadual e Municipal com interface com o 
empreendimento, verificando sucintamente a 
compatibilidade do projeto com os requisitos 
legais existentes. 
Apresentar os planos e/ou programas públicos 
e/ou da iniciativa privada propostos ou em 
andamento na Área de Estudo, considerando a 
compatibilidade com o empreendimento 

Volume I 
 

5. 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

103 

8. Diagnóstico ambiental - Volume II 

8.1 Meio físico 7.1. MEIO FÍSICO 29 

8.1.1. Clima 7.1.2. CLIMA 33 

8.1.2. Geomorfologia 7.1.6. GEOMORFOLOGIA 45 

8.1.2. Geologia e geotecnia 7.1.7. GEOLOGIA 50 

8.1.4. Solos 7.1.8. PEDOLOGIA 55 

8.1.5. Espeleologia 7.1.9. ESPELEOLOGIA 64 

8.1.6. Qualidade do ar 7.1.12. QUALIDADE DO AR 68 

8.1.7. Ruído e vibração 7.1.13. RUÍDO E VIBRAÇÃO 72 

8.1.8. Patrimônio paleontológico 7.4.7.1. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, 
HISTÓRICO E CULTURAL 

299 

8.1.9. Recursos hídricos 7.1.4. HIDROGRAFIA 40 

8.1.9.1. Hidrologia e hidrogeologia 7.1.5. HIDROGEOLOGIA  43 

8.1.9.2. Qualidade das águas superficiais 7.1.4.1. QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 
E SUBTERRÂNEA 

41 

8.1.10. Efluentes líquidos 4.11.1. GERAÇÃO DE EFLUENTES NA 
AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

92 

8.1.11. Resíduos sólidos 4.12.1.  
 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 
AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

95 

8.1.12. Qualidade das águas subterrâneas 7.1.4.1. QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 
E SUBTERRÂNEA 

42 

8.2. Meio biótico 

8.2.1. Caracterização do ecossistema 7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 
E DA COBERTURA VEGETAL 

76 

8.2.1.1. Unidades de conservação Volume IV 
 

ANEXO 37 

CROQUI DA DISTÂNCIA À UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

ANEXO 37 

8.2.1.2. Áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade 

7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 
E DA COBERTURA VEGETAL 

76 

8.2.1.2. Corredores ecológicos e/ou corredores 
entre remanescentes de vegetação nativa 

7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 
E DA COBERTURA VEGETAL 

76 

8.2.1.3. Flora 7.2. ESTUDO DA FLORA 75 

8.2.1.3.1. Amostragem 7.2.1.1. METODOLOGIA 75 
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8.2.1.3.3. Inventário florestal    

8.2.1.3.4. Espécies ameaçadas de extinção, 
vulneráveis e proibidas de corte 

7.2.4. ESPÉCIES AMEAÇADAS 112 

8.2.1.3.5. Estado de conservação da área de 
estudo 

7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO 
E DA COBERTURA VEGETAL 

76 

8.2.1.3.6. Área de preservação permanente e área 
de reserva legal 

NÃO SEI APLICA 

8.2.1.3.7. Potencial de uso das espécies florestais 7.2.5. CONSIDERAÇÕES  113 

8.2.1.3.8. Resultados e discussões 7.2.3.3. RESULTADOS 103 

8.2.1.4. Fauna 7.3. ESTUDO DA FAUNA 115 

8.3. Meio socioeconômico 7.4. MEIO SOCIOECONÔMICO 214 

8.3.1. Dinâmica populacional 7.4.3. DINÂMICA POPULACIONAL 217 
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8.3.1.2. Condições de saúde e doenças endêmicas 7.4.3.4. CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇAS 
ENDÊMICAS 

225 

8.3.1.3. Infraestrutura básica e de serviços 7.4.4. INFRAESTRUTURA BÁSICA E DE 
SERVIÇOS 

231 

8.3.1.4. Indicadores Sociais 7.4.4.7. INDICADORES SOCIAIS 260 

8.3.2. Dinâmica econômica 7.4.5. DINÂMICA ECONÔMICA 263 

8.3.2.1. Estrutura produtiva e de serviços 7.4.5.1. ESTRUTURA PRODUTIVA E DE 
SERVIÇOS 

264 

8.3.2.2. Vetores de crescimento econômico 7.4.5.2. VETORES DE CRESCIMENTO 
ECONÔMICO 

281 

8.3.2.3. Potencial Turístico 7.4.5.3. POTENCIAL TURÍSTICO 283 

8.3.3. Dinâmica territorial 7.4.6. DINÂMICA TERRITORIAL 295 

8.3.3.1. Zoneamento Territorial 7.4.6.1. ZONEAMENTO TERRITORIAL E 
PLANO DIRETOR VIGENTE 

295 

8.3.1.1. Mapeamento Territorial 7.4.6.2. MAPEAMENTO TERRITORIAL 297 

8.3.4. Dinâmica sociocultural 7.4.7. DINÂMICA SOCIOCULTURAL 298 

8.3.4.3. Comunidades Indígenas Volume IV 
 

ANEXO 36 
 

CROQUI DA DISTÂNCIA À TERRA 
INDÍGENA 

ANEXO 36 

8.3.4.4. Patrimônio arqueológico, histórico e 
cultural (federal, estadual e municipal) 

7.4.7.1. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, 
HISTÓRICO E CULTURAL 

299 

8.3.4.5. Secretaria de Vigilância em Saúde 7.4.3.4.1. AVALIAÇÃO DO POTÊNCIAL 
MALARIGENO 

227 

Discussões e conclusões sobre o diagnóstico de 
socioeconomia 

7.4.10. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 318 

9. Análise e avaliação dos impactos ambientais – Volume III 

9.1. Identificação e Caracterização dos Impactos 8. ANÁLISE DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

10 

9.2. Avaliação dos Impactos Ambientais 8.2. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS 
IMPACTOS AMBIENTAIS 

15 

9.3. Análise Integrada dos Impactos Ambientais 10. ANÁLISE INTEGRADA 62 

10.Medidas mitigadoras, preventivas, 
compensatórias e programas ambientais 

9. 
 

11. 

MEDIDAS MITIGADORAS 
 

PROGRAMAS AMBIENTAIS 

48 
 

71 

11. Compensação ambiental    
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
1.1. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento consiste no Estudo de Impacto Ambiental – EIA - da FS Fueling 

Sustainability, elaborado com o objetivo de licenciar a ampliação da capacidade de moagem 

de milho e produção de etanol da indústria de etanol de milho, localizada no Município de 

Sorriso – MT. 

Atualmente a indústria de etanol de milho possui Licença de Operação n° 

324182/2021, que autoriza o esmagamento de 2.100.000 toneladas de milho/ano e 

895.000 m3 de produção de etanol/ano. 

Com a ampliação pretendida, a FS Fueling Sustainability deverá processar, 

aproximadamente, 3.000.000 toneladas de milho/ano com produção de 1.260.000 m3 de 

etanol/ano, 60.000 toneladas/ano de óleo de milho, 1.864.250 toneladas/ano de DDGs e 55 

MW de energia. 

Este estudo, juntamente com o Relatório de Impactos Ambientais – RIMA, instruirá 

processo de licenciamento (LP) do empreendimento - o qual está sendo requerido à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – colaborando na decisão dos técnicos 

acerca da concessão da licença pretendida. 

Isto porque, a Constituição da República, recepcionando a Política Nacional do Meio 

Ambiente prevista na Lei nº 6.938/81, previu o referido Estudo (EIA/RIMA) em seu artigo 

225, §1º, inciso IV, dispondo: 

Art. 225. 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

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; 

E a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do CONAMA – Conselho Nacional 

do Meio Ambiente, que trata especificamente das Licenças Ambientais, e repete tal 

exigência em seu artigo 3º, in verbis: 
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Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual 

dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando 

couber, de acordo com a regulamentação.  

 

E ainda, o CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente, especificamente quanto 

ao licenciamento indústrias de etanol de grãos amiláceos e tuberosas, assim determinou em 

sua Resolução nº 33, de 27 de novembro de 2019:  

Art. 3º - Para efeitos de licenciamento ambiental os empreendimentos de 

produção de biocombustíveis serão classificados segundo os seguintes 

critérios: 

(...) 

III - Classe III - Empreendimentos com capacidade de produção acima de 

550.001 m³ (quinhentos e cinquenta mil e um metros cúbicos) de etanol 

produzido por ano; 

Art. 4º - Para fins de licenciamento ambiental da atividade de que trata esta 

resolução deverão ser apresentados os seguintes estudos, conforme a classe 

em que se enquadrar o empreendimento.  

(...) 

III - Classe III - apresentará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), de acordo com Termo de 

Referência (TR) específico a ser solicitado a setor competente da SEMA; 

 

Portanto, tratando-se de ampliação da indústria cuja capacidade produtiva será 

superior a 550.001 m³ de etanol, o EIA RIMA também é exigido por resolução estadual, 

citada acima.  

Logo o presente documento é um Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente ampliação da indústria de etanol de 

milho da FS Fueling Sustainability, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso. 

O Estudo foi estruturado de forma a atender à legislação vigente, inclusive ao Termo 

de Referência nº 149687/CLEIA/SUIMIS/2021 expedido pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente para este projeto, da seguinte forma: 
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a) Volume I – Caracterização do empreendimento: contendo os dados técnicos gerais 

da indústria de etanol de milho. Neste volume é realizada uma descrição do 

empreendimento contemplando as fases de instalação e operação; 

b) Volume II – Diagnóstico Ambiental: apresenta o diagnóstico ambiental das áreas 

de influência do empreendimento dos meios físico, biótico e socioeconômico. O objetivo 

principal do diagnóstico é identificar a qualidade ambiental da área de abrangência dos 

estudos. A partir desse diagnóstico, é possível avaliar os possíveis e eventuais impactos a 

serem introduzidos pelo projeto, e causar alterações nos meios analisados; 

c) Volume III – Análise e avaliação dos impactos ambientais e Propostas dos 

Programas ambientais: aspectos ambientais decorrentes das atividades do 

empreendimento, bem como a identificação e caracterização dos impactos ambientais e 

suas medidas mitigadoras, preventivas e compensatórias, além da apresentação da proposta 

dos programas a serem realizados. O detalhamento será apresentado no Plano Básico 

Ambiental – PBA, na solicitação da licença de instalação; 

d) Volume IV – Anexos; 

e) RIMA – Relatório de Impacto Ambiental: apresentado em volume separado, o qual 

apresenta uma linguagem clara e objetiva de modo que a população em geral possa 

entender claramente as consequências ambientais do projeto e suas alternativas. 

A partir da análise dessas informações buscou-se a avaliação de sua viabilidade 

ambiental, tendo-se como panorama básico a compatibilização dos objetivos ambientais, 

econômicos e sociais.  

 
2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente Estudo de Impacto Ambiental objetiva apresentar o projeto de ampliação 

da indústria de etanol de milho, suas fases de ampliação e operação, e a avaliação ambiental 

da área de estudo, os impactos positivos e negativos causados por sua implantação e os 

programas ambientais que possam prevenir, controlar ou compensar os possíveis impactos, 

além de apresentar a sua localização, concepção e estabelecer condições a serem atendidas 

para a próxima fase. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Quanto ao Estudo de Impactos Ambientais, os objetivos específicos são: 

a) Diagnosticar a qualidade ambiental atual da área de influência indireta (AII), área 

de influência direta (AID), e da área diretamente afetada do empreendimento (ADA) do 

empreendimento e analisar os recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 

modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

• O meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

• O meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 

raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

• O meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio 

economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

b) Avaliar os impactos por ele gerados, através de identificação, previsão da 

magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 

discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 

imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais; 

c)  Proposição de medidas de caráter mitigatório/compensatório a serem aplicadas 

nas fases de planejamento, ampliação e operação das atividades relacionadas para o 

empreendimento. 

c) Elaboração dos programas de acompanhamento e monitoramento (os impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados). 
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2.3. JUSTIFICATIVAS PARA O EMPREENDIMENTO E BENEFÍCIOS ECONÔMICOS, 
SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 
2.3.1. JUSTIFICATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Os elementos para a análise de viabilidade técnica e econômica do investimento do 

empreendedor devem, acima de tudo, destacar o conhecimento tecnológico brasileiro em 

gerar riqueza econômica com a produção agrícola em geral e, em específico, com a 

produção de milho. Os resultados econômicos e sociais também são expressivos tanto para a 

macro-economia como para a micro-economia regional onde o empreendimento atua. 

Do ponto vista técnico, a produção de etanol e eletricidade de modo integrado e 

sensível às necessidades de abastecimento de mercado, dado às características das áreas 

agricultáveis brasileiras, é de comprovada eficiência socioeconômica. 

Conforme levantamento da Safra 2019/2020 realizada pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), dos 30,3 bilhões de litros de etanol que serão produzidos nesta 

safra, 1,4 bilhão será produzido a partir do milho. Apesar de ainda representar um 

percentual baixo, na comparação com o total produzido (4,62%) a extração de etanol a partir 

do milho é vista de forma positiva pelo potencial de crescimento em termos de mercado, e 

pela possibilidade de ser mais uma opção de escoamento da produção brasileira, que é uma 

das maiores do mundo. 

O Estado do Mato Grosso é hoje o maior produtor de milho do Brasil. O Centro-

Oeste, em geral, se destaca e deve ter produção crescente. A principal vantagem em se 

investir na produção de etanol de milho Brasil está ligada ao fato de que há grande oferta e 

demanda do cereal, especialmente em Mato Grosso, onde o consumo interno é pequeno e 

as exportações representam quase 70% da produção. Em 2015, o total exportado no Estado 

foi de 14,5 milhões de toneladas e a produção de 21,2 milhões de toneladas. Este 

crescimento expressivo ocorreu, especialmente, devido às diversas tecnologias que 

possibilitam a produção do cereal em segunda safra, em grande proporção após a colheita 

de soja. A FS Fueling Sustainability, localizada em Lucas do Rio Verde, é pioneira na produção 

de etanol exclusivamente de milho no Brasil e agora contará com uma nova filial em Sorriso, 

da qual ora se busca a ampliação da capacidade produtiva, conforme justificativas 

mercadológicas, técnicas e locacionais evidenciadas. 
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Em resumo, os principais objetivos para a ampliação da FS Fueling Sustainability, 

localizada no Município de Sorriso - MT são:  

1) Atender à demanda crescente de etanol para veículos movidos exclusivamente 

por este combustível ou bi-combustíveis; atender à demanda por álcool anidro em 

substituição ao chumbo tetraetila adicionado à gasolina, em grande parte 

responsável pelos problemas de poluição do ar provocados pelos veículos 

automotivos em grandes cidades. A mistura do álcool à gasolina deve continuar 

dentro da margem de 20 a 25%; exportar álcool (etanol) para o mercado externo, 

apoiado pelos princípios do Protocolo de Kyoto, tendo em vista que sua adição à 

gasolina diminui o consumo de combustíveis fósseis e contribui para o combate à 

poluição ambiental;  

2) Investir no potencial da agroindústria, com a geração de energia excedente a 

partir da biomassa, importante para atender a demanda energética e reduzir 

riscos de racionamento, como já ocorrido no país em passado recente; 

3) Contribuir com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro na produção de 

nutrição animal e óleo de milho, adicionando valor à cadeia produtiva do milho, 

utilizando alta tecnologia, com respeito aos colaboradores, acionistas, 

fornecedores, comunidade local e meio ambiente. 

 
2.3.2. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS 

 
A produção de etanol de milho não é mais novidade no Brasil, a produção também é 

popular em outros países como os Estados Unidos. 

Do ponto de vista técnico/tecnológico, o setor registra uma evolução em todo seu 

sistema agroindustrial que será aproveitada na expansão do empreendimento. 

No processo de transformação industrial destacam-se: geração de efluentes mínima 

e vinhaça zero, durante a produção dos coprodutos na indústria - o processo de produção de 

etanol de milho gera zero litro de vinhaça, comparado ao etanol de cana de açúcar que gera 

10 a 12 litros de vinhaça por litro produzido; as cinzas residuais geradas pelo processo 

podem ser aproveitadas para adubação do solo das propriedades rurais da região por serem 

formadas, basicamente, por potássio e cálcio, ou vendidas para as indústrias de cimento, o 

que contribui para a sustentabilidade do empreendimento; maior eficiência energética dos 
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equipamentos tais como moendas, caldeiras, cozedores, destilarias e geradores a vapor; 

maior disponibilidade de mão de obra qualificada por escolas técnicas de nível médio e 

superior espalhadas pelo Estado de Mato Grosso; e, maior eficácia dos equipamentos de 

controle e tratamento de emissões e efluentes. 

A expansão da produção de etanol, com a necessária expansão da área agrícola para 

a produção de matéria prima, quando se dá dentro de uma região próxima à unidade 

agroindustrial, como é o caso da FS Fueling Sustainability, tem um alto aproveitamento de 

todas essas vantagens técnicas expressas acima.  

A demanda por essa produção também cresce conforme o Estudo do Instituto Mato-

Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) que indica que o faturamento bruto da 

exportação de 10 milhões de toneladas de milho é de R$ 2,7 bilhões e sem qualquer 

arrecadação tributária pelo Estado devido à isenção de ICMS. Porém, com a transformação 

desta quantidade de milho em etanol, esse valor – incluído subprodutos e cogeração de 

energia – subiriam para R$ 12,5 bilhões, ou seja, quase cinco vezes o valor do ganho com a 

exportação do milho em grão. Dessa forma, ao transformar milho em produtos de maior 

valor agregado, produtores, contribuintes e o governo do Estado são beneficiados com 

ganho econômico, além das oportunidades de exportações de etanol e DDGs (Dried Distillers 

Grains). O DDG é um concentrado de alto valor proteico que pode ser uma alternativa 

economicamente viável para a alimentação animal. 

A produção de etanol cresceu, em 2007, um pouco mais que o consumo, esperava-se 

um boom imediato na demanda por etanol no mercado externo que ainda não veio, por 

causa dos processos necessários ao amadurecimento deste mercado, contudo a procura 

pelo abastecimento interno para combustível e para a indústria química promete equalizar a 

oferta e a demanda, contando com o crescimento previsto pelo setor. (MDIC, 2008). 

Além dos veículos automotores leves, há um modelo de ônibus urbano movido a 

álcool lançado no final de 2007, um modelo de avião para pulverização agrícola da marca 

NEIVA/ EMBRAER desde 2005 e há crescentes perspectivas de uso do álcool na indústria 

química em substituição ao petróleo. 

Outros benefícios que englobam a produção de etanol de milho é que os grãos de 

milho podem ser armazenados, minimizando os efeitos da entressafra da cana no 

fornecimento do biocombustível em âmbito nacional e as usinas obtêm renda adicional dos 
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subprodutos gerados na produção de etanol como o óleo bruto e os grãos de destilaria (DDG 

e WDG) de alto valor agregado (ROSSETO et al., 2017). O rendimento médio é 380kg de DDG 

para cada tonelada de milho (LEITE, 2018). Segundo levantamento da Scot Consultoria, o 

DDG é comercializado entre R$400,00 e R$750,00 por tonelada, sem o frete. A variação é em 

função do valor nutricional (proteínas e fibra), que no caso da proteína pode variar de 25,0% 

a 32,0%. 

Também é importante a oferta de energia elétrica através da cogeração de energia 

oriunda do vapor resultante da queima de biomassa, abastecendo a usina e permitindo a 

comercialização do excedente para empresas e municípios. Por se tratar de cogeração, a 

energia gerada é limpa, renovável e de baixo custo. A venda excedente, a partir desse novo 

negócio, torna-se necessária para a ampliação de um importante racionamento no consumo 

de energia elétrica. Desta forma, a concepção da cogeração de energia, aproveita todo o 

potencial energético do vapor já produzido pelas caldeiras da indústria. 

As principais justificativas para a expansão dos empreendimentos de 

biocombustíveis, especialmente no que diz respeito ao seu papel atual de também ofertar 

energia elétrica são: 

1) Custo ambiental relativamente menor a uma série de outras culturas e esta 

biomassa tem disponibilidade crescente com a expansão; 

2) O conhecimento tecnológico e científico conquistado para a utilização da 

biomassa na co-geração é eficaz e tem trazido resultados positivos a cada ano; 

3) Os impactos ambientais são menores e a cogeração proporciona uma agregação 

de valor para a agroindústria; 

4) São necessários menores investimentos de transmissão e distribuição que dá 

maior qualidade e confiabilidade nos sistemas elétricos (COGEN, 2007); 

Vale anotar que o uso da biomassa como fonte de calor, com o aproveitamento para 

a geração de energia elétrica, foi escolhido por estar entre as fontes renováveis com maiores 

possibilidades em termos de natureza, origem, tecnologia de conversão e produtos 

energéticos (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007a). A opção pela biomassa mostra-se 

com ótimas perspectivas, já que somente a opção de ciclo combinado a gás natural tem 

menor custo específico (627 US$/kW). 
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Tecnologia 
Custo em 2005 

(US$/kW) 
Tendência no período 

2005 a 2030 
Custo em 2030 

(US$/kW) 

Turbina a vapor com carvão 1350 0% 1350 

Turbina a vapor com óleo 1340 0% 1340 

Ciclo combinado a gás natural 570 0,50% 627 

Nuclear 2250 1,00% 2718 

Eólica 1500 -1,00% 1239 

Solar 3600 -5,00% 1358 

Hidrelétrica 2500 0% 2500 

Biomassa 1600 -2,00% 1090 

Cogeração a gás 1324 0% 1324 

Cogeração a carvão 2766 0% 2766 

Cogeração biomassa 2568 -2,00% 1750 

Cogeração micro gás 2500 0% 2500 

Tabela 1 - Previsão de evolução do custo de investimento 
Fonte: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2008. 

 

2.3.3. JUSTIFICATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS 

 
Outro aspecto de destaque na produção de etanol de milho no Brasil é que as usinas 

utilizam biomassa como fonte de energia para geração de calor (cavacos de eucalipto ou 

resíduos florestais de madeireiras). Assim, comparado com a produção dos Estados Unidos, 

muito baseada em gás natural, o etanol de milho brasileiro é ainda mais limpo, com mais 

redução de emissões de gases de efeito estufa e, portanto, melhor do ponto de vista de 

mitigação climática. Além disso, o milho utilizado para produção de etanol é exclusivamente 

de segunda safra, necessitando de uma menor quantidade de insumos, especialmente de 

nitrogênio, devido à fixação biológica promovida pela soja. 

Com a duplicação da planta de Sorriso, a companhia realizará um investimento de 

R$507 milhões, gerando cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos na ampliação. Com a 

ampliação da usina poderemos acompanhar a crescente demanda por nossos produtos, 

além de colaborar ainda mais com o desenvolvimento econômico e social do estado do 

Mato Grosso e do País. 

Com a produção do farelo de milho, o chamado DDG (grãos secos por destilação, na 

sigla em inglês), há um aproveitamento de 100% da matéria prima utilizada na planta, 

tornando-a sustentável, além de rentável em diversas frentes de mercado. Ainda com foco 

em sustentabilidade e meio ambiente, a FS Fueling Sustainability participará da formação de 

uma floresta de 30 mil hectares de eucaliptos plantados a fim de assegurar o fornecimento 

de biomassa, principal fonte de energia das instalações da companhia. 
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O crescimento da demanda de etanol no Brasil tende a continuar forte neste ano, 

com uma expectativa de crescimento de 30%, segundo o Banco Pine.  Um reflexo desse 

cenário é a aprovação do programa RenovaBio, em dezembro do ano passado. Por meio 

dessa movimentação de mercado, a FS Fueling Sustainability reforça seu compromisso de 

ajudar a atender à crescente demanda pelo combustível no País e se aproximar ainda mais 

do principal Estado produtor de milho do Brasil. 

Assim, desde que respeite as normas trabalhistas e ambientais, e para isso o processo 

de licenciamento e acompanhamento do Estado são garantias primordiais, a participação do 

etanol como fonte renovável de combustível e gerador de energia é de grande importância 

ambiental e social, pela renda mais elevada que gera para a agricultura e pela quantia de 

postos de trabalho que oferta. 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS  

 
3.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
Nome: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA 

CNPJ: 20.003.699/0002-31 

CEP: 78.890-000 

Endereço: Rodovia BR-163, KM 768 

Bairro: Área de expansão industrial 

Município: Sorriso  UF: Mato Grosso 

 
3.1.1. REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nome: Rafael Davidsohn Abud 

CPF: 321.439.418-54 

Email: rafael.abud@fsbioenergia.com.br 

Fone: (65) 3548-1500 

CEP: 78455-000 

Endereço: Rodovia MT 449, Km 05, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana 

Bairro: Zona Rural         Município: Sorriso UF: Mato Grosso 

 
Nome: Alysson Collet Mafra 

CPF: 028.043.586-07 

Email: david.grilo@fsbioenergia.com.br 

Fone: (65) 3548-1500 

CEP: 78455-000 

Endereço: Rodovia MT 449, Km 05, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana 

Bairro: Zona Rural         Município: Sorriso UF: Mato Grosso 

 
3.1.2. PESSOA DE CONTATO 

 
Nome: David Werner Pionkoski Grilo 

CPF: 010.314.139-10 

Email: david.grilo@fsbioenergia.com.br 

Fone: (65) 3548-1500 
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CEP: 78455-000 

Endereço: Rodovia MT 449, Km 05, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana 

Bairro: Zona Rural         Município: Sorriso UF: Mato Grosso 

 
3.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

 
Empresa: Green Agroflorestal Consultoria e Projetos Ltda. 

CNPJ: 11.298.381/0001-53 

Endereço: Av. Miguel Sutil, nº 5185. 

Bairro: Santa Helena  Município: Cuiabá  UF: Mato Grosso 

Fone: (65) 3623 8950  

 
3.2.1. REPRESENTANTE LEGAL  

 
Nome: Ruy Guilherme Santos Oliveira Junior 

CPF: 005.652.501-67 

Cadastro SEMA: 1714  

Cadastro IBAMA: 5496723 CREA: 1205790748 

Email: ruy@greenagroflorestal.com 

CEP: 78045-100 

Endereço: Av. Miguel Sutil, nº 5185 

Bairro: Santa Helena         Município: Cuiabá UF: Mato Grosso 

 
3.2.2. PESSOA DE CONTATO 

 
Nome: Fabrício Hideo Dias Doi 

CPF: 276.343.278-67 

Cadastro SEMA: 5372 CREA: 2600917560 

Email: fabricio@greenagroflorestal.com 

CEP: 78045-100 

Endereço: Av. Miguel Sutil, nº 5285 

Bairro: Santa Helena         Município: Cuiabá UF: Mato Grosso 

 
Nome: Cleomar Nunes do Amaral 

CPF: 014.676.021-24 
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Cadastro SEMA: 2958 CREA: 1207167070 

Email: amaral@greenagroflorestal.com 

CEP: 78045-100 

Endereço: Av. Miguel Sutil, nº 5285 

Bairro: Santa Helena         Município: Cuiabá UF: Mato Grosso 
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3.3. DADOS DA EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

 

Nome Profissão CREA/CRBio 
No Registro do 

Cadastro Técnico 
Estadual 

Tema No ART 

Ruy Guilherme Santos Oliveira Júnior Engenheiro Florestal 1205790748 1714 
Responsável Técnico 

Análise e avaliação de impactos 
1220220021202 

Cleomar Nunes do Amaral Eng. Agrônomo 1207167070 2958 
Análise e avaliação de impactos e 

Elaboração do RIMA 
1220220021203 

Fabrício Hideo Dias Doi Engenheiro Civil 2600917560 5372 Caracterização do empreendimento 1220220021178 

Silvo Alves Rodrigues Engenheiro Florestal 1201193435 874 
Diagnóstico ambiental - Meio biótico 

(Flora) 
3315461 

Weslley Candido de Oliveira Engenheiro Florestal 1217457186 5834 
Diagnóstico ambiental - Meio físico e 

meio biótico (Flora) 
3309793 

Ricardo Aurélio Albernaz Hortensi 
Geólogo, Ms. Metalogênese e 

Geoquímica 
1207055689 399 Diagnóstico ambiental - Meio físico 3319940 

Renan Felipe Quaresma Martins 
Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental 
1217226915 5453 Diagnóstico ambiental - Meio físico 1220210215027 

Fernanda Cecconello Fontana 
Engenheira Ambiental e 

Engenheira de Segurança do 
Trabalho 

1216293945 5806 
Caracterização do empreendimento 
Apoio a coordenação do projeto e 

Análise e avaliação de impactos 
1220220021190 

Ricardo Bonora 
Biólogo, Especialista em Perícia e 

Gestão Ambiental e em 
Aquicultura 

CRBio 68264/01-D 1964 
Diagnóstico ambiental – Meio biótico 

(Fauna Terrestre) 
2022/01133 

João Alves de Lima Filho 
Biólogo, Dr. Biotecnologia e 

Biodiversidade 
CRBio 74811/01-D 4265 

Diagnóstico ambiental – Meio biótico 
(Ictiofauna) 

2019/08701 

Eliandra Meure Bióloga, Dr. Em Ecologia CRBio 54199/01-D 4829 
Diagnóstico ambiental – Meio biótico 

(Ecologia de Invertebrados) e 
Levantamento de vetores de Malária 

2022/01423 

Franciele Bomfiglio Santanna Dr. Em Física Ambiental - - Estudo de Dispersão Atmosférica - 
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Nome Profissão CREA/CRBio 
No Registro do 

Cadastro Técnico 
Estadual 

Tema No ART 

Paula Regina Gama Martins Oliveira Advogada OAB/MT/13.012 - 
Análise Jurídica e 

Revisão Ortográfica 
- 

Quadro 1 - Equipe técnica 

 

Nome Profissão CREA/CRBio 

No Registro do 
Cadastro 
Técnico 
Estadual 

Coordenação Assinatura 

Ruy Guilherme Santos Oliveira Júnior Engenheiro Florestal 1205790748 1714 
Coordenação Geral do 

Projeto 

 

Fabrício Hideo Dias Doi Engenheiro Civil 2600917560 5372 
Coordenação da 

caracterização do 
empreendimento 

 

Renan Felipe Quaresma Martins 
Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental 
1217226915 5453 

Coordenador do Meio 
Físico 

 

Weslley Candido de Oliveira Engenheiro Florestal 1217457186 5834 
Coordenador do Meio 

Biótico - Flora 

 

Fernanda Cecconello Fontana 
Engenheira Ambiental e 

Engenheira de Segurança do 
Trabalho 

1216293945 5806 
Coordenadora do Meio 

Socioeconômico 

 

Ricardo Bonora 
Biólogo, Especialista em 

Perícia e Gestão Ambiental e 
em Aquicultura 

CRBio 68264/01-D 1964 
Coordenador do Meio 

Biótico - Fauna 

 

Quadro 2 - Equipe de coordenadores do projeto 

As ART de todos os integrantes da equipe técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA são apresentadas no anexo 03.  
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3.4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
O enfoque metodológico adotado para a elaboração do Estudo Ambiental da 

ampliação da indústria da FS Fueling Sustainability segue as orientações contidas no Termo 

de Referência emitido pela SEMA-MT (TR no 149687/CLEIA/SUIMIS/2021) e contemplam as 

variáveis socioambientais em seus diversos componentes, identificando os impactos 

decorrentes da ampliação do empreendimento, seus efeitos sinérgicos e propondo medidas 

mitigadoras e compensatórias, de modo a eliminar ou minimizar as consequências negativas 

da ampliação e operação e potencializar os impactos positivos. 

O estudo foi elaborado com base em dados primários obtidos em campanha de 

campo, abrangendo o período hidrológico completo (período seco e chuvoso), sendo 

reaproveitados os dados primários de fauna do monitoramento ambiental realizado na 

indústria e dados de flora coletados quando da elaboração do EIA/RIMA da UTE com 

potência de 55 MW instalada no interior da indústria, advindos da Licença Especial de Pesca 

n° 1382/2020 e Autorização de Manejo de Fauna Silvestre n° 1383/2020, visto que as áreas 

de influências dos 02 (dois) empreendimentos são as mesmas. 

Os dados secundários provenientes de diversas fontes de informação também foram 

utilizados visando complementar e enriquecer o estudo. 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
4.1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 
A FS Fueling Sustainability é a primeira usina de etanol no Brasil que utiliza milho em 

100% de sua produção. Resultado de uma colaboração entre uma empresa do agronegócio 

brasileiro, Tapajós Participações S/A, e a Summit Agricultural Group, sediada nos EUA.  A 

primeira unidade de produção de etanol e coprodutos do cereal está sediada na cidade de 

Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. 

Com a ampliação da unidade na cidade de Sorriso - MT, a indústria de etanol 

esmagará aproximadamente 3,0 milhões de toneladas de milho em grãos para a produção 

de Biocombustíveis, óleo de milho e DDGS (FS Ouro, FS Úmido e FS Essential). A capacidade 

de produção será de 1.260.000 m³ de etanol anidro e etanol hidratado por dia, dependendo 

do mix de produção desejado. 
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Produtos Anual 

Etanol anidro e hidratado 1.260.000,00 m3 

DDG Alta Fibra 458.000 ton 

DDG Alta Proteína 375.000 ton 

DDG wet cake 1.031.250 ton 

Óleo bruto de milho/sorgo bruto 60.000 ton 

Tabela 2 – Produtos e Subprodutos 

 
O processo de destilação trabalha sob vácuo, sendo assim a destilaria produz apenas 

etanol anidro, o etanol hidratado é produzido através da adição de água nos tanques de 

passagem do processo, atendendo todos os parâmetros da ANP. O balanço é baseado na 

produção de anidro, a produção de hidratado se baseia na adição de 4% em média de água, 

atendendo os parâmetros de ANP. 

A FST é uma plataforma tecnológica de valor agregado que remove a fibra durante o 

processo de produção do etanol de milho, melhorando o rendimento e a eficiência para 

cada galão de etanol produzido. 

O etanol hidratado é o etanol comum vendido nos postos, enquanto o etanol anidro 

é aquele misturado à gasolina. A diferença entre os dois diz respeito à quantidade de água 

presente em cada um deles. O etanol hidratado combustível possui em sua composição 

entre 95,1% e 96% de etanol e o restante de água, enquanto o etanol anidro (também 

chamado de etanol puro ou etanol absoluto) possui pelo menos 99,6% de graduação 

alcoólica. Dessa forma, o álcool anidro é praticamente etanol puro. 

O FS Vital, óleo de milho destilado produzido pela FS Fueling Sustainability tem até 

12% de acidez em sua composição, com a capacidade de serem usados na produção de 

biodiesel, nutrição animal, óleos especiais, ingredientes alimentares, sabões, tintas e resinas. 

São produzidos pela FS Fueling Sustainability, 03 (três) tipos de produtos que servem 

de opções para a nutrição animal, são os chamados DDGs: FS Ouro, FS Úmido e FS Essential. 

Esses coprodutos resultantes são ricos em nutrientes essenciais (proteína, gordura, minerais 

e vitaminas) concentrados em um fator de três em comparação com o milho. A linha de 

coprodutos da FS Fueling Sustainability economiza os recursos do produtor ao suplementar 

as exigências nutricionais necessárias dos animais e aumentar os desempenhos de ingestão 

dos alimentos. 

A energia térmica necessária para o processo produtivo da indústria é adquirida de 

maneira sustentável através da queima de biomassa. Desta forma, além da produção do 
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etanol e seus coprodutos, com a cogeração de energia elétrica, a indústria reduz não apenas 

o consumo de energia do sistema integrado, mas, também, a sua emissão de gases do efeito 

estufa na atmosfera. 

A principal biomassa a ser utilizada é o cavaco de eucalipto. Serão consumidas na 

unidade de Sorriso – MT, 925.056 toneladas de cavaco anualmente, e a maior parte da 

madeira utilizada virá das florestas plantadas. As áreas de reflorestamento seguem as 

melhores práticas de manejo do solo e todas foram formadas com a colaboração da FS 

Fueling Sustainability, fortalecendo a economia local. 

 
Figura 1 – Fluxograma dos produtos produzidos pela FS Fueling Sustainability 

Fonte: FS Fueling Sustainability, 2019. 
 
 

4.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO EMPREENDIMENTO 

 

A FS Fueling Sustainability está situada na Rodovia BR 163, Km 768, no Município de 

Sorriso - MT, localizado na microrregião do Alto Teles Pires e na mesoregião do norte mato-

grossense.  
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O acesso da área é feito pela Rodovia BR-163 sentido Sinop, à esquerda. Chega-se ao 

local onde será implantado o empreendimento no km 768, conforme mapa de localização 

Figura 2 e anexo 39. 

 

 

Figura 2 – Localização e acesso ao empreendimento 

 
4.3. CUSTO, INVESTIMENTO E PRAZO DE INSTALAÇÃO  

 
Para a ampliação da FS Fueling Sustainability estima-se o prazo de um ano para a 

execução da ampliação do empreendimento. 

Os custos previstos serão para aquisição de equipamentos e maquinários, além dos 

custos com a contratação de mão-de-obra, sendo previsto o valor de R$ 1.000.000.000,00 

(um bilhão de reais) de investimento. 
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4.4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
4.4.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ETANOL E SUBPRODUTOS DA INDÚSTRIA 

 
As informações a seguir descrevem o processo produtivo onde o grão é convertido 

em etanol. As informações contidas neste documento fornecem um sumário, de ordem não 

confidencial, do descritivo do processo de produção de etanol de propriedade da ICM Inc., 

sediada em Colwich, estado do Kansas, Estados Unidos. 

 

 
Figura 3 - Desenho explicativo do processo de produção de etanol a partir do milho 

Fonte: ICM Inc., sediada em Colwich 
 
 

4.4.1.1. RECEPÇÃO E PESAGEM DO MILHO 

  
Os caminhões chegam ao pátio, vão até a célula de entrada, onde é apresentada a 

nota fiscal e realizado o TAG. 

TAG de acordo com a Resolução 4.799/2015 da ANTT, que regulamenta a Lei nº 

11.442/2007, é obrigatório. O mecanismo contém uma chave eletrônica que será associada 

à identificação do veículo e do transportador, na base de dados da ANTT. Assim que as 

antenas coletarem essa chave no registro de passagem, serão verificados os dados do 

transportador e do veículo. É uma tecnologia baseada na comunicação por radiofrequência, 

processo similar aos sistemas de arrecadação eletrônica implantados nos pedágios. Nos 
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pontos de registro de passagem, além das antenas, serão instaladas câmeras de leitura 

eletrônica de caracteres para identificação das placas dos veículos. Tanto a antena como a 

câmera identificarão os veículos e registrarão a passagem, indicando local e tempo, e o 

registro será comparado à base de dados da agência reguladora. Atualmente, há o registro 

de mais de um milhão de veículos automotores de cargas no país. 

Com o TAG feito o motorista aguarda ser chamado para ir até a classificação do 

milho, após classificado o caminhão passa pela balança onde é feito a 1a pesagem. 

Posteriormente o milho segue para o tombador onde é descarregado e pesado novamente e 

levado ao faturamento onde é pego o ticket de pesagem.  

Os horários de entrada e saída dos veículos carregados e descarregados são das 07 às 

23 horas de segunda a sábado. 

 
4.4.1.2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO GRÃO 

  
A amostragem do milho é realizada durante todo o dia, sendo uma amostra 

composta levada ao laboratório ao final do dia para ser analisada pelo NIR. 

O analisador de alimentos NIR em 30 segundos determina proteína, umidade, 

gordura, fibra, amido, cinzas e outros parâmetros relevantes em amostras de alimentos e 

ingredientes nas indústrias ou laboratórios de alimentos. No caso do laboratório da FS 

Fueling Sustainability os parâmetros analisados são: umidade, proteína, fibra, extrato etéreo, 

amido, cinzas e a alfatoxina, fumonisina e zearalenona, ambas feitas através de kits prontos, 

validados pelo FDA - Food and Drug Administration. 

As análises são realizadas para controle de qualidade da matéria-prima e impacto na 

produtividade da planta e qualidade dos coprodutos, em relação à produção de etanol, 

DDGS e óleo de milho. 

 
4.4.1.3. LIMPEZA DO MILHO 

  
Após o descarregamento, o milho passa por um processo de limpeza onde são 

retiradas as impurezas maiores, posteriormente é passado por outro processo de limpeza 

antes da moagem onde são retiradas as impurezas de casquinhas do milho. 
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4.4.1.4. PRODUÇÃO DO MOSTO 

  
O milho é moído nos moinhos de rolos e transportado até o equipamento 

alimentador do misturador de mosto, do tipo rosca sem fim. O alimentador do misturador 

transfere a farinha até o misturador de mosto, onde o mesmo se junta com água de 

processo, vinhaça-fina reciclada e enzima. Esta mistura é chamada de mosto, onde se 

encontra amidos fermentáveis a partir do qual o etanol pode ser destilado.  

A adição da enzima inicia o processo de quebra das moléculas de amido em açucares 

complexo (dextrinas), no processo de liquefação, que diminui a viscosidade do mosto. 

 
4.4.1.5. COZIMENTO DO MOSTO 

  
Após o grão ter sido moído para um tamanho de partícula apropriado, o mesmo deve 

passar por um processamento antes fermentação. Esta fase de preparação é chamada de 

"cozimento", processo pelo qual o amido é preparado para posteriormente ser fermentado 

através da ação das leveduras e transformado em etanol. 

 
Enzimas 

As enzimas são grandes complexos orgânico-moleculares (proteínas) que atuam de 

modo a facilitar uma rápida uma reação química. No processo de produção de etanol a partir 

de sorgo/milho, os parâmetros que são mais vigiados para a ação das enzimas são: 

Temperatura e pH. Geralmente, a temperatura mais elevada proporciona uma maior 

atividade até um valor de máximo de temperatura. Acima disso a enzima começa a perder 

atividade. 

Assim como existe uma faixa de temperatura onde enzimas tem uma atividade 

máxima, também há uma faixa de pH em que as enzimas têm máxima atividade. Quando o 

pH desvia significativamente dessa faixa, para cima ou para baixo, a enzima começa a perder 

atividade. Portanto, da mesma forma que ocorre com a temperatura, a enzima pode tolerar 

pH inferiores ao ideal até certo ponto. 

Esta desnaturação química tem o mesmo efeito da desnaturação devido ao calor, que 

provoca a destruição da enzima e perda de toda a sua atividade. Durante o processo de 

cozimento, temperatura e pH são monitoradas de perto para chegar à máxima atividade de 

enzimas, com o objetivo de evitar danos ou a desnaturação da mesma. 
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Introdução da água 

Durante o processo de moagem da casca e componentes internos do núcleo de grão, 

estes são quase completamente quebrados, aumentando significativamente, assim, a área 

de superfície do grão, permitindo a penetração rápida de água. No entanto, embora os 

moinhos sejam muito eficazes na destruição da integridade do núcleo, existem regiões 

microscópicas em todo o amido que são altamente compactas e permanecem inalteradas 

após a moagem. Estas microáreas cristalinas são muito resistentes à penetração de água. A 

maioria das enzimas empregadas na indústria exige que esta trituração granular seja 

completamente quebrada para efetivamente agir sobre o amido contido no cereal. Por isto, 

um dos objetivos do processo de cozimento é quebrar essas estruturas micro cristalinas no 

amido em um processo referido como gelatinização. Este processo é realizado durante o 

processo de cozimento onde o grão é inicialmente misturado com água quente (85°C) entre 

20 minutos e 1 hora, seguido por injeção de água superaquecida (vapor de alta pressão, 

tipicamente 107.22°C). 

Durante a primeira fase, os grânulos de amidos absorvem água, incham, e perdem 

sua estrutura cristalina, compacta. Como a umidade penetra os grânulos, eles incham e 

expandem fazendo com que a estrutura tridimensional do amido dentro dos grânulos se 

torne frágil enquanto eles são expostos à água. Estas frágeis estruturas tendem a quebrar 

facilmente em pedaços e se abrem auxiliando a mistura. Esta quebra e cisalhamento são 

realizados durante a injeção de água superaquecida. Esta injeção submete as moléculas à 

rápida pressurização/despressurização entre 20 a 40 psig. Esta ruptura física do amido 

moléculas expõe quase todo o amido para ação imediata das enzimas. Sem a preparação 

física de gelatinização, uma porção significativa do amido nunca entraria em contato com as 

enzimas e não seria convertido subsequentemente ao etanol pela levedura. 

 
Polímeros e hidrólise enzimática 

A unidade de monômero do amido é a glicose, assim, o amido é um polímero de 

glicose. Durante o processo de cozimento, o amido é submetido à hidrólise (é uma reação 

química de quebra de ligação química de uma molécula com a adição de uma molécula 

água) convertendo o polímero grande em fragmentos muito menores e finalmente em 

açúcares fermentáveis. No processo de industrialização de milho/sorgo para a produção de 
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etanol esta hidrólise é realizada por duas enzimas diferentes: alpha-amilase e a gluco-

amilase. Alfa-amilase de forma aleatória ataca as ligações glicosídicas alfa-1,4 produzindo 

moléculas menores de comprimento variável denominada dextrinas. 

Aumentando o tempo de incubação ou taxa de adição (concentração) da alfa-amilase 

resulta na produção de cadeias mais curtas de dextrinas. Ao alterar o tempo de espera e 

taxas de adição da enzima, o tamanho médio dextrina produzida pode ser controlada. 

Cadeias de dextrina mais curtas resultam em um mosto de menor viscosidade. Esta 

viscosidade mais baixa melhora substancialmente a facilidade de fluxo e a capacidade de 

bombeamento dentro do processo. À medida que a enzima reduz a cadeia de polímeros, a 

pressão necessária na bomba e linha para um dado fluxo diminui. O controle da pressão de 

mosto tratado com alfa-amilase é um método quase instantâneo de monitorar a eficácia da 

enzima e é utilizado em plantas de etanol para detectar problemas gerais com a adição de 

enzimas ou atividades de enzimas. Devido à alteração na viscosidade do mosto (fica com 

aspecto mais líquido) esta fase do processo é denominada de liquefação. A segunda enzima 

necessária preparar o amido para a fermentação é gluco-amilase. A gluco-amilase funciona 

de maneira mais metódica do que alpha-amilase. Em vez de clivagens aleatórias em 

qualquer ponto no polímero, a gluco-amilase ataca apenas uma extremidade da dextrina 

produzindo apenas uma molécula de glicose a partir de uma dextrina por vez.  

A glicose é o açúcar do amido ideal para a levedura fermentá-lo em etanol, embora 

alguns outros açúcares simples também são capazes de produzir etanol na fermentação. 

Como resultado desta ação metódica, a gluco-amilase é uma enzima de atuação muito mais 

lenta. Geralmente falando, alfa-amilase completa a maioria dos seus trabalhos em entre 2 a 

4 horas, enquanto gluco-amilase requer cerca de 40 horas ou mais para completar a 

conversão. Existem dois diferentes tipos de ligações químicas entre as moléculas de glicose 

no amido, a alfa-1,4, que já foram discutidas, e alfa-1,6. A Alfa-amilase não é capaz de 

hidrolisar ligações alfa-1,6 e a gluco-amilase, embora não seja capaz de hidrolisar as ligações, 

não é muito eficiente nesta hidrólise e quebra esses títulos muito lentamente. Isto 

geralmente não é um problema significativo porque a grande maioria das ligações 

glicosídicas é do tipo alfa-1,4. No entanto, ocasionalmente enzimas adicionais podem ser 

adicionadas ao gluco-amilase que hidrolisam seletivamente as ligações alfa-1,6 em um 

esforço para acelerar o processo de fermentação. 
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4.4.1.6. TANQUE DE LIQUEFAÇÃO 

  
O Tanque de Liquefação #1 proporciona um tempo de residência para que a enzima 

mais tarde quebre o amido em dextrinas. Este tanque possui agitação. 

O mosto é transferido a Tecnologia de Moenda SeletivaTM (Selective Milling 

TechnologyTM), sistema onde a Peneira de Pás (Paddle Screen) separa do mosto, os sólidos 

dos líquidos. Os sólidos então são levados a um Moinho de Discos (Disc Mill) que moi o 

milho ainda mais para liberar mais amido. Mais tarde, os sólidos são recombinados com o 

liquido para serem transferidos ao Tanque de Liquefação #2. 

O Tanque de Liquefação #2, provido de agitação, proporciona um tempo de 

residência adicional. A bomba de liquefação transfere o mosto para o processo de 

Tecnologia de Separação de FibrasTM (Fiber Separation Technology™) e então para o 

trocador de cerveja/mosto. 

 
4.4.1.7. TECNOLOGIA DE SEPARAÇÃO DE FIBRASTM 

  
O mosto é transferido para uma série de passes para que então a fibra seja removida 

do processo já que a fibra é um sólido não fermentável. Cada passe contém Peneira de Pás 

(Paddle Screen) que separam a fibra do mosto. Enquanto a fibra está sendo extraída do 

processo em cada passe, esta é lavada por um fluxo em contracorrente de água de processo 

que irá reter sólidos fermentáveis no processo. 

A fibra sai do processo por meio de uma correia transportadora para um secador ou 

para o armazenamento enquanto o mosto é transferido para os trocadores de 

cerveja/mosto. 

 
4.4.1.8. TROCADORES DE CALOR DE MOSTO 

  
A transferência de calor entre os fluxos de cerveja e mosto ocorre num fluxo em 

contracorrente através do trocador de cerveja/mosto. O mosto é arrefecido a 33 °C com 

água das Torres de Resfriamento nos resfriadores de mosto. 

O mosto é então transferido para os fermentadores. Outra enzima é adicionada para 

quebrar as moléculas de dextrina em moléculas açúcares simples (glicoses) em de um 

processo chamado de Hidrólise. 
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4.4.1.9. FERMENTAÇÃO 

  
O processo de fermentação é um processo descontínuo, por batelada ou “batch”. 

Cada fermentador começa vazio, o tanque é cheio com mosto resfriado, e é mantido cheio 

até que a fermentação esteja completa. No fermentador a levedura passa por uma fase de 

crescimento, seguindo-se o que é chamado de “fase de vida” em que a população de 

levedura permanece constante, seguida pela fase de morte onde a levedura não tem 

alimento devido à falta de açúcar, quando este foi convertido em etanol. 

O mosto é transferido a partir da secção de cozimento até os fermentadores. A 

fermentação começa quando a levedura é adicionada ao tanque de fermentação, 

preenchido com mosto cozido e termina quando as leveduras crescem até ficar sem açúcar 

disponível. 

Cada fermentador tem um resfriador que é usado para arrefecer o mosto com água 

gelada para evitar que a temperatura leve a morte a levedura. Existe uma bomba do 

fermentador que é utilizada para circular o mosto, bem como realiza a transferência da 

cerveja para o tanque de cerveja no final do ciclo de fermentação. Uma bomba de drenagem 

menor é utilizada no final do ciclo de esvaziamento de fermentação e durante o processo de 

limpeza no local (CIP) para proteger a bomba maior. 

 
4.4.1.10. TANQUE DE CERVEJA 

  
O conteúdo completo de um fermentador é enviado para o tanque de cerveja. Há um 

agitador neste tanque para evitar que os sólidos precipitem para o fundo do tanque. A 

bomba do tanque de cerveja transfere a cerveja pelo trocador de calor cerveja / mosto como 

descrito anteriormente no processo de cozimento. Depois do trocador de calor de cerveja / 

mosto, a cerveja é transferida para o tanque de degasagem. 

 
4.4.1.11. TANQUE DE LEVEDURA 

  
Parte do mosto é enviada para o tanque de levedura onde é combinado com 

levedura, ureia e água, a fim de reidratar a levedura e trazê-la para fora de hibernação, num 

processo denominado de “Propagação”. Esta mistura de levedura é arrefecida com água 

gelada, através do arrefecedor do tanque de levedura e, em seguida, é transferida para o 

Manifold de Alimentação de Fermentação pela bomba do tanque de levedura. As condições 
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de processo tais como pH, temperatura, e mistura de mosto são otimizados no processo 

patenteado ICM para promover o crescimento e atividade da levedura. 

 
4.4.1.12. PURIFICADOR (SCRUBBER) DE GÁS CO2 

  
O dióxido de carbono (CO2) é um subproduto indesejável que produz ácido carbónico 

com a cerveja e causa uma sobrepressão dos fermentadores. Portanto, os fermentadores 

têm uma linha de CO2 para remover o dióxido de carbono e enviá-lo para o purificador de 

CO2. O dióxido de carbono purificado é ventilado para a atmosfera. As partes inferiores de 

lavagem de gás CO2 são bombeadas pela bomba do (purificador) scrubber de CO2 para o 

tanque de água de cozimento. 

 
4.4.1.13. EVAPORADORES DE 1º EFEITO 

  

Os Evaporadores são usados para concentrar vinhaça fina em xarope. Os 

evaporadores são divididos em dois efeitos. Há quatro evaporadores primeiro efeito. 

Existem duas fontes de calor para a evaporação de água da vinhaça fina de 1°efeito. Os 

vapores de “etanol 99,6% v/v” (200 proff) das peneiras moleculares fornecem calor para o 

primeiro evaporador. Os outros três evaporadores primeiro efeito são aquecidos por vapor 

de baixa pressão. 

A vinhaça é alimentada para o primeiro evaporador. Cada evaporador tem uma 

bomba separada que é utilizada tanto para reciclar vinhaça para o topo do evaporador 

quanto para transferir vinhaça para frente até o próximo evaporador. 

A água evaporada da vinhaça alimenta o evaporador de segundo efeito e o Separador 

Lateral (Side Stripper) para ser utilizada como uma fonte de calor. O condensado de etanol 

99,6% v/v (200 proff) do primeiro evaporador é coletado no tanque receptor. O vapor 

condensado a partir dos três evaporadores de vapor é recolhido no tanque de vapor 

condensado e retornado para o desaerador através da bomba de condensados de vapor. 

 
4.4.1.14. EVAPORADORES DE 2º EFEITO 

  
Existem quatro evaporadores de 2° efeito. A fonte de calor para esses evaporadores 

é o vapor de processo gerado a partir dos evaporadores de 1° efeito. O vapor de processo de 

condensado de evaporadores de 1° efeito é chamado de condensado do evaporador. Este é 
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recolhido no tanque do condensado do evaporador e transferido para o tanque de água de 

cozimento através da bomba do condensado do evaporador. É usado como água de lavagem 

para facilitar a limpeza de equipamento. 

 A corrente de vinhaça fina concentrada é denominada “xarope” e é transferido para 

o tanque de xarope para ser armazenada antes de serem adicionados aos grãos de destilaria, 

os DDGS. Outra bomba transfere uma porção da vinhaça para o sistema de recuperação de 

óleo em que a gordura é removida antes de ser retornada para o sistema evaporador. 

 
4.4.1.15. COLUNA DE CERVEJA E SEPARADOR LATERAL (SIDE STRIPPER) 

  

O tanque de degasagem de cerveja é um tanque de separação que remove a maior 

parte do dióxido de carbono a partir da cerveja aquecida que não foi removido em 

fermentadores e no tanque de cerveja devido à solubilidade na cerveja. A solubilidade do 

dióxido de carbono é reduzida com a alta temperatura da cerveja e os “vents” de gases 

insolúveis de dióxido de carbono são liberados pelo topo deste tanque indo para a destilação 

e para o purificador de “vent” da evaporação. A bomba de degasagem transfere a cerveja 

para o topo da coluna de cerveja. 

Na coluna de cerveja, o álcool flui do topo para baixo, e vapores de baixa pressão do 

processo de evaporação de 2° efeito são introduzidos na parte inferior da coluna para 

fornecer o calor necessário para a separação. O calor evapora todo o álcool com um pouco 

de água (vapores da coluna de cerveja) que são ventiladas para fora do topo desta coluna e 

direcionadas para a coluna de retificação. O resto da água e todos os sólidos formam as 

partes inferiores das colunas de cerveja, também conhecidos como vinhaça bruta, e são 

bombeadas para fora da coluna de cerveja até o tanque de vinhaça bruta. 

A Coluna de Separação Lateral retira o etanol a partir dos fundos do retificador com 

vapores de baixa pressão do processo de evaporação de 1° efeito. O vapor de etanol de 

baixa concentração sai do topo do separador lateral e entra na parte inferior da coluna de 

retificação. O líquido inferior do separador lateral é principalmente água e é bombeado para 

fora pelo fundo da bomba de remoção para o tanque de água de cozimento para ser usado 

como parte da fórmula de água cozimento para fazer o mosto. 
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4.4.1.16. COLUNA DE RETIFICAÇÃO 

  
Os vapores gerais da coluna de cerveja e os vapores do separador lateral fluem para a 

parte inferior da coluna de retificação. A coluna retificadora destila o etanol até 94,0%v/v 

(190 proff), e os vapores de etanol 94,0% saem pelo topo da coluna. O resto da água cai na 

parte inferior da coluna e é bombeado para fora pela bomba de fundo do retificador, para a 

coluna de separação. Os vapores de etanol a 94,0%v/v de que saem da parte superior da 

coluna de retificação são condensados na forma líquida no condensador da retificadora e no 

condensador de vent. O líquido é recolhido no tanque de refluxo e é bombeado com a 

bomba de refluxo. 

A bomba de refluxo também bombeia uma porção do etanol 94,0%v/v para o tanque 

de armazenamento de etanol 94,0%, e outra parte do etanol 94,0%v/v através do misturar 

resfriador para o tanque de armazenamento de 95,1% v/v (192 prova). 

Os Óleos fúsel (uma mistura de vários álcoois, principalmente amílico, produzido 

como um subproduto de fermentação alcoólica) contidos no etanol são os álcoois de maior 

peso molecular produzido pela levedura durante a fermentação. Os Óleos fúsel precisam ser 

removidos para fora da coluna retificadora para evitar problemas de entupimento. Os Óleos 

fúsel são recolhidos e bombeados para fora pela bomba de sucção de fúsel e enviados para 

o tanque de armazenamento de etanol 94,0%v/v. 

 
4.4.1.17. PENEIRAS MOLECULARES 

  
O etanol 94,0%v/v é bombeado do tanque de armazenagem passando pelo 

economizador (trocador de calor) de etanol 99,6% v/v para o vaporizador da peneira 

molecular que transforma o líquido para vapor de etanol 94,0%v/v. Este vapor de etanol 

94,0%v/v entra no topo das garrafas da peneira molecular, que possuem esferas de peneira 

molecular. Estas esferas seguram as moléculas de água no vapor de etanol 94,0%, mas 

permitem que as moléculas de etanol passem através do sistema. Os vapores que saem da 

parte inferior dos filtros moleculares estão com concentração de 99,6%. Esses vapores são 

condensados em um evaporador de 1º efeito, para criar etanol líquido 99,6%. 

Uma vez que as esferas da peneira molecular estão saturadas com água, as garrafas 

da peneira molecular devem ser regeneradas. Isto é possível, colocando este sob condições 

de vácuo, a qual liberta a água das esferas. Uma pequena quantidade de vapor de etanol a 
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99,6% de que é adicionado ao fundo das garrafas de peneira molecular durante a 

regeneração ajuda a facilitar este processo. Esta mistura etanol-água de baixa concentração, 

chamada “Regen”, é condensada e em seguida, enviada de volta para a coluna retificadora. 

Existem três peneiras moleculares, que se revezam através do processo. Apenas uma 

peneira molecular fica em operação enquanto as outras duas ficam em modo de 

regeneração ou em modo de re-pressurização. 

 
4.4.1.18. TANQUE DE INJETORES 

  

A destilação funciona sob vácuo. A destilação de pressão mais baixa reduz a 

quantidade de energia necessária para volatilizar o etanol através da redução da 

temperatura de ebulição. Existem três injetores que são utilizados para criar o vácuo. Os 

injetores são instalados no tanque de injetores. 

A bomba do injetor da destilação fornece ao líquido motriz para criar o vácuo em dois 

injetores no sistema de destilação. A bomba do injetor da peneira molecular fornece ao 

líquido motriz em um injetor criar o vácuo no ciclo de regeneração das peneiras moleculares. 

O resfriador do injetor é usado para manter a refrigeração do fluxo de líquido que vai ajudar 

a aumentar o vácuo que será puxado. O condensador de “regen” que condensa o etanol que 

é removido durante a regeneração. O “regen” é coletado e enviado para o retificador para 

capturar o etanol. 

O vent do tanque de injetores é enviado para o purificador de vent de destilação e 

evaporação, juntamente com os vapores de degasagem, para garantir que todo e qualquer 

etanol é recuperado antes da libertação para a atmosfera. 

 
4.4.1.19. TANQUE RECEPTOR DE ETANOL 96% V/V 

  
O vapor de etanol 99,6% v/v a partir do sistema de peneiras moleculares é 

condensado em um evaporador de primeiro efeito. O condensado de produto 99,6% v/v flui 

para o tanque receptor de etanol 99,6% v/v. Este tanque realiza a degasagem do dióxido de 

carbono do etanol e envia para o purificador de vent. Portanto, a acidez causada pelo 

dióxido de carbono (CO2) no produto final é reduzida. 

O etanol é então bombeado através do economizador molecular de etanol 99,6% v/v 

para recuperar calor a partir do etanol 99,6% v/v e pré-aquecer o líquido 94,0%v/v que 
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alimenta o vaporizador da peneira molecular. O etanol 99,6% v/v é então arrefecido pelo 

resfriador de 99,6% v/v, filtrado de possíveis partículas, e enviado para o tanque diário de 

99,6% v/v de concentração, localizado no parque de tanques. 

 
4.4.1.20. TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ETANOL 

  

O tanque de etanol 94,0%v/v armazena o etanol que vem do retificador. A bomba de 

alimentação da peneira em seguida, transfere o líquido passando pelo economizador de 

etanol 99,6%v/v até chegar ao vaporizador da peneira molecular. 

O tanque de etanol 99,6% v/v armazena o etanol resfriado proveniente da destilação. 

A bomba de transferência de etanol, em seguida, transfere o etanol, para os tanques de 

armazenagem finais localizados no parque de tanques. Se o etanol não satisfaz as 

especificações de teor de umidade, em seguida, ele é transferido para o tanque de 94,0%v/v 

de modo a que ele possa ser novamente processado através das peneiras moleculares. 

Os tanques com etanol a 95,1% v/v (192 prova) armazena um blend de etanol 94,0%, 

que atravessa o resfriador de blend de etanol 94,0%, com etanol 99,6% v/v proveniente do 

tanque de etanol 99,6% v/v. 

 
4.4.1.21. TANQUES DE PROCESSO PARA ARMAZENAMENTO 

  
Estes tanques funcionam como armazenamento durante as fases de operações do 

processo. O armazenamento de água para o sistema de cozimento é mantido usando o 

volume no tanque de água de cozimento. A água de cozimento é aquecida antes da mistura 

com o milho no misturador de mosto. A bomba de água de cozimento a transfere para o 

aquecedor de água de cozimento. A água de cozimento também é utilizada para 

equipamentos de lavagem antes da limpeza quando esta é bombeada pela bomba de água 

de limpeza. 

O tanque de vinhaça fina armazena o líquido que é separado no processo de 

centrifugação. A Vinhaça fina alimenta o evaporador transformando-se em xarope à medida 

que o mesmo vem sendo concentrado. A bomba de vinhaça fina transfere-a para o primeiro 

evaporador. 
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O xarope que origina dos evaporadores é enviado para o tanque de xarope que 

possui um agitador. O xarope é transferido do tanque para a alimentação do secador ou de 

torta úmida (WDDG) por meio da bomba do secador de xarope. 

 O tanque de vinhaça bruta armazena os fundos de tanque da coluna de cerveja antes 

de alimentar as centrífugas. A vinhaça bruta é bombeada para as centrífugas pela bomba de 

vinhaça bruta. 

 
4.4.1.22. CENTRÍFUGAS DE DDGS (FARELO DE MILHO) 

  
A planta possui 08 centrífugas (decanters). As centrífugas separam os insolúveis, 

sólidos de milho não fermentáveis (torta úmida) do líquido restante (sobrenadante / vinhaça 

fina). A torta úmida vai diretamente para os secadores de DDGS ou armazenamento de torta 

úmida. O líquido passa para o tanque de sobrenadante onde aproximadamente 50% é 

bombeado pela bomba de sobrenadante diretamente de volta para o processo de cozimento 

(vinhaça fina reciclada), e a vinhaça fina remanescente é bombeada para um tanque de 

armazenamento, para posteriormente alimentar o processo de evaporação. 

O exaustor (“blower”) do Tanque de Sobrenadante está aqui posicionado para retirar 

o vapor do tanque de sobrenadante e assim minimizar a contrapressão sobre as linhas de 

drenagem das centrífugas e de controle de emissões em vários pontos do processo. 

 

4.4.1.23. TANQUE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRÍFUGA DE ÓLEO DE MILHO 

  

Durante a evaporação, a corrente de vinhaça é transferida para o tanque de 

alimentação de centrífuga de óleo de milho para iniciar o processo de recuperação de óleo. 

Este tanque tem um agitador. Uma bomba centrífuga alimenta o óleo de milho, onde ocorre 

uma separação de três fases através de um tricanter. 

 

4.4.1.24. SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÓLEO 

  

A centrífuga de óleo de milho é uma centrifuga de fluxo contínuo, com decantação 

horizontal (tricanter) que produz três correntes de saída. A centrífuga pode separar duas 

fases líquidas e uma fase sólida a partir de uma mistura de sólido-líquido. 
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A fase líquida leve (óleo de milho) é essencialmente separada usando a aceleração da 

gravidade e é descarregada sem pressão por fluindo sobre uma barragem interna. O óleo de 

milho é coletado em um tanque de óleo. Qualquer restante de sólidos neste tanque é 

bombeado para o tanque de vinhaça fina. O óleo limpo é bombeado para os tanques de 

armazenamento de óleo. 

A fase líquida pesada (principalmente água) e a fase de sólidos são separadas por 

força centrífuga e são descarregadas sob pressão com os impulsores internos. Este fluxo é 

recolhido em outro tanque de coleta e enviado de volta para a evaporação para maior 

concentração de xarope. 

 

4.4.1.25. ARMAZENAMENTO DE OLÉO DE MILHO 

  

O óleo de milho é transferido do tanque de coleta para os tanques de 

armazenamento. Posteriormente o mesmo é transferido para um caminhão através de uma 

bomba de carregamento. Há uma bomba de retorno de óleo de milho para enviar quaisquer 

sólidos que possam surgir no tanque de armazenamento para o tanque de vinhaça fina, para 

que o óleo residual possa ser recuperado na centrífuga. 

 

4.4.1.26. SECADORES TUBULARES COM AQUECIMENTO A VAPOR 

  

A fibra removida pelo sistema chamado de Tecnologia de Separação de Fibras™ é 

transferida por um sistema de correias transportadoras até o armazenamento ou até um 

secador tubular com aquecimento a vapor para remover a água da fibra. Antes da secagem 

da fibra, uma parte do xarope é combinada coma mesma antes de entrar para o Secador 

Tubular. O produto seco é chamado DDGS de alta fibra (em inglês Dry High Fiber Distillers 

Grains with Solubles e adaptado ao português, Farelo de milho de alta fibra). 

A torta úmida proveniente de centrífugas de DDGS é transferida por um sistema 

correias transportadoras para o armazenamento ou direcionado a um secador tubular para 

remover a água da torta úmida. O produto seco é chamado DDGS de alta proteína (em inglês 

Dry High Protein Distillers Grains ou adaptado ao português, Farelo de milho de alta 

proteína). O produto seco de ambas as secadoras são transportadas separadamente e 

pneumaticamente ao armazenamento final. 
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4.4.1.27. CIP CÁUSTICO 

  

Neste processo existe um tanque que é usado como CIP para limpar equipamentos 

de processo. Há uma bomba para bombear os químicos para a limpeza dos fermentadores e 

tanques de levedura usando “spray balls”. Esta bomba também transfere CIP para a limpeza 

de trocadores de calor e tubulações no processo. Um aquecedor é usado para aquecer a 

solução CIP para limpeza mais eficaz através de uma linha de reciclagem, onde um filtro está 

localizado. Soda Cáustica fresca pode ser adicionada neste tanque para assegurar a 

concentração caustica apropriada a ser utilizada. Este tanque de coleta também reutiliza a 

soda consumida. 

O tanque de lavagem ácida é o tanque de armazenamento e circulação para este tipo 

de lavagem. Este sistema é projetado para fornecer uma lavagem secundária (após o CIP 

com soda caustica) de trocadores de calor para remover incrustações. Uma solução de 

limpeza fresca é feita pela adição de ácido em pó. A bomba de CIP principal também é 

utilizada para lavagem com ácido. 

 
4.4.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

A cogeração é um processo de transformação de energia através de uma fonte de 

combustível em mais de uma forma de energia útil. A cogeração da FS Fueling Sustainability 

apresenta alta eficiência energética e baixo percentual de energia perdida ou desperdiçada 

pelo sistema, visto que a mesma será utilizada no processo industrial da fabricação do Etanol 

de Milho. 

A geração de vapor é realizada em caldeiras, do tipo aquatubular, que utilizam 

biomassa como combustível. O vapor gerado aciona as turbinas, supre a demanda térmica 

do processo industrial e gera energia elétrica. Este ciclo é conhecido por cogeração, ou seja, 

o aproveitamento sequencial, do ponto de vista termodinâmico, de duas ou mais formas 

úteis de energia, a partir de uma única fonte primária (biomassa). 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 43 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

 
Figura 4 – Principal configuração da usina termelétrica 

Fonte: Reis, 2012. 

 

A biomassa chega até a indústria transportada em caminhões já com granulometria 

adequada. O cavaco de madeira, principal biomassa utilizada, é gerado por meio da 

trituração de árvores de eucalipto; geralmente é retirada a partir da colheita de florestas 

destinadas ao mercado madeireiro e de reflorestamento. Parte da biomassa recebida será 

encaminhada diretamente para a alimentação da caldeira e parte deverá ser armazenada e 

estocada em galpão coberto para os períodos quando não houver abastecimento de 

combustível, sendo sempre movimentada com gruas móveis. 

A alimentação da caldeira dá-se por via de dosador. Esta alimentação é controlada 

eletronicamente para regular velocidade, quantidade e respectivo calor produzido, de modo 

a não haver desperdício ou perda de desempenho. Os produtos resultantes da queima são: 

gases, cinzas e calor. 

Os cavacos secos (umidade média em torno de 45%) alimentam o gaseificador 

juntamente com o ar e em uma reação de combustão incompleta, tem-se a geração do gás 

combustível. Posteriormente o gás é resfriado, purificado e enviado a turbina a gás onde é 

queimado na câmara de combustão e posteriormente expandido, gerando assim a energia 

mecânica necessária ao acionamento do compressor e do gerador elétrico acoplado a 
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turbina. O gerador que está acoplado a cada turbina, usa a energia mecânica para geração 

de até 55 MW de energia elétrica. 

Os gases da exaustão da turbina passam através da caldeira de recuperação de calor 

onde geram o vapor que alimenta o turbo gerador a vapor. A descarga do turbo gerador a 

vapor ocorre em um condensador arrefecido com água proveniente da torre de 

resfriamento. 

A água da caldeira é alimentada do desaerador e passará pelo economizador, a fim 

de otimizar termicamente o sistema de vapor. Então passará para os tubos das caldeiras, os 

quais farão a troca térmica aquecendo a água até que esta atinja o estado de vapor 

superaquecido. Este vapor será armazenado no superaquecedor, então passará ao 

atemperador (dessuperaquecedor) o qual fará a mistura com parte da água proveniente do 

desaerador onde atingirá a temperatura de operação projetada.  

O ciclo que utiliza o calor da queima dos combustíveis para aquecer a água e 

convertê-la em valor é chamado de Ciclo Rankine através de um diagrama simplificado, no 

qual a energia térmica contida no vapor é transformada em trabalho mecânico através de 

uma turbina.  

Após o condensador, a água volta ao estado liquido, e armazenada no desaerador, 

fechando assim o ciclo. Uma pequena parcela desta água (cerca de 4%) é perdida em 

válvulas de descarga e deve ser reposta, assim como um volume de cerca de 1% é evaporado 

nas torres de resfriamento e deve igualmente ser reposto. 

Os gases provenientes da queima da biomassa serão tratados a fim de atender as 

especificações da Resolução CONAMA no 382/06 e ABNT NBR 9547. 

A limpeza das cinzas da grelha, fuligem nas moegas e filtros multiciclones é feita com 

material seco, facilitando seu manuseio e aproveitamento.  

Após passagem pelo último recuperador de calor da caldeira (Economizador) os gases 

da combustão são direcionados para o sistema de retirada de cinzas, via seca (multiciclone) 

e um filtro de manga para uma retirada de cinzas de menor granulometria, antes da saída 

dos gases pela chaminé. 

A energia elétrica é produzida em gerador independente, um por turbina, o qual 

alimenta um barramento. Nesse barramento encontram-se ligados, por meio de disjuntores, 

o transformador elevador de tensão para a rede (subestação principal FS Fueling 
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Sustainability) e transformadores auxiliares para alimentação da usina que rebaixam a 

tensão. A interligação da linha de transmissão com o transformador principal também é feita 

via disjuntor. 

 
Figura 5 – Fluxograma do processo de cogeração de energia 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

4.4.2.1. DESCRIÇÃO DA CALDEIRA 

  

A caldeira aquatubular foi projetada para queima de combustíveis sólidos, com 

alimentação sobre grelha, gerando vapor em altas pressões e temperaturas, podendo ser 

utilizadas em turbo gerador para geração e cogeração de energia elétrica. Neste tipo de 

caldeira a água a ser aquecida passa no interior de tubos que, por sua vez, são envolvidos 

pelos gases de combustão. 
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Figura 6 - Sistema representativo da Caldeira Aquatubular Monodrum 

Fonte: Caldema, 2019. 

 

Características Vantagem 

Tambor de vapor fora do fluxo de gases Não existe possibilidade de deformação por falta de água. 

Não tem tubos mandrilados 

Pode partir e parar mais rapidamente, e não tem 
possibilidade de vazamento/desmandrilamento. 

Não existem tensões entre as soldas e o costado, visto 
operarem a mesma temperatura. 

Downcomers externos Melhor estabilidade de nível. 

Grelha Vibratória refrigerada à água 

Permite limpeza automatizada sem interrupção na 
alimentação de combustível e produção de vapor 

estabilidade na combustão para uma grande faixa de 
umidade do combustível além de possuir baixa manutenção. 

Fácil instalação de queimadores de óleo e 
gás em caso de necessidade de geração na 

entre safra 

Pela posição elevada dos queimadores e grelha vibratória 
refrigerada à água, não tem qualquer problema de 

superaquecimento 

Quadro 3 - Características/vantagens básicas das caldeiras monodrum para queima de 
biomassa 

Fonte: Dan Power, 2019. 

 

As caldeiras foram projetadas para queimar combustível sólido, gerando vapor 

superaquecido com altas pressões de 67 Bar e temperatura de até 510 °C, utilizando como 

combustível biomassa com umidade variando de 20 a 50 %. 

 
Item Compos. Unidade Cavaco ipt Cavaco Casca de arroz Cavaco de bambu Pó serra 

1 C % 26,2 48,9(BS) 38,8 48,1 48,4(BS) 

2 H % 3,0 6,12(BS) 5,6 6,6 6,22(BS) 

3 S % 0 <0,1 0 0 <0,1 

4 O % 20,6 42,38(BS) 34,6 43,6 40,48(BS) 

5 N % 0 0,4(BS) 0,5 0,4 0,3(BS) 

6 Cinzas % 0,2 2,2(BS) 20,5 1,3 4,6(BS) 
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Item Compos. Unidade Cavaco ipt Cavaco Casca de arroz Cavaco de bambu Pó serra 

7 Umidade % 50 40,0 11,0 30,0 40,0 

10 PCI kcal/kg 1.897 2.464 3.092 2.559 2.269 

11 PCS kcal/kg 2.337 2.890 3.417 2.974 2.696 

Tabela 3 – Combustível da caldeira 
Fonte: Dan Power, 2019. 

 

A caldeira aquatubular monodrum tem como características básicas possuir um único 

tubulão localizado fora do circuito dos gases de combustão, queima do combustível em 

suspensão, fornalha (câmara de combustão) membranada sem cobertura de refratário e 

superaquecedores horizontais e drenáveis fora da região de radiação da fornalha. 

 
Figura 7 - Esquema de uma caldeira aquatubular típica 

Fonte: Leite e Militão, 2008. 

 
 

Item Unid. Cavaco 50% U 

Vazão de vapor – MCR Kg/h 100.000 

Pressão do vapor barg 67,0 

Temperatura do vapor oC 520 

Temperatura da água de alimentação oC 105 

Temperatura da água saída do Eco oC 193 

Perda de pressão SH – lado vapor bar 3,1 

Temperatura ar ambiente oC 25 

Temperatura do ar primário saída do Préar ar a vapor oC 80 

Temperatura do ar secundário saída do Préar a vapor oC 80 

Temperatura ar primário entrada da caldeira oC 280 

Temperatura ar secundário entrada da caldeira oC 80 

Temperatura gases saída fornalha oC 871 

Temperatura gases entrada do super oC 818 

Temp. gases entrada evaporador oC 541 

Temp. gases entrada pré ar a gás (primário) oC 368 

Temp. gases entrada eco oC 314 

Temp. dos gases saída eco oC 161 

Pressão na fornalha mm CA -5 

Vazão de combustível Kg/h 42.019 

Produção específica Kg/kg 2,38 

Vazão de ar Kg/h 172.872 

Vazão de gás Kg/h 214.380 
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Item Unid. Cavaco 50% U 

Descarga contínua % 2 

Emissões com Multiciclone + Reciclones mg/Nm3 
NOx < 650 
MP < 130 
CO <1300 

PCI do combustível Kcal/kg 1.897 

Eficiência ao PCI % 88,53 

Tempo de Residência dos gases na Fornalha Seg. 3,2 

Excesso de ar a 100% de carga % 30 

Liberação vol. Fornalha ao PCI Kcal/m3h 111.800 

Liberação na grelha ao PCI Kcal/m2h 1.662.380 

Tabela 4 – Desempenho esperado 
Fonte: Dan Power, 2019. 

 
Para que atenda todas as expectativas e necessidades da indústria e demais 

processos, a caldeira aquatubular contém peças de extrema importância. Essas peças são as 

responsáveis por garantir o bom funcionamento do equipamento.  Neste sentido, as peças 

de maior relevância em uma caldeira aquatubular são: 

 

Tubulão 

Cada caldeira possui 01 (um) tubulão de vapor, tipo monodrum. O tubulão é um 

corpo cilíndrico de aço localizado na parte superior da caldeira que recebe a água de 

alimentação já tratada para ser distribuída para as paredes de água e feixes de tubo. Ele 

funciona como reservatório de líquido e vapor que libera e recebe os fluxos provenientes da 

circulação natural. Atua também como reservatório pulmão de vapor e promove, através de 

construções e dispositivos adequados, a separação de gotículas da fase vapor. Devido a sua 

concepção, não tem qualquer contato com o fluxo de gases e não está ligado diretamente 

aos tubos de troca. 

 
Paredes de água 

As caldeiras possuem fornalhas resfriadas por água (paredes de água) que podem 

absorver até 60 % do calor transmitido (TORREIRA, 1995). As paredes de água são tubos 

verticais que interligam o coletor superior com o inferior revestindo a parte interna da 

fornalha. 
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Coletor inferior 

Corpo cilíndrico de aço localizado na parte inferior da caldeira, de menor diâmetro 

que o tubulão, tem como função auxiliar na distribuição de água pelos tubos da caldeira. 

 

Fornalha 

A fornalha, de maneira genérica, é o local onde se queima o combustível. É o estágio 

inicial da caldeira, onde é feita a alimentação do combustível e ocorre a combustão, 

dimensionada para ter um alto tempo de residência dos gases, propiciando uma queima 

completa do combustível. As fornalhas podem ser classificadas em duas categorias: 

fornalhas de queima sobre suporte e fornalhas de queima em suspensão. A fornalha em 

questão é a de queima sobre suporte, pois queima combustíveis sólidos (carvão, lenha) a 

granel, grosseiramente divididos, picados e britados. 

 

Especificações Dados 

Profundidade (mm) 6.528 

Altura média (mm) 17.200 

Largura (mm) 7.038 

Diâmetro do tubo (mm) 63,5 

Espessura dos tubos (mm) Conf. ASME 

Material SA – 178-A 

Espaçamento dos tubos 102 

Espessura das aletas 6,3 

Tabela 5 – Dados gerais (fornalha) 

 
Superaquecedor 

Os superaquecedores são trocadores de calor que tem função de aumentar a 

temperatura do vapor saturado a fim de tornar vapor superaquecido. 

O superaquecedor é constituído de duas seções, superaquecedor primário e 

secundário com um dessuperaquecedor tipo spray localizado entre os superaquecedores. O 

super primário é do tipo convectivo em contracorrente, constituído de serpentinas 

horizontais, soldadas aos coletores de entrada e saída de vapor, com um dessuperaquecedor 

instalado após o coletor de saída de vapor. O superaquecedor secundário também é do tipo 

convectivo em corrente paralela, constituído de serpentinas horizontais, soldadas aos 

coletores de entrada e saída de vapor. 
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O desuperaquecedor utilizará condensado proveniente do tambor de vapor que 

passa por um condensador (SUB-COOLER) onde resfriará o vapor saturado através da água 

de alimentação. 

O fluxo de gás passa perpendicularmente a disposição dos tubos (fluxo cruzado) 

 

Especificações Primário Secundário 

Diâmetro dos tubos 44,5 44,5 

Espessura dos tubos Conf. ASME Conf. ASME 

Material 
SA -178 A SA-213 T11 

SA-213 T11 SA-213 T22 

Diâmetro x SCH coletor de entrada 8” Conf. ASME 8” Conf. ASME 

Material SA-106-B SA-335-P11 

Diâmetro x SCH coletor de saída 8” Conf. ASME 8” Conf. ASME 

Material SA-335 P11 SA-335-P22 

Diâmetro x SCH coletor do dessuper 8” Conf. ASME  

Material SA-335 P11  

Diâm x SCH linha principal de vapor  8” Conf. ASME 

Material  SA-335-P22 

Tabela 6 – Especificações (superaquecedor) 

 
Tanto a válvula de partida quanto a válvula de bloqueio principal de vapor serão 

motorizadas. A válvula de partida terá duplo bloqueio.  

Haverá um silenciador comum à válvula de segurança do super e à válvula de partida. 

 

 
Figura 8 - Representação da caldeira 

Fonte: Filho, 2014. 
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4.4.2.2. DESCRIÇÃO DA TURBINA 

  

A turbina a vapor multiestágio TGM de reação, contra pressão, com uma extração 

controlada, modelo BTE40, é bi-partida horizontalmente para facilitar a manutenção, sendo 

que a carcaça superior das turbinas (entrada de vapor) incorpora um bloco com válvulas de 

regulagem automáticas, que são acionadas diretamente por servo-motores hidráulicos, 

garantindo excelente estabilidade de rotação e parcialização de cargas.  

A carcaça ou estator é uma peça estacionária que circunda os elementos rotativos 

dos estágios. É na carcaça que estão montados os porta-palhetas e também abrigam as 

câmaras de vapor.  

As válvulas de fecho rápido são fixadas na carcaça superior, estando diretamente 

conectadas com as válvulas de admissão de vapor. A válvula de fecho-rápido é acionada 

hidraulicamente e assegura total proteção à turbina.  

As válvulas de regulagem estão integradas ao sistema de proteção da turbina, de 

maneira que elas se fecham simultaneamente com a válvula de fecho-rápido, aumentando o 

nível de segurança da turbina.  

O eixo-rotor transmite o torque e o movimento de rotação para a máquina acionada. 

O conjunto rotor é formado por uma roda de regulagem e demais estágios de reação em 

forjado integral, apoiado por mancais, sendo um mancal radial-axial e um mancal radial, 

ambos equipados com pastilhas oscilantes (“Tilting Pads”).  

Este rotor possui uma bucha de compensação que faz o equilíbrio do conjunto, 

interligado à pressão de saída do vapor, com afunção da redução do empuxo axial. Sua 

vedação é feita com fitas de labirinto, tanto na compensação como nas buchas anteriores e 

posteriores.  

Entre os estágios são montadas vedações em aço inox no eixo e canais no porta-

palhetas.  

O rotor é balanceado em túnel de vácuo na sua rotação nominal. 
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Figura 9 - Turbina 

Fonte: TGM, Grupo WEG, 2019. 

 

As principais características do redutor de velocidades são: 

• Engrenagens bi helicoidais, resultando força axial nula nos mancais de 

deslizamento além de garantir um funcionamento silencioso; 

• Utilização de mancais offset, maior estabilidade em altas rotações e baixa carga; 

• Mancais de alta afastados e redução do diâmetro para flexibilização de todo 

conjunto rotativo; 

• Acoplamento flexível de engrenagens, desenvolvido pela Engenharia TGM, para 

eliminação de esforços oriundos de desalinhamentos do gerador; 

• Eixo de saída fabricado em aço SAE 4140; 

• Carcaça em ferro fundido cinzento; 

• Elementos de monitoração de pressão e temperatura de óleo, compreendendo: 

− 01 manômetro na entrada da tubulação de óleo, em bar; 

− 01 termômetro na entrada da tubulação de óleo, em ºC; 

− 01 termômetro por mancal, em ºC. 
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Figura 10 - Redutor de velocidades de eixos paralelos, bi-helicoidal 

Fonte: TGM, Grupo WEG, 2019. 

 

O critério de avaliação de vibrações mecânicas é conforme Norma ISO 10816, parte 3 

– Grupo 1 – Zona A/B, velocidade de vibração 2,3 mm/s para suporte rígido ou 3,5 mm/s 

para suporte flexível. 

O valor aproximado do Nível de Pressão Sonora para turbo-redutores é de 96 dB (A) ± 

2, para medições feitas a 1 m de distância, não consideradas as condições ambientais, com 

base nas normas ISO 3740 e VDI 2159. 

Todas as informações técnicas a respeito das turbinas instaladas foram fornecidas 

pela TGM Grupo WEG®. 

 
4.5. CONCEPÇÃO DO PROJETO INDUSTRIAL 

   

Para a concepção do complexo industrial da FS Fueling Sustainability, foi realizada 

uma série de estudos e obras conforme descritas a seguir:  

 

4.5.1. PAVIMENTAÇÃO 

 

A pavimentação do empreendimento foi projetada contemplando a ampliação do 

complexo industrial, sendo o dimensionamento do pavimento realizado a partir da 

capacidade de suporte do subleito, traduzida pelo Índice Suporte Califórnia de projeto 

(CBRp) e do número de operações do eixo simples padrão equivalente. 

Inicialmente foi realizado o dimensionamento das estruturas para um período de 

projeto de 10 anos, seguindo as recomendações do DNIT. 

Os pressupostos básicos são descritos a seguir: 
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a) Sempre haverá uma drenagem superficial adequada e o lençol d’água 

subterrâneo estará rebaixado pelo menos 1,50m em relação ao greide de 

terraplenagem; 

b) As camadas constituintes da estrutura do pavimento serão executadas de acordo 

com as especificações técnicas do projeto de pavimentação; 

c) Quando um segmento apresentar capacidade de suporte do subleito CBRSL 

inferior ao valor do CBR de Projeto (CBRP) deverá haver substituição de solos ou 

tratamento do subleito em toda a largura da plataforma, na espessura mínima 

recomendada no projeto, por solos provenientes de caixas de empréstimos que 

tenham CBR superior ao preconizado. 

 

4.5.1.1. ESTUDO DE TRÁFEGO 

 

O estudo de tráfego tem por objetivo obter através de métodos sistemáticos de 

coleta, dados relativos aos cinco elementos fundamentais do tráfego - motorista, pedestre, 

veículo, via e meio-ambiente. 

Através dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de veículos que irão 

circular por uma via em determinado período, suas velocidades e suas ações mútuas. 

Permitem a determinação quantitativa da capacidade das vias e, em consequência, o 

estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou das 

características de seu projeto. 

Para determinação dos Fatores de Veículo (FVs) dos veículos comerciais, uma vez que 

não há indicadores de pesquisas de pesagem no trecho, objeto deste projeto, adotaram-se 

as cargas máximas pela Lei 13.103/2015, conhecida também como “Nova Lei dos 

Caminhoneiros”, cuja legislação permite uma tolerância de no máximo 10% sobre os limites 

de peso bruto por eixo. 

Para as ruas de acesso para manutenção, estacionamento e acesso de veículos leves 

e rua de acesso ao Corpo de Bombeiros na região dos tanques de etanol, será considerado 

tráfego leve com número de solicitações do eixo padrão N = 104. 

As ruas para circulação de caminhões serão dimensionadas de acordo com o fluxo 

determinado pela FS Fueling Sustainability para cada tipo de material transportado, 

conforme tabela abaixo: 
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Matéria Volume diário de caminhões Carga na entrada Carga na saída 

Milho 133 Carregados Vazios 

Etanol 133 Vazios Carregados 

DDG 44 Vazios Carregados 

Biomassa 44 Carregados Vazios 

Químicos 22 Carregados Vazios 

Wet Cake 22 Vazios Carregados 

Quadro 4 - Fluxo de veículos 
Fonte: PROGEN, 2019. 

 

Os caminhões previstos são do tipo: 

Caminhão + Reboque: composto por um reboque com 02 eixos tracionado por um 

caminhão também com 02 eixos. Possui peso bruto máximo de 36 toneladas e comprimento 

máximo de 19,80 m. 

Com base no arruamento previsto no projeto, foi computado o volume de tráfego 

diário em cada rua a ser pavimentada, conforme representado na Quadro 5. 

 

Ruas 
VMD 

Tipo de veículo Percentual Peso total 
Total Vazio Carregado 

Tipo 1 
177 155 22 Reboque 100% 36,0 t 

221 177 44 Reboque 100% 36,0 t 

Tipo 2 

398 199 199 Reboque 100% 36,0 t 

221 44 177 Reboque 100% 36,0 t 

177 22 155 Reboque 100% 36,0 t 

Tipo 3 
133 0 133 Reboque 100% 36,0 t 

221 133 88 Reboque 100% 36,0 t 

Tipo 4 
133 133 0 Reboque 100% 36,0 t 

44 22 22 Reboque 100% 36,0 t 

Quadro 5 - Características dos veículos de projeto por área 
Fonte: PROGEN, 2019. 

 

Para cada área citada acima, o número acumulado de solicitações equivalentes ao 

eixo padrão foi calculado pela expressão abaixo: 

 

𝑁 = 365 𝑥 𝐾 𝑥 ∑(𝑉𝑀𝐷 𝑥 𝐹𝑉) 𝑥 𝐹𝑅 

Onde: 

N - número de solicitações acumuladas equivalentes ao eixo padrão de 8,2t; 

K - fator de carregamento para a faixa de projeto, adotado = 1; 

VMD - volume máximo diário da frota comercial do período considerado; 

FV- fator de veículo; 
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FR- fator climático regional, adotado = 1. 

 

4.5.1.2. DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO 

 

A espessura do pavimento a ser construído sobre o subleito foi calculada de acordo 

com o preconizado nos seguintes documentos: 

• Instrução de Projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo IP-05/2004 – 

dimensionamento de pavimentos flexíveis – tráfego meio pesado, pesado, muito 

pesado e faixa exclusiva de ônibus; 

• Instrução de Projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo IP-06/2004 - 

dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados de concreto; 

• Manual de Pavimentação do DNIT/2006; 

• Curso de Tecnologia de Pavimentos de Concreto (ABCP). 

O projeto de pavimentação foi desenvolvido de acordo com os dados disponíveis de 

fundação de subleito e estudo de tráfego realizado. Os critérios de análise utilizados 

seguiram a metodologia preconizada pelo DNIT, constante do Manual de Pavimentação de 

2006. 

 
Figura 11 - Estrutura Pavimento Flexível em CBUQ (Ruas Tipo 1, 2, 3 e 4) 

Fonte: PROGEN, 2019. 
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Figura 12 - Estrutura Pavimento Flexível em TSD (Ruas de Serviço) 

Fonte: PROGEN, 2019. 

 

 
Figura 13 - Estrutura Pavimento Intertravado para Passeios 

Fonte: Manual de Pavimento Intertravado ABCP. 
 
 

 
Figura 14 - Estrutura Pavimento Rígido de Concreto Simples 

Fonte: Manual de Pavimentos Rígidos DNIT 
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4.5.2. INSTALAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – OAE 

 
As Obras de Arte Especiais (OAE) são estruturas diferenciadas, tais como pontes, 

viadutos ou túneis.  

No empreendimento em questão não será implantada esta categoria de obra. 

 
4.5.3. INSTALAÇÃO DE OBRAS CORRENTES - OAC 

  
As atividades que envolvem a construção de dispositivos relativos à execução da 

drenagem e à execução das obras-de-arte correntes envolvem um conjunto de medidas 

preventivas. No projeto da obra são definidos dispositivos com a finalidade de proteger a 

infra-estrutura do empreendimento, assegurando a adequada drenagem das águas pluviais e 

rede de esgoto em todas as suas formas de ocorrência, dos quais os mais usuais se 

destacam: 

• Valetas de proteção dispostas a montante dos off-sets, para interceptar as águas 

que poderão atingir o talude do aterro; 

• Descidas d’água empregadas nos pontos baixos dos aterros e nos locais onde o 

fluxo d’água na sarjeta estiver próximo da capacidade de escoamento da mesma; 

• Dissipadores de energia para atenuar a velocidade das águas, diminuindo o risco 

de erosão no terreno natural; meio fio e demais dispositivos. 

O Projeto de Drenagem e de Obras de Arte Correntes foi desenvolvido objetivando, a 

partir das conclusões dos Estudos Hidrológicos e dos demais fatores intervenientes, definir 

as características físicas, localização e quantificação dos dispositivos de drenagem 

necessários ao disciplinamento dos fluxos escoantes na área do empreendimento, sendo ele 

projetado anteriormente à ampliação do empreendimento, no processo de licenciamento da 

indústria n° 531190/2019. 

Os dispositivos de drenagem considerados para ampliação foram os seguintes: 

• Poços de visita; 

• Bocas de leão; 

• Bocas de lobo; 

• Valas; 

• Berço de areia; 
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• Reaterro de valas; 

• Caixas coletoras; 

• Dissipadores de energia. 

Já os dispositivos de rede de esgoto sanitário abrangem os poços de visita, estações 

elevatórias e caixas de passagem. 

A adesão em conjunto dos métodos mencionados a cima, objetiva capacitar o 

sistema que será implantado, a promover um satisfatório escoamento das defluências que 

vertem. 

As plantas do sistema de drenagem encontram-se no anexo 55. 

 

4.6. ATUAIS UNIDADES DO COMPLEXO INDUSTRIAL 

 

Neste tópico iremos descrever as atuais instalações do complexo industrial da FS 

Fueling Sustainability conforme layout da planta presente no anexo 54. 

As novas instalações para a ampliação serão retratadas no tópico 4.7.  

 
4.6.1.1. ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA PRIMA 

 
Atualmente, a FS Fueling Sustainability conta com 04 (quatro) galpões de 

armazenamento de milho e prédio de recebimento/moega e casa de máquinas, sendo as 

estruturas descritas no quadro a seguir: 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

1200 01 
Tombador/Moega/Casa de Máquina – Corn 

Receiving 
1.376,05 01 1.497,77 

1200 02 
Tombador/Moega/Casa de Máquina – Corn 

Receiving 
1.425,55 01 1.547,27 

1300 01 Ármazém de Milho I – Corn Storage 20.760,77 01 16.581,23 

1300 02 Ármazém de Milho II – Corn Storage 20.839,00 01 16.581,23 

1300 03 Ármazém de Milho III – Corn Storage 20.839,00 01 16.581,23 

1300 04 Ármazém de Milho IV – Corn Storage 20.839,00 01 16.581,23 

1400 - Alimentação Silo Dia 325,35 01 325,35 

Quadro 6 – Instalações e equipamentos do setor de armazenamento de matéria prima 
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4.6.1.2. ICM PROCESS 

 
A área de ICM Process é onde ocorre a produção da FS Fue Sustentability. É nesta 

área que é produzida o etanol de milho, DDGs e óleo de milho, a seguir encontra-se as 

estruturas e equipamentos pertencentes ao ICM Process: 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

2100 01 Silo Dia 1.394,97 01 822,02 

2100 02 Corn Milling 777,00 01 - 

2200 - Cooking 2.653,57 02 6.124,30 

2300 - Fermentation 947,103 01 947,103 

2300 01 Tanques de Fermentação 5.410,62 01 - 

2300 02 Armazém de Químicos (Enzima e Uréia) 1.861,69 02 2.520,50 

2300 03 Recebimento de Químicos 100,86 01 - 

2300 04 Recebimento Enzima e Uréia 100,86 01 - 

2400 - Destilation/Evaporation 3.111,03 03 6.172,18 

2500 01 Tanque de Uréia - - - 

2600 - Liquid/Solid Separation 828,84 01 - 

2700 - Dryers 2.747,08 02 2.747,08 

2800 - Chemicals 496,50 01 496,50 

2900 - Chiller/Cooling Tower - - - 

2900 01 Torres de Resfriamento do Processo 2.058,42 02 2.058,42 

2900 02 Chiller 264,79 01 264,79 

Quadro 7 – Instalações e equipamentos do setor de ICM Process. 

 
4.6.1.3. SISTEMAS DE UTILIDADE 

 
O sistema de utilidades é composto pelos tanques e castelos de água, poços de 

captação de água subterrânea, ar comprimido, estação de tratamento de efluentes e 

subestações conforme quadro abaixo. 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

3200 - Tanques de água – Water tanks 1.117,62 01 - 

3200 01 Castelo de água potável 9,38 01 9,38 

3200 02 Castelo de água potável 7,84 01 7,84 

3200 03 Casa de bombas de incêndio 175,50 01 94,23 

3200 04 Castelo de água potável 9,38 01 9,38 

3200 05 
Tanques de água de processo/sistema de 

incêndio 
- 01 - 

3200 06 Tanque de água desmineralizada - 01 - 

3300 - Poços artesianos    

3400 - Estação de tratamento de efluentes 5.780,33 01 - 

3700 01 Ar comprimido 150,38 01 83,94 

3700 02 Ar comprimido provisório 35,77 01 35,77 

3800 01 Subestação e CCM do recebimento 519,02 01 489,49 

3800 02 CCM da destilaria 329,01 01 309,31 
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Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

3800 03 Subestação e CCM do ICM fermentação 300,00 01 300,00 

3800 04 
Subestação e CCM portaria/balança/check 

list/apoio aos caminhoneiros 
182,37 01 156,53 

3800 05 Subestação principal 9.608,00 01 186,53 

3800 06 Subestação provisória - 01 - 

3800 07 Subestação do cozimento - 01 - 

3800 08 Subestação utilidades/adm/refeitório - 01 - 

3800 09 Subestação da casa de força - 01 - 

3800 10 Subestação e CCM do recebimento 519,02 01 489,49 

3800 11 Subestação cozimento/destilaria 329,01 01 309,31 

3800 12 Subestação da caldeira 519,02 01 309,31 

Quadro 8 – Instalações e equipamentos do setor de utilidades. 

 
4.6.1.3.1. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Conforme memorial descritivo sistema de combate a incêndio presente no anexo 25 

as Exigências mínimas recomendadas pelo Decreto 56819/2011 e respectivas instruções 

técnicas são: 

• Acesso de viatura na edificação; 

• Segurança estrutural; 

• Controle de materiais de acabamento; 

• Saídas de emergência; 

• Brigada de incêndio; 

• Plano de emergência; 

• Iluminação de emergência; 

• Detecção de incêndio; 

• Alarme de incêndio; 

• Sinalização de emergência; 

• Extintores; 

• Hidrantes e mangotinhos; 

• Resfriamento; 

• Espuma. 
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4.6.1.4. TERMOELÉTRICA 

 
A estrutura física contempla um barracão a ser construído, onde será instalada a 

turbina, o gerador, casa de força e quadro de comandos, armazém de cavaco, armazém de 

cinzas, casa de químicos, gerador a diesel, além de 04 (quatro) caldeiras, torres de 

resfriamento e sistema de tratamento de água. 

Vale ressaltar que a termoelétrica possui LO expedida nº 323469/2021, conforme 

processo de licenciamento nº 326742/2019, com EIA/RIMA. 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

4200 - Armazém de cavaco 16.057,60 01 16.057,60 

4300 01 Caldeiras #1, #2 e #3 6.977,94 01 445,25 

4300 02 Caldeira #4 1.566,00 01 107,72 

4300 03 Casa de químicos 103,19 01 103,19 

4400 01 Gerador e turbina 1.286,27 03 2.818,62 

4400 02 Gerador e diesel 202,37 01 202,37 

4500 - Torre de resfriamento – Gerador 651,45 01 651,45 

4700 - Expedição de cinzas 690,27 01 690,27 

4800 - Sistema de tratamento de água (osmose) 250,39 01 250,39 

Quadro 9 – Instalações e equipamentos da termoelétrica. 

 
4.6.1.4.1. CALDEIRAS DA TERMOELÉTRICA 

  
A caldeira é utilizada no processo industrial de biocombustíveis e também para a 

cogeração.  

As caldeiras do complexo industrial são de vapor, alimentadas por biomassa de 

cavacos de madeira, do tipo Aquatubular MONO-DRUN vertical de 01 (um) tubulão, 

conforme especificações a seguir: 

Descrição Valor (para cada caldeira) 

Capacidade MCR (unitário) 100 t/h 

Pressão de Operação 67,0 barg 

Pressão de Projeto 80,0 barg 

Pressão de teste hidrostático 120,0 barg 

Temperatura do vapor 520oC 

Temperatura da água de alimentação 110oC 

Temperatura de gases na saída da chaminé 145oC 

Combustíveis e respectivas faixas de 
umidade 

Cavaco 50% 

Capim 10% 

Pó de Serra 10% 

Cavaco de bambu 25% a 35% 

Range de operação 1:3 

Número de espargedores 6 

Tabela 7 – Descrição das caldeiras 
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Figura 15 – Layout da caldeira – vista em elevação 

Fonte: Dan Power, 2019. 

 
4.6.1.4.2. CASA DE FORÇA 

 
A casa de força, que é exclusiva da UTE, terá três (03) pavimentos, sendo localizado 

no piso térreo as duas (02) turbinas, dois (02) geradores e sala de painéis. No primeiro piso 

estará localizada a parte administrativa da UTE, sala de controle e outra sala de painéis. No 

segundo piso estarão localizados a sala de baterias, ponte rolante e sistema HVAC de 

climatização. 

 
Turbina 

A termoelétrica contará com duas (02) turbinas, responsáveis pela geração da 

energia elétrica, e não possuem ligação com a indústria, com as seguintes especificações: 

 
Modelo da turbina BTE40 

Pressão do vapor de entrada 67,98 bar(a) 

Temperatura do vapor de entrada 528 °C 

Sentido de rotação 

Turbina Anti-horário 

Gerador Horário 

Eficiências adotadas 

Gerador 98,00% 

Redutor 98,70% 

Quadro 10 - Especificações gerais de cada Turbina 

 

Gerador de energia 

O Gerador é um equipamento onde a energia mecânica é transformada em elétrica. 

Com a rotação do eixo da turbina, o qual é acoplado ao gerador por um redutor de 
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velocidade, cria-se no seu interior um campo elétrico. Esta tensão (V), através de processo 

eletromagnético, estará disponível nos bornes do gerador. 

Serão instalados dois (02) geradores de energia na Usina Termoelétrica, conforme 

especificações a seguir: 

 

Tipo Síncrono - Trífasico 

Polaridade / Rotação (n) 4/1.800 Pólos/rpm 

Tensão 13,8 kV 

Frequência 60 Hz 

Regime de serviço S1 

Fator de potência 0,8 

Elevação de temperatura estator/rotor 80/80oC 

Classe de isolamento estator/rotor F/F 

Temperatura ambiente 40oC 

Excitação Brushless PMG 

Máquina acionante Turbina a vapor 

Sobrevelocidade 1,2 x n/ 120s rpm 

Forma construtiva/montagem B3 - IM1001 Horizontal 

Grau de proteção IP 54 

Refrigeração IC 81 W Trocador de calor ar-água 

Mancal deslizamento Oil type IS VG-68 

Sentido de rotação Horário 

Cor/plano de pintura AZUL ral 5009/212p 

Quadro 11 - Características técnicas do gerador de energia 

 

Quadros elétricos 

Os quadros elétricos, são compostos por conjunto de manobra e controle de média 

tensão, sendo eles: 

• Cubículos de média tensão, classe 17,5 kV, alimentação trifásica em 13,8 kV, 60 

Hz, capacidade de interrupção nominal simétrica em curto-circuito máxima de 

31,5 kA em 1s, tensão suportável ao impulso atmosférico de 95 kV, construção 

do tipo resistente ao arco elétrico, construído em chapa de aço e armado em 

gabinete metálico; 

• Painéis de comando, proteção, sincronização e medição de energia de baixa 

tensão, classe 0,6 kV, armado em gabinete metálico do tipo convencional, auto 

suportado, forma construtiva 1 (não compartimentada). 

Os cubículos e painéis são: 

• Cubículo de saída do gerador + TPS de Barra – CSG + CTPB; 

• Cubículo de Proteção de surtos do gerador – CPSG; 
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• Cubículo de neutro e aterramento do gerador – CNAG; 

• Painel de comando e proteção do gerador – PCPG; 

• Painel de Importação e Exportação de Energia – PIEE. 

 

Redutor 

Redutor de velocidade é um dispositivo mecânico que reduz a velocidade (rotação) 

de um acionador e fará parte da UTE.  

Seus principais componentes são basicamente: Eixos de entrada e saída, rolamentos, 

engrenagens e carcaça. 

O redutor de velocidade é utilizado quando é necessária a adequação da rotação do 

acionador para a rotação requerida no dispositivo a ser acionado. Utilizamos tal aparelho 

acoplado na turbina diminuindo a rotação para que o gerador possa gerar energia em 60Hz. 

 
Condensador 

O sistema de Condensação de Vapor é composto pelo condensador de vapor do tipo 

casco-tubo, pelo sistema completo de vácuo e demais periféricos. O sistema de vácuo 

funciona através de bombas de vácuo. 

O Condensador de casco tubo tem em seu interior inúmeros tubos pelos quais 

circulam um fluido refrigerante destinado a realizar troca térmica com o vapor saturado 

injetado pelo duto de conexão da turbina do gerador. Esse processo é destinado a diminuir a 

temperatura do vapor, ocorrendo mudança de estado para liquido saturado. 

 
Sistema de vácuo 

É composto por bombas de vácuo, destinadas a remover o ar aprisionado no sistema 

do condensador. 

 
Sistema de resfriamento 

O Sistema de Resfriamento de Água é responsável por retirar o calor do vapor 

injetado no condensador. É composto por uma torre de resfriamento de água, uma estação 

de bombas, tubulações, válvulas, e suas interconecções. 
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4.6.1.4.3. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CALDEIRA 

 
A cogeração de energia utiliza as caldeiras de alta pressão. Isto requer uma qualidade 

maior do vapor que será utilizado nas turbinas e este vapor depende da qualidade da água 

que está na caldeira.  

Por várias razões o tratamento químico deve ser utilizado para a água da caldeira, 

pois a qualidade do vapor e do condensado depende desta água. Com todos os sistemas de 

proteção disponíveis e instalados nas caldeiras, sempre haverá um arraste de sólidos do 

vapor da caldeira para as turbinas, mesmo o vapor superaquecido.  

O vapor que deixa o balão da caldeira pode provocar erosão, corrosão e depósito 

(incrustação) nas palhetas das turbinas. As causas mais comuns de arraste e as consequentes 

incrustações e corrosão são:  

• Tratamento primário e secundário da água; 

• Tratamento do condensado recuperado; 

• Tratamento interno da água da caldeira; 

• Controle de “blowdown” – Ciclo de concentração; 

• Operação da caldeira – (variações de carga, temperatura e pressão). 

Para evitar que todas essas impurezas adentrem ao sistema gerador de vapor, irá 

proceder a um tratamento preliminar na água de reposição da caldeira ou torre de 

resfriamento. 

 
4.6.1.4.4. BARRACÃO DE CINZAS 

 
As cinzas provenientes da queima do cavaco são armazenadas em barracão até a sua 

destinação final. O barracão possui cobertura em estrutura metálica com telha trapezoidal, 

fechamento lateral também em telha trapezoidal e todas as paredes em concreto armado. 

Estas estruturas servem para proteger as cinzas das intempéries e evitar propagação de 

poeira. 

 
4.6.1.4.5. PATIO DE BIOMASSA E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA 

 
Tem como função a estocagem e alimentação de combustível da caldeira, composto 

basicamente de: mesa de toras, grua, transportador com tremonha para cavaco, detector de 
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metais, transportadores de correia, peneira classificatória, picador, transportadores de 

rosca, silos com extratores para automação da caldeira. 

 
Item Descrição 

01 Separador magnético de limpeza manual 

02 Transportador mecânico 

03 Depósito auxiliar com extrator 

04 Peneira classificatória 

05 Torre de transferência 

Quadro 12 – Principais componentes do sistema de alimentação da caldeira 

 

4.6.1.5. SUPORTE OPERACIONAL 

 

Esta área é dedicada ao suporte de toda as operações da FS Fueling Sustainability. 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

5200 - 
Almoxarifado, oficina, escritório-warehouse, 

workshop e office 
2.127,24 02 2.260,06 

5300 - Posto de combustível/lavador 281,43 01 133,20 

5400 01 Expedição de etanol 573,74 01 573,74 

5400 02 Tanques de etanol 14.893,31 01 - 

5400 03 Casa de bombas de etanol 249,78 01 249,78 

5400 04 Laboratório de etanol 51,85 01 51,85 

5500 01 Armazém de milho I – Alta fibra 14.872,00 01 14.872,00 

5500 02 Armazém de milho II – Alta proteína 5.525,62 01 5.525,62 

5500 03 Área de ensaque 548,67 01 548,67 

5500 04 Expedição a granel 3.721,08 01 3.721,08 

5500 05 Expedição de ensacados 524,76 01 524,76 

5600 01 Armazém de farelo úmido 2.027,89 01 2.027,89 

5600 02 Expedição de farelo úmido – wet cake loadout 187,13 01 187,13 

Quadro 13 – Instalações e equipamentos do suporte operacional. 

 

4.6.1.5.1. PARQUE DE TANQUES PARA O ESTOQUE DE ÁLCOOL 

 

Os tanques de armazenamento de etanol são armazenados em uma baia de 

contenção única, a capacidade volumétrica da bacia de contenção será no mínimo igual ao 

volume do maior tanque, mais o volume do deslocamento da base deste tanque, mais os 

volumes equivalentes aos deslocamentos dos demais tanques contidos na bacia, suas bases 

e os volumes dos diques intermediários. 

A planta da FS Bioenergia conta com 06 (seis) tanques de armazenagem de etanol, 

sendo 4 (quatro) com capacidade de 10.000 m3 e 2 (dois) com capacidade de 20.000 m3, a 
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planta ainda conta com 06 (seis) tanques de prova com capacidade de 291 m3 cada (anexo 

56). 

 
4.6.1.6. SUPORTE ADMINISTRATIVO 

 
Esta área é dedicada ao suporte administrativo da FS Fueling Sustainability. 

 

Área Item Descrição 
Área Ocupada 

(m2) 
N° de 

Pavimentos 
Área 

Construída (m2) 

6200 - Portaria e faturamento 732,17 02 922,88 

6300 - Apoio ao caminhoneiro 435,20 01 435,20 

6400 - Vestiário/refeitório 530,40 01 372,95 

6500 01 Balança expedição de líquidos - - - 

6500 02 Faturamento e balança 11,63 01 - 

6600 - Classificação e check list 1.238,44 02 1.291,80 

6700 - Central de resíduos 576,20 01 275,56 

6800 - Escritório administrativo e de projetos 443,16 02 746,24 

6900 - Área de descanso 235,33 01 235,33 

Quadro 14 – Instalações e equipamentos do suporte operacional. 

 
4.6.1.6.1. CENTRAL DE RESÍDUOS 

 
Os resíduos sólidos são acondicionados em baias e caçambas metálicas e estocados 

em uma central de resíduos dotada de piso impermeável de concreto e cobertura com área 

de 576,20 m2, construída conforme as normas da ABNT NBR 11.174 e NBR 12.235. 

 

 
Figura 16 – Central de armazenagem de resíduos sólidos empregado no empreendimento 

Fonte: FS Fueling Sustainability, 2020. 
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4.7. CONCEPÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL 

 
4.7.1. CANTEIRO DE OBRA E ÁREAS DE APOIO 

  
O planejamento de um canteiro de obras pode ser definido como o planejamento do 

layout e da logística das suas instalações provisórias, instalações de segurança e sistema de 

movimentação e armazenamento de materiais. O planejamento do layout envolve a 

definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, equipamentos, áreas de trabalho e 

de estocagem (FRANKENFELD, 1990).  

Para a ampliação do complexo industrial da FS Fueling Sustainability no local 

selecionado, não haverá a necessidade de abertura de áreas de vegetação nativa, 

terraplenagem, abertura de vias de acesso e obras de drenagem, pois o complexo industrial 

estará instalado, evitando assim a intervenção na vegetação da região e em áreas de 

hábitats de fauna silvestre, consequentemente excluindo os impactos ambientais que seriam 

gerados. 

O canteiro de obra para a ampliação do empreendimento será instalado dentro da 

unidade do complexo industrial (anexo 54). As estruturas a serem utilizadas pela mão-de-

obra na ampliação serão as estruturas instaladas da própria indústria como: escritório 

administrativo, vestiário, refeitório, central de resíduos, pátio de veículos e área de 

descanso. Para atender a demanda, serão instalados banheiros químicos para as frentes de 

obra. 

Vale ressaltar que será realizado apenas a eletromontagem de máquinas e 

equipamentos e concretagem.  

 
4.7.2. NOVAS INSTALAÇÕES PARA A FASE DE AMPLIAÇÃO 

 
O objeto deste EIA/RIMA é a ampliação que a FS Fueling Sustainability pretende 

realizar em seu processo produtivo. A ampliação a ser realizada pela referida indústria, 

localizada no Município de Sorriso – MT deverá ser processada em um período de 01 ano, 

serão construídos no total 6.345,38 m2. 

No tópico seguinte iremos abordar as novas instalações para a ampliação do 

complexo industrial da FS Fueling Sustainability. A planta baixa com as estruturas 

pertencentes à fase 01, 02 e 03 e 04 (ampliação) está localizada no anexo 54. 
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4.7.2.1. TANQUES DE FERMENTAÇÃO 

 
Para a ampliação, serão instalados 06 (seis) novos tanques de fermentação, 

ocupando uma área de 1.803,54 m2. 

 
4.7.2.2. ARMAZÉM DE QUÍMICOS (ENZIMA E UREIA) 

 
Será instalada um novo armazém de químicos para enzima e ureia, o qual irá ocupar 

uma área de 1.861,69 m2. 

 
4.7.2.3. COMPLEXO DE DESTILADORES/EVAPORADORES 

 
Na ampliação será construído um novo complexo de destiladores/evaporadores, 

ocupando uma área de 1.037,01 m2. 

 
4.7.2.4. TORRES DE RESFRIAMENTO DO PROCESSO 

 
Na ampliação, o complexo industrial contará com mais 04 (quatro) torres de 

resfriamento do processo, as quais irão ocupar uma área de 1.372,28 m2. 

 
4.7.2.5. SUBESTAÇÃO DA DESTILARIA 

 
Para atender as necessidades da destilaria, será construído uma subestação 

ocupando uma área de 329,01 m2. 

 
4.8. MÃO DE OBRA 

 
4.8.1. MÃO-DE-OBRA PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO 

 
É previsto uma população de 100 funcionários para atuarem nas obras de ampliação 

do complexo industrial da FS Fueling Sustainability, sendo estes colaboradores terceirizados 

pelas empreiteiras responsáveis pela obra. 

 
4.8.2. MÃO-DE-OBRA ATUAL 

 
Atualmente são 245 funcionários atuando na operação do empreendimento. 

Ressalta-se que não será necessária a contratação de mais colaboradores em decorrência da 

ampliação. 
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Setor N° de funcionários 

Desenvolvimento de negócios 

Administrativo 1 

Ambiental 1 

Segurança patrimonial 2 

Presidência 

Recursos humanos 2 

Finanças e Comercial 

Controladoria 1 

Faturamento 28 

IT 2 

Suprimentos 1 

Almoxarifado 4 

Logística 15 

Originação 8 

Operações 

Coordenação de processos 2 

Laboratório e qualidade 25 

Elétrica 16 

Mecânica 18 

Saúde e segurança do trabalho 2 

Utilidades 34 

Produção 41 

Recebimento e expedição de grãos 42 

Total 245 

Tabela 8 – Número de funcionários da FS Fueling Sustainability 

 

Os funcionários do setor de produção trabalham em 02 turnos: das 07 horas às 19 

horas, sendo 04 dias de trabalho e 03 de folga e das 19 horas às 07 horas, sendo 03 dias de 

trabalho e 04 de folga. O horário do setor administrativo é das 07 horas e 30 minutos às 17 

horas e 18 minutos de segunda a sexta. O horário de almoço para ambos os setores é de 01 

hora. 

O nível de escolaridade varia desde o ensino fundamental ao ensino superior. Em 

relação à carga horária semanal dos funcionários da FS Fueling Sustainability, seguirá a 

legislação em vigor. Como a empresa funcionará 24 horas, haverá turnos de trabalho, para 

revezamento, devendo permanecer dessa forma na ampliação. 

Os funcionários atuantes junto ao Empreendimento da FS Fueling Sustainability, 

contam com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, apoio psicológico, 

transporte, seguro de vida, consultorias jurídicas e gestão financeira, apoio à educação 

(custeio de 50% para educação e/ou idiomas); além de estarem inseridas nos Programas de 

Segurança e Saúde do Trabalhador. 
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4.9. SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

 
4.9.1. SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES 

  
O sistema é composto pela caldeira, multiciclone, filtro de manga e a chaminé. Após 

a passagem pelo recuperador de calor da caldeira (economizador), os gases são direcionados 

para o sistema de retirada das cinzas da caldeira, através de duto metálico. Esse sistema é 

composto por um equipamento de retirada de cinzas via seco (Multiciclone) e um filtro de 

manga para retirada de cinzas de menor granulometria antes da saída dos gases pela 

chaminé. 

As cinzas retiradas pelo multiciclone são as com maior granulometria, desta forma, o 

mesmo apresenta uma boa eficiência de captação para partículas maiores uma baixa 

eficiência de captação para partículas menores. 

O multiciclone consiste em um sistema instalado com ciclones tangenciais em 

paralelo. O número é determinado pela vazão de gás de combustão, a temperatura e a 

composição dos gases, a pressão do ar e os valores de emissão desejada. 

O sistema de tratamento de gases da caldeira dessa unidade industrial foi projetado 

de acordo com a figura abaixo: 

 
Figura 17 - Figura do Sistema de Tratamento de Gases da caldeira 

Fonte: PROGEN, 2019. 

 

Um ciclone é constituído por um tubo cônico inferior para o escoamento do pó, um 

tubo interno para o escoamento de gás purificado e uma entrada. Existem dois tipos de 
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ciclones, aqueles com desenho de fluxo para direita e aqueles com desenhos de fluxo para 

esquerda. 

Os ciclones são dispostos em degraus dentro do multiciclone. Acima dos ciclones há 

um coletor de ar purificado e abaixo há um funil e uma válvula para descarregar a poeira. 

Uma rosca transportadora tipo parafuso retira automaticamente a poeira coletada. A 

fim de se controlar os ciclones tanto o funil de coleta de pó como o coletor de ar purificado é 

provido de uma porta de inspeção. 

 
Figura 18 - Funcionamento de um multiciclone 

Fonte: Solar & Palau, 2019. 

 

Os filtros de mangas têm como função a separação de gases e partículas e, por meio 

deles, é possível atender as normas de emissão de particulados exigidas pelas leis 

ambientais. Em todos os casos se faz necessário o acionamento periódico do sistema de 

limpeza do filtro para que as mangas não entupam. A construção de manga mais adotada é a 

manga de não tecido, onde, basicamente, ela é composta por fibra, tela e fibra com algum 

acabamento superficial tipo: chamuscado, plastificado, membrana ou espumado, para um 

melhor destacamento da torta de pó sobre ela formada. Por isso, alguns parâmetros de 

qualidade são essenciais para um bom funcionamento do equipamento e tempo de vida útil 

do filtro. 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 74 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

 
Figura 19 - Vista explodida do Filtro de manga 

Fonte: Adaptado de ROSSO INDUSTRIAL, Manual Técnico de Operação e Manutenção, p. 4. 

 

A tela de sustentação é responsável pela resistência mecânica do mesmo e participa 

ativamente na capacidade de retenção de pó. 

A gramatura do não tecido deve ser levada em consideração. Quanto mais baixa for, 

menor a vida útil da manga. A gramatura também é responsável pela eficiência de filtração, 

pois tecidos de baixa gramatura podem gerar altas emissões de particulados. 

O desempenho do sistema de tratamento de gases da caldeira, configurado acima 

esperado em cada equipamento é mostrado na tabela abaixo: 

 

Descrição 
Caldeira/Grelha Pre ar Multiciclones Economizador 

Filtro de mangas 
ou Precipitador 

Eletrostático 

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

Combustivel [kg/h] 33671 - - - - - - - - - 

Cinzas/Imcomb. Nos gases [kg/h] 673,4 538,7 538,7 484,9 484,9 121,2 121,2 115,2 115,2 17,3 

Cinzas descartada [kg/h] - 134,7 - 53,87 - 363,6 - 6,1 - 97,9 

Particulados (8%O2) [mg/Nm3] - 3445 3445 3101 3101 775 775 736 736 110 

Particulado (4,9%O2) [mg/Nm3] - 4267 4267 3840 3840 960 960 912 912 137 

Tabela 9 – Cálculo valores esperados 
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Particulado < 130 mg/Nm3 base seca 8% O2 em volume 

Nox < 650 mg/Nm3 base seca 8% O2 em volume 
Quadro 15 - Valores de emissão garantidos na chaminé em carga nominal 

Obs: As porcentagens de O2 são em volume e na base seca. 

 

O monitoramento da qualidade do ar utilizará os equipamentos do sistema de 

tratamento de gases para atender os níveis de particulados exigidos pelas seguintes 

legislações ambientais: 

• Resolução CONAMA nº 436 de 22/12/2011 – Estabelece os limites máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos para fonte fixas instalada; 

• ABNT NBR 9547(Materiais particulados em suspensão no ar ambiente) – 

Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grandes 

volumes. Set/1986. 

 
4.9.2. EMISSÃO DE RUÍDOS 

 
Analisando-se as fontes de ruídos existentes na área de influência direta do 

empreendimento, podem ser destacadas como fontes móveis provenientes das máquinas 

agrícolas, caminhões e veículos envolvidos nas atividades agropecuárias. 

A geração de ruído durante a operação do empreendimento será decorrente das 

atividades industriais bem como de máquinas, veículos e equipamentos. Na fase de 

ampliação, a emissão de ruídos será temporária, somente durando o processo de instalação 

com os equipamentos para construção e movimentação de veículos. 

Considerando a localização do empreendimento na área industrial de Sorriso, as 

fontes de ruídos e vibrações passíveis de problemas com áreas residenciais são desprezíveis.  

Nos locais de maior geração de ruídos é obrigatório o uso de protetores auriculares e 

demais solicitações dos técnicos de segurança do trabalho.  

Os Turbogeradores são enclausurados em prédio dedicado, serão operados 

remotamente na sala de comando. Além disso, os operadores que, eventualmente, 

necessitam acessar a área, devem utilizar os devidos EPIs – Equipamentos de Proteção 

Individual. 
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4.9.3. SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 
As atividades realizadas durante o processo produtivo do complexo industrial 

ocasionam a geração de efluentes os quais podem contaminar e poluir os ambientes 

terrestres e aquáticos. As diferentes composições físicas, químicas, biológicas, a 

potencialidade de toxicidade e os diversos pontos de geração na mesma unidade industrial 

recomenda que os efluentes sejam caracterizados, quantificados e tratados 

adequadamente, antes da disposição final no meio ambiente. 

Visto que o efluente apresenta como característica principal um elevado teor DBO, 

convém que se proceda sempre a um tratamento preliminar com vistas a se minimizar este 

problema. 

Apesar de há muito tempo atrás já existir lagoas naturais ou artificiais que recebem 

despejos de animais, apenas nos últimos 40 anos surgiram às lagoas com acompanhamento 

de sua operação para o melhor entendimento de seu funcionamento, estabelecendo 

parâmetros como carga orgânica, tempo de detenção, profundidade, etc. (ROCHA, 2005).  

A respeito das lagoas de estabilização, Von Sperling (2005) diz que este sistema 

constitui de uma forma simples de tratamento de esgoto, baseando-se principalmente em 

movimento de terra de escavação e preparação de taludes. Além do objetivo principal de 

remoção da matéria rica em carbono, as lagoas realizam também o controle de organismos 

patogênicos em alguns casos. Entre os sistemas, nas de lagoa de estabilização o processo é 

mais simples, dependendo unicamente de fenômenos puramente naturais. O esgoto 

efluente entra em uma extremidade da lagoa e sai na extremidade oposta. Ao longo desse 

percurso, que demora vários dias, uma série de eventos contribui para a purificação dos 

esgotos.   

Fatores como a simplicidade e eficiência do processo, o baixo custo de construção e 

operação e as condições climáticas favoráveis no Brasil tornaram este processo vantajoso e 

com ampla aceitação no Brasil. 

Segundo Jordão & Pessoa (2005) as lagoas de estabilização costumam ser 

classificadas de acordo com a forma predominante pela qual se dá a estabilização da matéria 

orgânica a ser tratada, em que podem ser denominadas como aeróbias, facultativas, 

aeradas, de maturação e macrófitas. 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 77 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

Os efluentes citados no quadro abaixo, alguns serão enviados por tubulações e caixas 

de passagem, por gravidade, até uma caixa com sistema de bombeamento, o qual irá triturar 

e encaminhar o efluente ao sistema de lagoas. Os esgotos sanitários das áreas: portaria, 

faturamento, prédio da balança, central de resíduos, apoio aos caminhoneiros e 

classificação/checklist serão coletados e enviados para biodigestor e sumidouro. 

 
Origem Vazão (m³/dia) Tratamento Final 

Moega e Casa de Máquinas 0,25 ETE 

Casa de força 0,19 ETE 

Oficina 3,42 Caixa SAO + ETE 

Abastecimento e lavagem de máquinas 1,5 Caixa SAO + ETE 

Administrativo 2,16 ETE 

Refeitório 2,40 Caixa de Gordura + ETE 

Laboratório 3,14 Caixa SAO + ETE 

Almoxarifado 0,24 ETE 

Prédio Fermentação 0,96 ETE 

Área de Descanso 0,96 ETE 

Processo/Lavagem dos pisos 20,00 ETE 

Purga das Caldeiras 96,00 ETE 

Tanques de Água e Castelo d’Água 156,00 ETE 

Purga das torres de resfriamento – Fermentação 674,00 ETE 

Purga da torre (CT-4500-01) 16,8 ETE 

Purga da torre (CT-4500-02) 308,00 ETE 

Portaria 0,29 Biodigestor e Sumidouro 

Classificação e Checklist 0,29 Biodigestor e Sumidouro 

Prédio da Balança e Faturamento 0,85 Biodigestor e Sumidouro 

Apoio aos Caminhoneiros 8,16 Biodigestor e Sumidouro 

Central de Resíduos 3,0 Biodigestor e Sumidouro 

Tabela 10 – Origem dos efluentes e tratamento  

 
Para o dimensionamento da lagoa anaeróbia, lagoa aeróbia e lagoa facultativa foram 

consideradas os efluentes conforme Erro! Fonte de referência não encontrada., totalizando 

uma vazão diária de 1.286 m³. Após tratamento, o efluente tratado na ETE será destinado 

para fertirrigação. 

O biodigestor terá um tubo ao longo de sua profundidade para limpeza e retiradas de 

material, sólido sempre que se fizer necessário. O biodigestor será do tipo retangular 

prismática de câmara única, sendo unidades de tratamento primário de esgotos domésticos 

que detém os despejos por um período que permita a decantação dos sólidos e a retenção 

do material graxo, transformando-os em compostos estáveis. Contam essencialmente com 

uma unidade de decantação, ou sedimentação, e uma de digestão, na qual o líquido cloacal 

passa pelo fenômeno bioquímico de “digestão”, que, em resumo consiste no seguinte: 
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A finalidade do biodigestor é proporcionar condições favoráveis à ação rápida das 

bactérias aeróbicas e principalmente das anaeróbias, e uma fossa será tanto mais perfeita e 

eficaz quanto mais depressa e integralmente realizar a transformação da matéria cloacal do 

afluente, em sedimentos ou lamas imputrescíveis e inócuas, permitindo assim, que o 

efluente possa, sem riscos de contaminação e o inconveniente do mau odor, ser lançado no 

sistema tratamento secundário do efluente industrial. 

Numa instalação de biodigestor bem projetado e construído pode-se conseguir os 

resultados seguintes: 

• Remoção de sólidos em suspensão - 50 a 70% 

• Redução de bacilos coliformes - 40 a 60% 

• Redução da DBO - 30 a 60% 

• Redução de graxas e gorduras - 70 a 90% 

As águas pluviais que incidirem na cobertura das edificações serão coletadas através 

de calhas e posteriormente lançadas em tubulações específicas que as conduzirão para o 

sistema de captação de chuva. As que caírem diretamente no solo serão absorvidas. 

No plano de manutenção da planta as caixas de coleta devem ser verificadas 

periodicamente. Em casos de ocorrer vazamentos será solicitada coleta por empresa 

especializada autorizada para a coleta e destinação desse efluente, evitando ao máximo 

prejuízo ao meio ambiente. 

No anexo 30 encontra-se o memorial de geração de efluentes durante a fase de 

operação do empreendimento. 

 
4.9.4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
O gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, incluindo a sua redução, 

reutilização e reciclagem, tornará o processo construtivo mais responsável e competitivo, 

visando minimizar ao máximo a degradação do meio ambiente e a preservação dos recursos 

naturais. 

Os resíduos gerados durante a operação serão segregados e acondicionados 

conforme a sua classe, evitando a mistura de resíduos, o que poderia prejudicar a qualidade 

final dos mesmos assim como a sua destinação final. A segregação deve ocorrer 
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prioritariamente no local onde os resíduos são gerados, ou seja, na própria atividade 

geradora e pelos próprios funcionários.  

Os resíduos a serem gerados na fase de operação do empreendimento deverão ser 

classificados conforme o estabelecido segundo a Norma NBR 10.004/04, da ABNT, que 

classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, 

para que eles possam ter manuseio e destinação final adequado. Deverá, também, ser 

seguido o padrão de cores para os recipientes coletores, estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº275/01. 

 
Padrão de Cores 
 Azul Papel/papelão 
 Vermelho Plástico 
 Verde Vidro 
 Amarelo Metal 
 Preto Madeira 
 Laranja Resíduos perigosos 
 Branco Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 
 Roxo Resíduos radioativos 
 Marrom Resíduos orgânicos 
 Cinza Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação 

Tabela 11 – Código de cores, conforme proposto na Resolução CONAMA nº 275/01 

 
Em Sorriso, por existir licença de operação da indústria (n° 321257/2020), a central 

de resíduos para armazenagem foi construída obedecendo a NBR 11.174 – Armazenamento 

de resíduos classes II e III e NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos perigosos. 

O prédio tem dois portais para acesso de resíduos e passagem de empilhadeira. Para 

ventilação e iluminação natural o prédio terá aberturas com fechamento em elementos 

vazados. A edificação é em estrutura de concreto, fechamento e divisões internas em 

alvenaria revestida e pintada, a cobertura e fechamento lateral da platibanda serão em 

estrutura e telhas metálicas. 

As baias destinadas para produtos perigosos contarão com canaletas e caixas de 

sucção em casos de vazamento. Serão respeitadas as características de classes de cada 

resíduo conforme NBR. 
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Figura 20 – Central de resíduos (visão externa) 
Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 

 

 
Figura 21 - Central de resíduos – Visão interna baia de resíduos perigosos 

Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 

 

 
Figura 22 - Central de resíduos – Visão interna das baias 

Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 
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Figura 23 - Central de resíduos – Visão interna das baias 

Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 

 

 
Figura 24 – Central de resíduos do empreendimento 

Fonte: FS Bioenergia – Sorriso, 2020. 

 

 
Figura 25 – Baia dos recicláveis (plástico e papelão) 

Fonte: FS Bioenergia – Sorriso, 2020. 
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Figura 26 – Baia de resíduos 

Fonte: FS Bioenergia – Sorriso, 2020. 
 

 
Figura 27 – Baia de resíduos perigosos (secos) 

Fonte: FS Bioenergia – Sorriso, 2020. 
 

As cinzas de caldeira são classificadas como Classe II A – Não inertes. As cinzas 

geradas pela caldeira são armazenadas em barracão próprio devido ao seu volume e 

características físicas e químicas. A destinação final destes resíduos será realizada quando 

for atingido 80% da capacidade do armazenamento. 

 

 
Figura 28 – Barracão de depósito de cinzas da caldeira da FS Fueling Sustainability  

Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 
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Figura 29 – Barracão de depósito de cinzas da caldeira da FS Fueling Sustainability Unidade Sorriso – MT (visão 

interna) 
Fonte: FS Fueling Sustainability – Sorriso, 2020. 

 

A coleta e remoção dos resíduos devem ser controladas através do MTR (Manifesto 

de Transporte de Resíduos), esse documento contém dados do gerador, tipo e quantidade 

de resíduos, dados do transportador e dados do local de destinação final. O documento deve 

estar assinado pelo gerador, pelo transportador e pelo destinatário dos resíduos. O mesmo 

deve ficar armazenado na área contratante do serviço pelo prazo mínimo de cinco anos, 

após esse período deve ser encaminhado ao Arquivo Central da Indústria. 

 
4.9.5. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
O sistema foi dimensionado para atender ao maior risco isolado da instalação e 

admitindo-se a não simultaneidade de eventos. 

A rede de Combate a Incêndio será atendida pela Casa de Bombas e Reservatório 

com reserva dedicada para o combate a Incêndio, atendendo os sistemas de hidrantes, 

canhões monitores e aspersores. 

O Sistema de Bombeamento foi projetado atendendo os requisitos da NFPA-20 

(National Fire Protection Association). A casa de bombas estará equipada com uma bomba 

elétrica (principal), uma bomba diesel (reserva) e uma bomba jockey. 

A bomba principal será horizontal, centrífuga, carcaça bipartida, com capacidade para 

alimentar os sistemas, projetados de acordo com os critérios recomendados pela Lei de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso. 
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As bombas succionarão do Reservatório de Água com volume dedicado para combate 

a incêndio. A reserva mínima de incêndio (4.000 m³) será capaz de atender ao maior risco da 

planta. 

Nas Edificações, em áreas cuja legislação vigente do corpo de Bombeiros exigir, 

foram indicados: luminárias de emergência autônomas, portas corta-fogo, barras anti-

pânico, guarda-corpo e corrimão, extintores, placas sinalizadoras, alarmes e respectivas 

botoeiras. 

Onde requerida pela legislação vigente, também será instalado sistema de alarme, 

apresentado no projeto de elétrica/instrumentação, que garantirá a identificação de 

ocorrências que possam gerar incêndio e acionar sistemas auxiliares de combate a incêndio, 

de forma completamente automática, além de auxiliar na desocupação de áreas sob risco. 

 
4.10. INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO 

 
Neste capítulo, serão detalhados os produtos e insumos utilizados no complexo 

industrial como um todo. 

 
4.10.1. BIOMASSA 

  
A falta de combustíveis fósseis aliada ao crescimento do consumo de energia e à 

necessidade por fontes renováveis tem estimulado a busca pelo aproveitamento de outros 

insumos energéticos, dentre os quais se destaca a biomassa. Apesar de ser pouco expressiva 

nesta matriz, a biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de 

crescimento nos próximos anos. 

O Brasil é um grande participante internacional no desenvolvimento florestal, sendo 

os últimos anos caracterizados pela ampliação das áreas de plantio, investimento e 

consolidação de novas tecnologias que sucederam em um ganho de produtividade. 

Para fins energéticos, de acordo com Eichler et al. (2016), é de fundamental 

importância para os processos de transformação ou conversão da biomassa, que se faça sua 

caracterização com a determinação das propriedades físicas (densidade, granulometria, 

massa específica, teor de umidade e poder calorífico), das propriedades químicas, (análise 

imediata - teor de umidade, voláteis, cinzas, carbono fixo e a análise elementar - elementos 

químicos presentes na biomassa, análise somativa - teor de lignina, celulose e hemicelulose) 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 85 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

e das propriedades mecânicas (resistência à tração, compressão, torção, cisalhamento), 

como detalhado a seguir: 

a) Densidade 

A densidade define a logística a ser utilizada para o transporte e o armazenamento. 

Define-se densidade como a razão entre a massa específica da biomassa pela massa 

específica da água na condição padrão (1.000 kg/m3 a 25°C e 100 kPa). Os sólidos com 

densidade menor que 500 kg/m3, como por exemplo, a serragem, a turfa, o coque e o 

cavaco, são classificados como leves. 

b) Granulometria 

A granulometria é importante para dimensionar a alimentação no processo de 

combustão, em que materiais particulados influenciam significativamente nestas 

propriedades, além de que, o tamanho e formato de partícula é um pré-requisito 

fundamental para muitas operações de produção e processamento de cavaco. Para 

partículas com formato irregular, como por exemplo o cavaco, se emprega o conceito de 

tamanho equivalente, determinado por uma propriedade que dependente do tamanho da 

partícula, relacionando-a com uma dimensão linear 

c) Poder calorífico 

É a quantidade de energia por unidade de massa ou de volume, para os gases, 

liberada na oxidação de um determinado combustível. Considera-se o poder calorífico 

superior (P.C.S.) e poder calorífico inferior (P.C.I.). O poder calorífico superior é a variação de 

energia interna, com sinal oposto, por unidade de massa do combustível, ou seja, é a 

quantidade de calor produzida pela queima completa da unidade de massa de um 

combustível sólido ou líquido em volume constante, determinada dentro de uma bomba 

calorimétrica contendo oxigênio nas seguintes condições: pressão inicial do oxigênio de 20 a 

40atm, temperatura final de 20 a 35ºC, produtos na forma de cinzas, umidade presente no 

combustível e água condensada resultante da combustão, SO2, CO2 e N2 gasosos. 

d) Teor de umidade 

A madeira é um material higroscópico e mantém relações dinâmicas com a umidade 

do ambiente. Em função da sua umidade e da umidade relativa do ar, ela pode ceder ou 

reter água ao meio. 
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Existem três tipos de água na madeira: a água livre ou de capilaridade, a água de 

adesão ou de impregnação e a água de constituição (e.g., Aguilar, Song e Shifley (2011)). A 

maior parte da água livre, de acordo com Chen et al. (2012), é perdida após o abatimento da 

árvore por evaporação. Em seguida, mais lentamente, a água de adesão será eliminada até 

que a madeira atinja o equilíbrio entre a sua umidade e as condições externas de umidade 

relativa do ar, temperatura e convecção do ar. Este ponto, em que a madeira não perde nem 

retém água do ambiente, é denominado umidade de equilíbrio da madeira. Como a umidade 

externa geralmente é menor que a interna, isto proporciona que se desloque da parte 

interior do lenho para a parte exterior, criando uma atração capilar da água livre nas 

cavidades celulares. É o processo de secagem, propriamente dito que é o balanço dinâmico 

entre a transferência de calor do ar para a superfície da madeira e a transferência de 

umidade da superfície da madeira para a corrente de ar. 

A secagem da biomassa é afetada por fatores internos, como espécie da planta, 

componentes anatômicos da madeira, proporção de cerne e alburno, densidade, 

permeabilidade, umidade inicial, tamanho de peças ou cavacos. A secagem pode ser 

realizada das seguintes formas: secagem natural ou ao ar livre que ocorre à temperatura 

ambiente; secagem a baixas temperaturas em câmaras com variação de temperatura entre 

30 a 50ºC; secagem convencional, que ocorre na faixa de 50 a 100ºC e; secagem a altas 

temperaturas, que ocorre de 100 a 180ºC. 

A importância da secagem da biomassa resume-se a alguns pontos, como:  redução 

do peso, redução dos custos de transporte e mão-de-obra com o seu manuseio, laboração, 

beneficiamento, entre outros.  

A menor umidade da biomassa reflete em aumento do poder calorífico para 

utilização em caldeiras, com redução do tempo de combustão e de perdas de rendimento 

gravimétrico, consequentemente, quantidades menores de lenha vão ser consumida. O teor 

de umidade interfere na energia consumida pelas máquinas para realizar a laboração como 

o corte e processamento da madeira. 

e) Análise química imediata 

A determinação da análise química imediata quantifica os teores de umidade, 

voláteis e carbono fixo e teor de cinzas presentes na biomassa. 

f) Análise elementar 
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Para realizar o balanço de energia e de massa da biomassa para fins energéticos, de 

acordo com Cuiping et al. (2004) é necessário realizar o levantamento de sua composição 

elementar que corresponde ao teor percentual em massa dos principais elementos que a 

constituem. Expressa principalmente os teores de carbono (C), hidrogênio (H), enxofre (S), 

oxigênio (O) e nitrogênio (N). 

Segundo Nascimento e Biaggioni (2010), com a utilização do cavaco é possível reduzir 

o custo da energia térmica gerada em comparação com o uso da lenha no processo, uma vez 

que o cavaco permite maior mecanização do processo e menor custo com mão de obra, o 

que impacta diretamente no custo final da energia. 

 
Dados do Combustível Principal - Cavaco 

Poder Calorífico Interior 2.464 Kcal/Kg 

Densidade 380 Kg/m³ 

Umidade 50% 

Tabela 12 - Dados do Combustível Principal – Cavaco 

 

Serão consumidas anualmente na unidade de Sorriso – MT, 925.056 toneladas de 

cavaco. 

 
4.10.2. ÁGUA 

  
Para se fabricar etanol de milho, Amorim explica que, primeiro, é necessário triturar 

o grão e colocá-lo em água quente para extrair o amido, que será o açúcar a ser fermentado. 

Contudo, este amido não é fermentável como o açúcar da cana. Logo, é preciso hidrolisá-lo, 

ou seja, quebrar suas moléculas com o uso de enzimas. Os açúcares são quebrados em 

etanol (uma forma de álcool) e em dióxido de carbono. 

Estando o etanol misturado ao vinho fermentado, o próximo passo é separá-lo da 

mistura. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é 

aquecido até se evaporar. Na evaporação, seguida da condensação (transformação em 

líquido), é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado como 

etanol combustível, com grau alcoólico em cerca de 96%. 

Com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante de água contido nele para 

se fazer o álcool anidro. Essa é a etapa da desidratação, no qual podem ser utilizadas 

diversas técnicas. Uma delas é a desidratação, em que um solvente colocado ao álcool 

hidratado se mistura apenas com a água, com os dois sendo evaporados juntos. Outros 
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sistemas, chamados peneiração molecular e pervaporação, utilizam tipos especiais de 

peneiras que retêm apenas as moléculas da água. Após ser desidratado, surge o álcool 

anidro, com graduação alcoólica em cerca de 99,5%, utilizado misturado à gasolina como 

combustível. 

A água tem uma distinção muito merecida na cogeração, pois é um recurso natural e 

o principal meio de transporte de energia (térmica) nos processos industriais. Na cogeração, 

a água é utilizada na geração de vapor, nas torres de resfriamento através de trocadores de 

calor, e nos procedimentos de tratamento de água para regeneração de resinas ou limpeza 

de filtros de membranas. 

No “processo” de cogeração, a água é utilizada principalmente na caldeira e na torre 

de resfriamento. Á água é captada através de poços e sendo necessário o tratamento para 

que a mesma atenda os requisitos recomendados. A água para uso na usina termoelétrica 

requer um tratamento para preservação dos equipamentos onde a mesma irá circular ou ser 

transformada em vapor. 

Nas torres de resfriamento, o problema se agrava devido ao ciclo de concentração 

provocado pela taxa de evaporação e temperatura da água na torre. Em geradores de vapor 

o problema torna-se muito maior, pois a taxa de evaporação (concentração) é elevada e os 

sólidos antes dissolvidos, começam a precipitar ou incrustar nas tubulações.  

A água utilizada na torre de resfriamento requer o mesmo tratamento primário da 

água para as caldeiras, até o tanque de água clarificada. A partir da clarificação, a escolha do 

tratamento da água para a torre e para as caldeiras será diferente. Após a clarificação, a 

água poderá ser potabilizada com hipoclorito de cálcio, e a água para a torre de 

resfriamento receberá tratamento com produtos específicos para o ambiente biológico que 

se manifesta na água da piscina da torre. 

 
Pressão de Projeto (bar) Até 20 De 21 a 30 De 31 a 50 De 51 a 80 

PH (a 25ºC) > 7.0 > 7.0 8.0 ~ 9.0 8.0 ~ 9.0 

Óleos e graxas – p.p.m. <1 <1 0 0 

Dureza com CaCo3 – p.p.m. < 2 < 1 0 0 

Sílica - SiO2 - p.p.m. traços traços < 0.3 < 0.2 

Oxigênio dissolvido - p.p.m. <0.05 <0.05 <0.007 <0.007 

Ferro total - p.p.m. <0.1 <0.1 < 0.1 < 0.05 

Cobre total - p.p.m. <0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.03 

Tabela 13 – Qualidade recomendada da água de alimentação  
Fonte: Dan Power, 2019. 
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Pressão de Projeto (bar) Até 20 De 21 a 30 De 31 a 50 De 51 a 80 

PH (a 25ºC) 10.8 ~ 11.3 10.5 ~ 11.0 10.5 ~ 11.0 10.5 ~ 11.0 

Sólidos totais - p.p.m. <2000* <700* <500 <400 

Alcalinidade – P como CaCO3 - p.p.m. <400 <120 < 70 - 

Alcalinidade - M como CaCO3 - p.p.m. <600 <150 <100 - 

Sílica (SiO2)- p.p.m. - < 50 < 20 < 6 

Fosfato (PO4) - p.p.m. 20 - 4 20 - 40 10 – 30 5 - 15 

Sulfitos (SO3) 10 - 20 10 - 20 10 – 20 - 

Tabela 14 – Qualidade recomendada da água da caldeira 
Fonte: Dan Power, 2019. 

 

Para os processos da indústria, serão utilizados 15.852 m3/dia de água (anexo 31), 

sendo 17.024,00 m3/dia outorgados conforme portaria n° 524 de 07 de junho de 2021 

(anexo 13). 

 
4.10.3. QUÍMICOS E DEMAIS INSUMOS 
  

Na tabela a seguir, detalham-se a previsão de insumos a serem utilizados no 

complexo industrial da FS Fueling Sustainability: 

 

Insumos Finalidade Armazenamento 
Consumo 
Previsto 

Un. 

Alfa-Amilase - Liquozyme Quebra enzimática do amido Ibc 0.76 kg/m³ 

Aditivo Extração de Óleo Quebra de emulsão para extração de óleo Ibc 188.9 g/m³ 

Hidróxido de Amônio 28% Nutriente para Fermentação Tanque 0 kg/m³ 

Levedura - Novozymes Produção de etanol Caixas Em Paletes 0.077 kg/m³ 

Ácido Sulfúrico 98% Controle de pH Tanque 4.83 kg/m³ 

Uréia Seca Nutriente para Fermentação Big Bags 4 kg/m³ 

Glucoamilase - Innova Ultra 
D 

Quebra enzimática de açúcares IBC 0.74 kg/m³ 

Antibiótico Combate a contaminação bacteriana 
Tambores Em 

Paletes 
3.9 g/m³ 

Protease Quebra enzimática de proteínas IBC 134 g/m³ 

Fitase Anti-incrustante IBC 8.5 g/m³ 

Extrato de Lúpulo Combate a contaminação bacteriana 
Bombonas Em 

Paletes 
0.69 g/m³ 

Hidróxido de Sódio CIP equipamentos Tanque 3 kg/m³ 

Ácido Sulfâmico CIP equipamentos Sacos Em Paletes 0.05 kg/m³ 

Corante Laranja Corar etanol anidro Latas Em Paletes 10.49 g/m³ 

Bactocid Estabilizante DDG IBC 0.25 kg/m³ 

FOODPRO DCF9607 
(Antiincrustrante) 

Anti-incrustante IBC 0.16 kg/m³ 

FOODPRO OLC8702 (Ácido 
Fórmico) 

CIP equipamentos IBC 0.05 kg/m³ 

FOODPRO OLC8802 (Aditivo 
de Soda) 

CIP equipamentos IBC 0.17 kg/m³ 

Betzdearborn DCL30 Remoção de cloro livre na osmose reversa Bombona 24,44 g/m³ 
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Insumos Finalidade Armazenamento 
Consumo 
Previsto 

Un. 

Biomate MBC781 
Biocida não oxidante utilizado para 

sanitizar sistema e membranas da osmose 
reversa 

Bombona 11,00 g/m³ 

Corrshield NT4203 
Inibidor de corrosão para tubulação do 

sistema fechado de água do chiller 
Bombona 33,90 kg/d 

Cortrol OS9990 
Evitar corrosão causada por oxigênio 

dissolvido no sistema de alimentação de 
água, água de reposição e condensado 

IBC 9,30 g/tv 

Flogard MS 6210 
Inibidor de corrosão em tubulações e 

sistema de resfriamento 
IBC 81,55 kg/d 

Gengard GN8020 
Inibidor de incrustação em sistemas de 

resfriamento 
Bombona 22,15 kg/d 

Hipoclorito de Sódio 12% 
Microbiocida de amplo espectro para 

controle de organismos formadores de 
lodo pela liberação de cloro ativo 

IBC 227,92 kg/d 

Hypersperse MDC714 
Anti-incrustante e controle de formação 

de sujidade no sistema da osmose reversa 
Bombona 9,18 g/m³ 

Inhibitor AZ8104 
Inibidor de corrosão em torre de 

resfriamento e chiller 
Bombona 6,53 kg/d 

Kleen MCT113 
Eliminação dos hidróxidos metálicos, 

carbonato de cálcio nas membranas da 
osmose reversa 

Bombona 0,90 g/m³ 

Kleen MCT405 
Remoção de materiais orgânicos, biofilme 
e colóides das superfícies da membrana da 

osmose reversa 
Bombona 0,70 g/m³ 

Optisperse HTP 7861FG 
Controle coordenado de pH e fosfato nas 

caldeiras 
IBC 12,56 g/tv 

Hidróxido de sódio 50% 
Controle de pH na osmose reversa e no 

condensado e vapor das caldeiras 
IBC 123,07 g/m³ 

Spectrus BD1500 
Controle de depósitos microbiológicos em 

sistemas de resfriamento 
Bombona 20,00 kg/d 

Spectrus NX1100 
Biocida não oxidante utilizado em torres 

de resfriamento 
IBC 25,90 kg/d 

Spectrus NX1420 
Controle de desenvolvimento 

microbiológico em torres de refrigeração 
Bombona 27,18 kg/d 

Spectrus OX1276 
Microbiocida de amplo espectro para 

controle de organismos formadores de 
lodo pela liberação de cloro ativo 

Bombona 36,11 kg/d 

Spectrus OX1277 
Microbiocida de amplo espectro para 

controle de organismos formadores de 
lodo pela liberação de cloro ativo 

Bombona 122,70 kg/d 

Steamate NA1321L 
Neutralizante de componentes ácidos do 

condensado e vapor da água de 
alimentação 

IBC 12,48 g/tv 

Tabela 15 – Dados de material prima e produção 
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O tanque de soda caustica liquida 50% recebe descarregamentos de soda liquida 

(NaOH 50%). Este tanque é pulmão para a produção de solução fresca de CIP com 5% de 

concentração para limpeza de equipamentos e tubulações. 

Essa uréia é incorporada no processo no tanque de uréia, localizado no prédio da 

fermentação. Possíveis vazamentos são contidos na canaleta de drenagem do prédio e esse 

efluente é direcionado para a estação de tratamento da planta. 

Outro tanque armazena os descarregamentos via caminhão de ácido sulfúrico. O 

ácido sulfúrico é dosado nos processos de cozimento do mosto, vinhaça fina, alimentação de 

cerveja. O tanque de hidróxido de amônio líquido recebe as descargas através de caminhões 

e posteriormente este produto é usado no tanque de mosto para elevar o pH. O tanque de 

ureia é onde a mistura é preparada através da adição de água para se transformar o 

conteúdo deste tanque em ureia mix. A ureia é utilizada na fermentação para aumentar a 

disponibilidade de nitrogênio que promove o crescimento da população de levedura. 

Os possíveis impactos foram previstos em capítulo próprio, sendo o principal deles o 

risco de incêndio. Quanto às medidas de controle, a FS Fueling Sustainability possui plano de 

combate a incêndio e pânico devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros, conforme 

também restará demonstrado. 

 
4.10.4. MILHO 
  

O milho, que é a principal matéria-prima da Indústria, será estocado em três 

armazéns de grãos com capacidade de aproximadamente 200.000 toneladas cada, 

compostos por armazém graneleiro, prédio de recebimento, moega e casa de máquinas 

incluindo a casa de comando. 

O milho possui maior quantidade de açúcar do que a cana-de-açúcar. Uma tonelada 

de milho pode produzir até 407 litros de etanol. A diferença é que o amido de milho precisa 

ser transformado quimicamente em açúcar, o que dá mais trabalho. Por isso, o processo de 

fermentação pode levar até 70 horas. 

O grão do milho contém grandes moléculas de polissacarídeos (amido), que são 

carboidratos constituídos de unidades de glicose, que interagem entre si e formam pacotes 

compactados de carboidrato com baixa solubilidade em água. 
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Por isso, é preciso degradar o amido e transformá-lo em açúcares solúveis (glicose e 

maltose) que serão usados na fermentação para gerar o álcool. 

Na maioria dos países, inclusive no Brasil, a fermentação é o método mais utilizado 

para a obtenção de etanol. O processo é feito em três etapas: preparo do substrato, 

fermentação e destilação. 

No preparo do substrato, o milho é tratado para que dele se obtenha os açúcares. Na 

fermentação, os carboidratos são transformados em álcool pela ação de micro-organismos. 

Finalmente, na destilação, o etanol é separado e purificado. 

Com a ampliação da unidade na cidade de Sorriso - MT, a indústria de etanol 

esmagará aproximadamente 3,0 milhões de toneladas de milho em grãos para a produção 

de Biocombustíveis, óleo de milho e DDGS (FS Ouro, FS Úmido e FS Essential). 

 
4.11. EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS 

 
4.11.1. GERAÇÃO DE EFLUENTES NA AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

  
Para atendimento às equipes que irão trabalhar nas obras, as contratadas irão 

instalar banheiros químicos nas frentes de trabalho em quantidade suficiente para o 

atendimento aos colaboradores das empreiteiras.  

As condições de instalação e manutenção destes, serão supervisionados pelos times 

de QSMA (Qualidade, Segurança e Meio Ambiente), tanto do empreendedor principal 

quanto das contratadas, que terão entre suas funções a supervisão e monitoramento destes 

dispositivos. 

De acordo com a literatura e pela experiência de fornecedores, para a construção 

civil, estima-se uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores. Em média cada banheiro 

químico possui um tanque com capacidade de armazenar em torno de 250 litros de dejetos. 

A disposição final dos resíduos será realizada por empresas especializadas que 

cuidarão do transporte até o local onde o efluente será tratado. 

A quantidade estimada de efluente a ser tratado é de 2,50 m3/dia. O memorial 

descritivo da geração de efluentes líquidos durante a fase de obra localiza-se no anexo 30. 
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4.11.2. GERAÇÃO DE EFLUENTES NA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
  

Conforme a Norma Brasileira — NBR 9800/1987, efluente líquido industrial é o 

despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de 

processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto 

doméstico. 

No processo de produção do etanol de milho e cogeração de energia os efluentes 

gerados são os utilizados para o resfriamento dos equipamentos, resfriamento da destilaria, 

lavagem dos gases da caldeira, limpeza dos pisos, além da água condensada no processo e 

esgoto doméstico, além dos efluentes domésticos. 

A Tabela 16 apresenta a origem e vazão dos efluentes a serem gerados no após a 

ampliação e que são encaminhados ao sistema de lagoas, já a Tabela 17 apresenta a origem 

e vazão dos efluentes a serem gerados após a ampliação e que são encaminhados para o 

biodigestor e sumidouro. 

 
Origem Vazão (m³/dia) 

Moega e Casa de Máquinas 0,25 

Casa de força 0,19 

Oficina 3,42 

Abastecimento e lavagem de máquinas 1,5 

Administrativo 2,16 

Refeitório 2,40 

Laboratório 3,14 

Almoxarifado 0,24 

Prédio Fermentação 0,96 

Área de Descanso 0,96 

Processo/Lavagem dos pisos 20,00 

Purga das Caldeiras 96,00 

Tanques de Água e Castelo d’Água 156,00 

Purga das torres de resfriamento – Fermentação 674,00 

Purga da torre (CT-4500-01) 16,8 

Purga da torre (CT-4500-02) 308,00 

Vazão Total 1.286,00 

Tabela 16 – Vazão de efluentes gerados e tratados no sistema de lagoas 

 
Origem Vazão (m³/dia) 

Portaria 0,29 

Classificação e Checklist 0,29 

Prédio da Balança e Faturamento 0,85 

Apoio aos Caminhoneiros 8,16 

Central de Resíduos 3,0 

Vazão total 11,09 

Tabela 17 – Vazão de efluentes gerados e tratados em biodigestor e sumidouro 
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As atividades realizadas durante o processo produtivo do complexo industrial 

ocasionam a geração de efluentes os quais podem contaminar e poluir os ambientes 

terrestres e aquáticos. As diferentes composições físicas, químicas, biológicas, a 

potencialidade de toxicidade e os diversos pontos de geração na mesma unidade industrial 

recomenda que os efluentes sejam caracterizados, quantificados e tratados 

adequadamente, antes da disposição final no meio ambiente. 

 
4.11.2.1. CARACTERÍSTICA QUALITATIVA DOS EFLUENTES 

  
A Resolução do CONAMA no 430, de 13 de maio de 2011, que “dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, 

de 17 de março de 2005, do CONAMA”, determina as condições e padrões para lançamento 

de efluentes de qualquer fonte poluidora diretamente no corpo receptor. 

Para definição do valor a ser considerado como carga orgânica para o despejo líquido 

será utilizado laudo de análise físico química da unidade de Lucas do Rio Verde conforme 

abaixo: 

 

Parâmetros Unid. 
Lavagem de 

pisos 

Torres de 
resfriamento e 
tanque de água 

(3200) 

Purga de 
caldeira 

Oficina Doméstico Laboratório Cozimento 

pH - 4,0-7,0 7,5 a 8,5 11,0 7,0 6,5 7,0 6,0 

DBO mg/L 5400,0 60,0 150,0 250,0 400,0 300,0 800,0 

DQO mg/L 9000,0 150,0 300,0 500,0 800,0 600,0 1500,0 

Sólidos em 
Suspensão 

mg/L 192,0 - - - - - - 

Sólidos 
Sedimentáveis 

mg/L - - - - - - - 

Óleos e Graxas mg/L - - - 
40,0 (após 
separador) 

40,0 50,0 
40,0 (após 
separador) 

Vazão m³/h 20,0 541,88 72,00 1,5 9,22 3,0 2,46 

Tabela 18 - Resultado da análise físico-química dos efluentes de indústria similar 
Legenda: DQO – Demanda Química de Oxigênio; DBO5,20 – Demanda Bioquímica de Oxigênio em 5 dias a 20°C. 

 

 
4.11.3. DRENAGEM PLUVIAL 

  
As redes de drenagens do complexo industrial servirão para evitar o acúmulo das 

águas pluviais nos pátios de trabalho e cuidar de seu lançamento de forma a não causar 

distúrbios ambientais.  
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No anexo 55 encontra-se a planta da rede de drenagem e no anexo 32 está descrito 

o memorial da rede de drenagem pluvial externa. 

 
4.11.4. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

  
Prevê-se a geração de resíduos oleosos durante a fase de obras, relacionados à 

operação e manutenção dos equipamentos e veículos pesados, existindo também o risco 

potencial de derramamento de combustíveis e lubrificantes durante as atividades nos 

canteiros de obra. Via de regra, os possíveis derramamentos costumam ser em pequenos 

volumes, não sendo previstos derrames em solo exposto. 

Não será permitida a lavagem de veículos no local, sendo que esta lavagem será 

realizada em locais apropriados e autorizados. 

 
4.12. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
4.12.1. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
 Com a entrada em vigor da Resolução n0 307/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), o setor da construção civil começa a integrar as discussões a respeito 

do controle e da responsabilidade pela destinação de seus resíduos sólidos. 

A prefeitura de Sorriso tem a implementação de coleta seletiva em 100% dos bairros 

e a destinação de todo o resíduo sólido para aterros sanitários e foi firmado Termo de 

Ajustamento de Conduta com medidas a serem adotadas para o incremento dos avanços 

obtidos no tratamento dos resíduos sólidos. 

Apesar de se tratar apenas da eletromontagem de equipamentos e concretagem, 

pode-se ocorrer a geração de alguns resíduos considerados como resíduos sólidos da 

construção civil, como sobras de aços e outros metais, papel e papelão, plástico e vidro. 

Os resíduos sólidos previstos na fase de ampliação do empreendimento são 

apresentados a seguir, conforme NBR 10.004/04. 

 
Tipo de Resíduo Destinação Quantidade Un. 

Metais (Ferro, Cobre, inox) Venda para Reciclagem 2 toneladas 
Papel e Papelão Venda para Reciclagem 1500 m³ 

Plástico Venda para Reciclagem 1 toneladas 
Óleo Lubrificante Rerefino - toneladas 

Resíduos Perigosos Sólidos Coprocessamento - toneladas 

Construção Civil (Tijolos, blocos cerâmicos, concreto em Aterro - toneladas 
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Tipo de Resíduo Destinação Quantidade Un. 
geral, solos, rochas) 

Resíduos não recicláveis (Plástico, Isopor, borracha, 
isolamento, papel de escritório, entre outros resíduos não 

recicláveis) 
Aterro 1 toneladas 

Resíduos de Banheiros Aterro - toneladas 
Pilhas e Baterias Coprocessamento - toneladas 

Lâmpadas Fluorescentes de Mercúrio e Sódio Reciclagem - toneladas 

Quadro 16 - Geração de resíduos sólidos previstos durante a ampliação do complexo industrial 

 
 

4.12.1.1. MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Os resíduos gerados na obra serão segregados com objetivo da separação de acordo 

com a sua classe, evitando a mistura de resíduos, o que poderia prejudicar a qualidade final 

dos mesmos assim como a sua destinação final. A segregação deve ocorrer prioritariamente 

no local onde os resíduos são gerados, ou seja, na própria atividade geradora e pelos 

próprios funcionários.  

O manejo dos resíduos, no âmbito interno do empreendimento, obedecerá a 

critérios técnicos que conduzam à minimização dos riscos à saúde pública e à qualidade do 

meio ambiente. 

O acondicionamento dos resíduos sólidos deverá seguir as seguintes soluções: 

 
Tipo de Resíduo Acondicionamento Inicial 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 
argamassas, componentes cerâmicos, 

concreto, tijolos e similares 

Pilhas formadas próximas aos locais de transporte interno, 
nos respectivos pavimentos 

Madeira 
Bombonas ou pilhas formadas nas proximidades da própria 

bombona ou dos dispositivos de transporte vertical 

Plásticos Bombonas ou fardos 

Papelão (sacos e caixas de embalagens 
utilizados) e papéis (escritório) 

Bombonas ou fardos 

Metal Bombonas 

Serragem Sacos de ráfia próximos aos locais de geração 

Gesso de revestimento, placas e artefatos 
Sacos de embalagem do gesso ou sacos de ráfia próximos 

aos locais de geração 

Solos Eventualmente em pilhas para imediata remoção 

Telas de fachada e de proteção 
Recolher após o uso e dispor em local adequado, sendo 

este já para acondicionamento final 

EPS (Poliestireno expandido) 
Quando em pequenos pedaços, colocar em sacos de ráfia. 

Em placas, formar fardos 

Resíduos perigosos presentes em 
embalagens plásticas, instrumento de 
aplicação (pincéis, broxas e trinchas) e 

outros materiais auxiliares (panos, trapos, 
estopas, etc) 

Manuseio com os cuidados observados pelo fabricante do 
insumo na ficha de segurança da embalagem ou do 

elemento contaminante do instrumento de trabalho. 
Imediato transporte pelo usuário para o local de 

acondicionamento final 

Restos de uniformes, botas, panos e trapos Disposição nos bags para resíduos diversos, sendo este o 
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Tipo de Resíduo Acondicionamento Inicial 

sem contaminação por produtos químicos acondicionamento final 

Quadro 17 – Soluções para o acondicionamento dos resíduos da construção civil 
Fonte: PROGEN, 2019. 

 

4.12.1.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Classe A 

a) Tijolo, produtos cerâmicos e produtos de cimento: Será encaminhado para estações de 

reciclagem de entulhos, utilizados na própria obra como agregado ou encaminhado para 

aterros de inertes licenciados.  

b) Argamassas: Será encaminhado para estações de reciclagem de entulhos, utilizados na 

própria obra como agregado ou encaminhado para aterros de inertes licenciados.  

 
Classe B 

a) Madeira: Será encaminhado para empresas e entidades que utilizem a madeira como 

energético ou matéria prima. Oriundo principalmente das formas e do desmonte das 

instalações provisórias. 

b) Metais: Serão encaminhados para empresas de reciclagem de materiais metálicos, 

depósitos de ferro-velho devidamente licenciados e para os postos municipais de 

reciclagem. Oriundo principalmente de sobras de corte de aço de construção e das aparas 

das estruturas metálicas tubulações.  

c) Embalagens, papel, papelão e plásticos: Será encaminhado para empresas de reciclagem 

de materiais plásticos e papelão, cooperativas e associações de catadores, depósitos 

devidamente licenciados e para os postos municipais de reciclagem. Oriundo 

principalmente de embalagens gerais. Embalagens de cimento e argamassa – será 

comprado a granel, com a utilização de silos, sendo estimado um pequeno volume de 

embalagens.  

d) Vidros: Serão encaminhados para empresas de reciclagem de vidros, cooperativas e 

associações de catadores, depósitos devidamente licenciados e para os postos municipais 

de reciclagem. Não se espera um volume representativo. 
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Classe C 

a) Gesso e derivados: Serão buscadas soluções junto ao fornecedor do produto. Não se 

espera um volume representativo. 

 
Classe D 

a) Resíduos perigosos e contaminados: Será encaminhado para empresas de reciclagem de 

tintas e vernizes e empresas de coprocessamento. 

 
Resíduos Orgânicos 

É o resultante dos resíduos produzidos durante as refeições. Como os funcionários 

das empreiteiras irão realizar suas refeições junto ao refeitório da FS Fueling Sustainability, a 

sua destinação será a mesma para os demais resíduos gerados na operação do 

empreendimento. 

Os dados informados foram retirados do memorial descritivo para a geração de 

resíduos sólidos durante a fase de obras presente no anexo 30. 

 
4.12.2. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
  

A NBR 10.004/2004 classifica os resíduos quanto aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, envolvendo a identificação do processo ou atividade que lhes 

deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes 

com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é 

conhecido.  

O gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, incluindo a sua redução, 

reutilização e reciclagem, tornará o processo construtivo mais responsável e competitivo, 

visando minimizar ao máximo a degradação do meio ambiente e a preservação dos recursos 

naturais. 

Os resíduos sólidos previstos na fase de operação do empreendimento após a 

implantação da Fase 04 (ampliação) são apresentados a seguir, conforme NBR 10.004/04. 

 

Tipo de Resíduo Destinação Quantidade Un. 
Cinzas Caldeira Incorporação em solo agrícola 40.000 toneladas 

Bombona Plástica não contaminada Higienização e Reutilização 300 unidades 

Bombona Plástica não contaminada 
(Container 1000L) 

Reciclagem 650 unidades 
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Tipo de Resíduo Destinação Quantidade Un. 
Resíduo óleo Lubrificante Reprocessamento de óleo 20.000 litros 

(Especificar) Solvente de Tinta “Blend para coprocessamento” 0,400 toneladas 
Restos Borras de Tintas “Blend para coprocessamento” 0,450 toneladas 

Resíduo contaminado por óleo “Blend para coprocessamento” 1,8 toneladas 
Embalagens vazias contaminadas “Blend para coprocessamento” 105 toneladas 

Terra contaminada “Blend para coprocessamento” 1,7 toneladas 
Sucata embalagem óleo “Blend para coprocessamento” 2 toneladas 

Resíduos gerados fora do processo industrial/ 
Resíduo varrição de Fábrica 

Caçamba sem cobertura 2.000 toneladas 

Resíduo de madeira contendo substâncias não 
toxicas 

Aterro Industrial de Terceiros 950 toneladas 

Sucata de metal não ferroso (Cobre) Sucateiro intermediário 10 toneladas 
Sucata de metal não ferroso (Cobre Sujo) Sucateiro intermediário 10 toneladas 

Sucata de metais ferrosos (Metal) Sucateiro intermediário 20 toneladas 

Lâmpada com vapor de mercúrio após o uso “Blend para coprocessamento” 400 unidades 
Resíduos de vidros “Blend para coprocessamento” 0,300 toneladas 

Resíduo de caixa SAO contaminada com óleo “Blend para coprocessamento” 19 toneladas 

Resíduos Eletrônicos “Blend para coprocessamento” 0,500 toneladas 
Filmes e pequenas embalagens de plástico 

(Plástico Limpo) 
Sucateiro intermediário 9 toneladas 

Quadro 18 - Geração de resíduos sólidos estimados durante a operação do complexo industrial 
 

Os resíduos classificados como IIB, são referentes à manutenção da indústria.  

Os resíduos domésticos (classe IIA), exceto as cinzas de biomassa, são provenientes 

de estruturas de apoio como escritórios, refeitórios, almoxarifado etc. (restos de alimentos, 

papel de limpeza e similares) e dos sanitários (papéis higiênicos e similares), de serviços e 

varrição. 

Os resíduos perigosos (classe I) são os oleosos e produtos químicos provenientes do 

abastecimento, manutenção e operação de veículos e equipamentos, bem como panos, 

estopas, papéis etc., contaminados por esses produtos. Além destes, há outros produtos 

perigosos tais como: lâmpadas, pilhas e baterias, cartuchos de tintas de impressão, entre 

outros. 

 
4.12.2.1. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
A destinação final escolhida dependerá de cada tipo de resíduo. Deverá ser realizada 

uma análise de custo/benefício dentro de todas as possibilidades viáveis. As técnicas de 

tratamento devem ser adotadas para que a destinação de certos resíduos cause menor 

impacto ao meio ambiente ou à saúde. 
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4.13. CONSUMO DE ÁGUA 

 
4.13.1. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE A FASE DE OBRAS 
 

O consumo de água durante o período de obras é insignificante. O memorial de 

consumo de água durante a fase de obras encontra-se no anexo 31.  

 
4.13.2. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE A OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A água utilizada no empreendimento é captada de poços Tubulares subterrâneos que 

atendem à indústria. 

A água captada dos poços é utilizada diretamente no processo industrial para mistura 

com o milho/sorgo moído na etapa de liquefação. O fluxo operacional da Indústria será 

dimensionado para o máximo aproveitamento hídrico, de forma que o líquido extraído da 

centrífuga seja reaproveitado e redirecionado para os processos de cozimento e 

fermentação após receberem tratamento. 

Nas caldeiras da Usina Termoelétrica a água é utilizada para a geração de vapor útil e 

o funcionamento do turbo gerador de eletricidade. 

 

Consumidores de Água Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Observações 

Produção de água potável 2,00 - 

Produção de água de 
desmineralizada 

70,00 
Consumo máximo correspondente à vazão de projeto 

do sistema de água desmineralizada. 
Água de processo para ICM 400,00 Consumo total do processo ICM. 

Reposição de água das torres de 
resfriamento 

188,50 
5 m3/h para CT-01, 90 m3/h para CT-02 (Fase 2). e 

93,5 m3/h para ICM 
TOTAL 660,50  

Quadro 19 – Resumo do consumo de água 

 
Sendo assim, o complexo industrial consome 660,50 m3/h de água, totalizando um 

consumo de 15.852,00 m3 de água diariamente. 
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 Figura 30 – Fluxograma industrial e sua inclusão de água 

 
O complexo industrial ainda terá um reservatório de incêndio com volume de 4.000 

m3 de água. 

A equipe técnica da indústria optou por realizar a captação subterrânea tendo em 

vista a sustentabilidade desse processo, onde, equiparada a captação superficial junto ao 

corpo hídrico, algumas considerações foram observadas para deliberação final desse item, 

tais como:  

• Na captação de água superficial, há possibilidade de alteração nas características 

físicas, químicas, biológicas e microbiológicas da água, principalmente na época de 

chuvas, na qual as características físico-químicas oscilam consideravelmente; 

• Possibilidade de contaminação por defensivos agrícolas na água superficial, o que 

causaria um prejuízo econômico exorbitante, além de um problema ambiental no 
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caso de problema no processo industrial, uma vez que o processo utiliza sistema 

biológico, além de utilizar um ser vivo na fermentação, é produzido farelos de 

milho para nutrição animal, portanto, a água do processo precisa ser de boa 

qualidade; 

• A opção por captar água superficial torna-se inviável para o processo, levando em 

consideração a possibilidade de contaminação ou alteração nas características e 

qualidade da água; levando em consideração os riscos ambientais e instabilidade 

no processo industrial causado por uma água de má qualidade, não resta dúvida 

que a água deve ser subterrânea; 

• O processo industrial fica muito mais seguro utilizando água de captação 

subterrânea devida constância nas características e qualidade da água. 

Todos os dados de consumo de água foram retirados do memorial de cálculo 

presente no anexo 31. 

 
4.14. CONSUMO DE ENERGIA 

 
As necessidades energéticas da FS Fueling Sustainability são atendidas pela 

cogeração de energia a partir do uso de biomassa. A biomassa é empregada como 

combustível e consumido em um sistema a vapor que, ao operarem com maior eficiência, 

propiciam a redução do consumo de combustível e aumento da geração de excedentes de 

eletricidade. 

A indústria da FS Fueling Sustainability – unidade Sorriso irá consumir 

aproximadamente 22 megawatts/hora de energia. 

 
4.14.1. TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

  
A energia gerada pela Usina Termoelétrica será utilizada uma parte para atender as 

necessidades da indústria de etanol de milho e o excedente de energia será vendido à 

concessionária. 

A Linha de Transmissão de Alta Tensão de 230 kV inicia-se no seccionamento da linha 

existente na área do imóvel, com extensão aproximada de 200 metros com circuito duplo 

até chegar na subestação da FS Fueling Sustainability. Importante destacar que a Linha de 

Transmissão e Subestação possuem Licença de Operação n° 323308/2020. 
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A subestação será monitorada através de um sistema de gerenciamento da energia 

localizada na Central de Cogeração, possibilitando assim tanto a verificação dos dispositivos 

de manobra e proteção como a operação remota dos mesmos. 

 

 
Figura 31 – Linha de transmissão e Subestação previstas 

 
5. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTA L 

  
O Termo de Referência expedido pela SEMA/MT para a elaboração do presente 

Estudo de Impacto Ambiental determinou que fosse identificada a Legislação Ambiental 

Federal, Estadual e Municipal com interface com empreendimento, verificando a 

compatibilidade do projeto com os requisitos legais existentes, bem como os parâmetros e 

metodologias de análise das variantes ambientais. 

Neste sentido, passaremos a analisar a legislação acerca do licenciamento do 

empreendimento, a fim de constatar quais são os seus requisitos – uma vez que o presente 

estudo instruirá o processo de licenciamento, e colaborará na decisão do Órgão de Controle 

Ambiental na concessão da licença. 
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Quanto à legislação específica de cada variante ambiental analisada ao longo do 

estudo, os diplomas ou atos normativos serão citados no capítulo e tópico específico das 

referidas variantes, a fim de organizar os trabalhos e demonstrar, de forma clara, o 

cumprimento dos requisitos legais de cada uma delas, e, consequentemente a 

compatibilidade do projeto com os mesmos. 

 
5.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

   
No que se refere ao Licenciamento ambiental, a Constituição da República 

determina: 

Art. 225. 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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

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; (grifos 

nossos) 

O texto constitucional recepcionou a norma prevista na Lei Federal nº 6.938/81, que 

dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente – ainda em vigor – que, 

expressamente, determina: 

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental.                  

 
A Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, do CONAMA – Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, regulamentou as disposições acima, prevendo, expressamente, a 

necessidade de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA 

para o Licenciamento de complexo e unidades industriais e agro-industriais, in verbis: 
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Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do 

órgão estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

(...) 

XI -  XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais 

(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, 

extração e cultivo de recursos hídricos);; (grifos nossos) 

Regulamentou ainda as diretrizes gerais a serem observadas no EIA/RIMA, vejamos: 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas:  

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 

ampliação do projeto, considerando:  

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;  

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente;  

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses 

recursos.  

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos 

positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e 

a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 

dos ônus e benefícios sociais.  
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III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando 

a eficiência de cada uma delas.  

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados.  

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto 

Ambiental o órgão estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o 

Município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias, 

pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. 

 

A SEMA/MT expediu Termo de Referência para instruir a realização do estudo, 

conforme determina o parágrafo único acima. 

Todas as determinações contidas no referido termo devem ser observadas, assim 

como os critérios dispostos no art. 6º da Resolução CONAMA 001/86, acima transcrito. 

Ressalta-se que, pela abrangência do estudo, o mesmo deverá ser realizado por 

equipe multidisciplinar especializada em cada área do conhecimento, como determina o art. 

7º da mesma Resolução: 

Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos 

resultados apresentados. 

 

A responsabilidade técnica pelos resultados apresentados por cada técnico deverá 

ser atestada por ART’s – Anotações de Responsabilidade Técnica de cada conselho; e quando 

inexistente referido documento, através de declaração. 

Ultrapassadas as considerações acerca do estudo de impactos ambientais – EIA, 

passemos a análise dos requisitos mínimos do relatório de impactos ambientais – RIMA. A 

Resolução 001/86 também tratou deste tema, vejamos: 

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões 

do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo:  

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com 

as políticas setoriais, planos e programas governamentais;  

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a 
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área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, 

os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, 

resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área 

de influência do projeto;  

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da ampliação e operação 

da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de 

tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e 

critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;  

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas 

alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;  

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 

evitados, e o grau de alteração esperado;  

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 

comentários de ordem geral). 

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em 

linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e 

demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender 

as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências 

ambientais de sua implementação. 

  

Portanto, todos os elementos acima devem constar do RIMA, de forma sucinta e 

clara. 

Ainda a Resolução CONAMA n° 16, de 17 de dezembro de 1993, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de licenciamento ambiental para as especificações, fabricação, 

comercialização, e distribuição de novos combustíveis, e da outras providências, dispondo: 

 
Art. 3o Tornar obrigatório o Licenciamento Ambiental junto ao IBAMA, para 

as especificações, fabricação, comercialização e distribuição de novos 

combustíveis e sua formulação final para uso em todo País. 

 
Todos os critérios acima foram revistos e reforçados pelo CONAMA através da 

Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. As exigências permaneceram as mesmas, 
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sendo que muitos conceitos foram expressamente escritos. Quanto à necessidade do 

EIA/RIMA, referida resolução dispõe: 

Art. 3º- A licença ambiental para empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual 

dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando 

couber, de acordo com a regulamentação.  

Face ao exposto, a legislação federal determina a elaboração de EIA/RIMA com a 

finalidade de demonstrar os impactos ambientais quando da construção e/ou ampliação de 

Indústria de Biocombustíveis, a fim de que estes impactos possam ser reconhecidos 

antecipadamente, prevenidos ou mitigados. 

Portanto, o presente estudo se deu seguindo todas as diretrizes acima mencionadas, 

utilizando-se da melhor técnica para cada variante ambiental, com as conclusões específicas 

em cada um dos capítulos que compõem o volume II do presente trabalho. 

Ainda no campo da legislação ambiental federal, é importante pontuarmos, além das 

normas que tratam sobre o licenciamento, as principais normas que, de alguma forma, 

guardam relação com o Projeto: 

• Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965: Institui o Código Florestal. Dentre a ampla 

legislação vigente, esta Lei, frequentemente invocada por instituições ambientais 

diversas, foi amplamente observada durante a elaboração deste Estudo, 

devendo ser objeto de consideração durante a fase de ampliação do 

empreendimento, haja vista sua forte vinculação com as atividades a serem 

desenvolvidas. 

• Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979: Dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências.  

• Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências.  

• Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 109 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

regulamentou o inciso XIX do Art. 21 da CF e alterou o Art. 1º da Lei 800/90, que 

modificou a Lei 7990/89. 

• Lei 9.605, de 13 de fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

• Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000: Regulamenta o art. 225, § 1º, inciso I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 

• Lei nº 10.165, de 27 de dezembro 2000: Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

• Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999: Dispõe sobre as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Com a edição do 

Decreto acima, foi regulamentada, quanto a seus aspectos administrativos, a 

chamada Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). 

Importante ainda pontuarmos as Resoluções do CONAMA que possuem interface 

com o empreendimento: 

• Resolução CONAMA 001/86, de 23 de janeiro de 1986: Dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 

• Resolução CONAMA nº 09, de 03 dezembro de 1987: Dispõe sobre a realização 

de Audiências Públicas. 

• Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989: Institui o Programa Nacional 

de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 001/90: Estabelece critérios e padrões para emissão de 

ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política. 

• Resolução CONAMA n° 003 de 28 de junho de 1990: Estabelece padrões de 

qualidade do ar, previstos no PRONAR, que são: os de qualidade do ar, as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à 

flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 
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• Resolução CONAMA n° 008 de 06 de dezembro de 1990: Estabelece, em nível 

nacional, limites máximos de emissão de poluentes do ar para processos de 

combustão externa em fontes novas fixas de poluição. 

• Resolução CONAMA n° 023, de 12 de dezembro de 1996: Adota definições de 

resíduos perigosos, resíduos não inertes e outros e dispõe sobre suas 

importações e uso. Esta Resolução revogou a Resolução Nº 037/94 do CONAMA. 

• Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997: Dispõe sobre o 

Licenciamento Ambiental. 

• Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005: Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. 

• Resolução CNRH nº 05, de 10 de abril de 2000: Dispõe sobre os Comitês de 

Bacias Hidrográficas, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, que serão instituídos, organizados e terão seu funcionamento 

em conformidade com o disposto nos arts. 37 a 40 da Lei nº 9.433/97, 

observados os critérios gerais estabelecidos nesta Resolução. 

• Resolução CNRH nº 12, de 19 de julho de 2000: Dispõe sobre o enquadramento 

dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes. 

• Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003: Dispõe sobre as 

Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção que especifica. 

 
5.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

    
A Constituição do Estado de Mato Grosso, acompanhando a diretriz da Carta Magna 

da República, também dispôs acerca do direito ao meio ambiente como sendo um direito da 

pessoa humana; e previu as formas utilizadas pelo Estado para garantir a efetividade deste 

direito: 

Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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Parágrafo único: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Estado: 

(...) 

V - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade, garantida a participação da 

comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes em 

todas as fases; 

 

A Lei Estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, dispõe sobre o Código Estadual do 

Meio Ambiente, no qual constam previsões acerca dos licenciamentos ambientais e também 

acerca do EIA/RIMA, nos seguintes termos: 

Art. 17 - O licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a 

ampliação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do 

meio ambiente. 

Art. 18 – As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da 

Administração Pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar 

no Estado de Mato Grosso, cujas atividades possam ser causadoras de 

poluição ou degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 

ambiental. 

(...) 

Art. 23 - O licenciamento das atividades causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente será sempre precedido da aprovação do 

Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório do Impacto 

Ambiental-RIMA. 

§ 1º - O estudo referido no caput deste artigo deverá abranger a área de 

possível impacto ambiental do projeto, inclusive da bacia hidrográfica, 

devendo contemplar as alternativas tecnológicas e locacionais, explicitando 

as razões da escolha indicada, confrontando com a hipótese da não 

execução do projeto. 

§ 2º - O Estudo de Impacto Ambiental-EIA será realizado por equipe 

multidisciplinar, cadastrada em órgão ambiental oficial, não podendo dela 

participar servidores públicos da administração direta e indireta do Estado. 

§ 3º - O órgão ambiental poderá acompanhar o andamento de todos os 

trabalhos de Estudo de Impacto Ambiental-EIA, inclusive análises de 

laboratório, coletas, experimentos e inspeção de campo. 
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§ 4º - O requerente do licenciamento custeará todas as despesas referentes 

à realização de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental-RIMA. 

§ 5º - A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA poderá contratar 

consultores para, em conjunto com sua equipe técnica, analisar o Estudo de 

Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. 

Art. 24 – Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem 

submetidos a aprovação da FEMA, o licenciamento da ampliação das 

seguintes atividades modificadoras do meio ambiente: 

(...) 

XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos e destilarias de álcool); 

 
Referido diploma legal dispõe em seu art. 24, rol de atividades que exigem o 

EIA/RIMA para licenciamento, tratando especificamente das unidades industriais e 

agroindustriais em seu art. 24, inciso XII, conforme acima.  

Logo, o presente estudo está sendo realizado em cumprimento ao que determina a 

Constituição Estadual, e ao Código Estadual do Meio Ambiente. 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, editou recentemente a 

Resolução n° 33/2019, que “dispõe sobre a definição do procedimento para o Licenciamento 

Ambiental da Indústria de Etanol de grãos amiláceos e tuberosas, e dá outras providências”. 

Em seu Art. 3°, referida Resolução classifica os empreendimentos de produção de 

biocombustíveis da seguinte forma, in verbis: 

 

I - Classe I - Empreendimentos com capacidade de produção até 100.000 m³ 

(cem mil metros cúbicos) de etanol produzido por ano; 

II - Classe II - Empreendimentos com capacidade de produção acima de 

100.001 m³ (cem mil e um metros cúbicos) até 550.000 m³ (quinhentos e 

cinquenta mil metros cúbicos) de etanol produzido por ano; 

III - Classe III - Empreendimentos com capacidade de produção acima de 

550.001 m³ (quinhentos e cinquenta mil e um metros cúbicos) de etanol 

produzido por ano. (grifo nosso). 
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Art. 4º - Para fins de licenciamento ambiental da atividade de que trata esta 

resolução deverão ser apresentados os seguintes estudos, conforme a classe 

em que se enquadrar o empreendimento. 

I - Classe I - atenderá o estabelecido no Termo de Referência (TR) específico 

para indústrias conforme normas da SEMA, elaborando o plano de controle 

ambiental com apresentação de documentação e informações pertinentes; 

II - Classe II - apresentará o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), firmado 

pelo responsável técnico e pelo responsável principal do empreendimento, 

de acordo com Termo de Referência (TR) específico com apresentação de 

documentação e informações pertinentes. 

III - Classe III - apresentará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), de acordo com Termo 

de Referência (TR) específico a ser solicitado a setor competente da SEMA. 

(grifo nosso). 

Além desses diplomas, o Estado possui ainda legislações ambientais específicas para 

diversas áreas, as quais serão consideradas no estudo de cada variante ambiental abordada. 

Dentre as principais podemos citar:  

• Lei Estadual nº 6945 de 05 de novembro de 1997. Dispõe sobre a Lei de Política 

Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e 

dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 7.862 de 19 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). 

• Lei complementar 233 de 21 de dezembro de 2005. Dispõe sobre a Política 

Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 9.107 de 31 de março de 2009. Dispõe sobre a proteção do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências. 

• Lei estadual nº 9502 de 14 de janeiro de 2011 - institui o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação (SEUC). 

• Lei Estadual nº 9.612 de 12 de setembro de 2011. Dispõe sobre a administração 

e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado. 

• Decreto n° 8.188, de 10 de outubro de 2006. Regulamenta a Gestão Florestal do 

Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. 
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• Decreto Estadual nº 336 de 06 de junho de 2007. Regulamenta a outorga de 

direitos de uso dos recursos hídricos. 

• Decreto Estadual nº 2154 de 28 de setembro de 2009. Aprova o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos – PERH/MT e da outras providências. 

• Decreto Estadual nº 2594 de 13 de novembro de 2014. Cria a Câmara de 

Compensação Ambiental, disciplina a compensação por significativo impacto 

ambiental, e dá outras providências. 

• Resolução CONSEMA nº 85 de 24 de setembro de 2014. Definem as atividades, 

obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental 

local, fixa normas gerais de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente - SEMA e Prefeituras Municipais nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em 

qualquer de suas formas em conformidade com o previsto na Lei Complementar 

nº 140/2011 e dá outras providências. 

• Portaria nº 129 de 01 de Novembro de 1996. Dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental. 

• Portaria n° 166 de 22 de abril de 2014. Define prioridades para Outorgas de 

Direito de uso das Águas Subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso. 

• Portaria n° 389, de 06 de agosto de 2015. Define os prazos de análise dos 

processos administrativos que envolvam o requerimento da Licença Prévia-LP, 

Licença de Instalação-LI, Licença de Operação-LO, Licença de Operação 

Provisória-LOP, Licença Ambiental Única-LAU e Licença Florestal-LF, no âmbito da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA. 

• Portaria Estadual 085/96 e 129/96. Estabelecem os empreendimentos passíveis 

de licenciamento ambiental e suas modalidades. 

• Portaria nº 141 de 22 de abril de 2015. Lista os Municípios habilitados a 

exercerem as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental 

das atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto 

ambiental local. 
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• Instrução normativa SEMA nº 01 de janeiro de 2017. Disciplina os procedimentos 

de consulta ao IPHAN. 

 
5.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

    
Finalmente, devem ser observadas as Leis Municipais de Sorriso que possuem 

correlação com o empreendimento, sendo elas: 

• Lei Complementar nº 35/2005: Dispõe sobre o Plano Diretor; 

• Lei Complementar nº 297/2019: Revoga a Lei Complementar nº 288, de 18 de 

janeiro de 2019, que ‘Dispõe sobre o controle e os limites máximos de intensidade 

da emissão de sons no município de Sorriso e dão outras providências’ e repristina 

a Lei Complementar nº 119, 23 de junho de 2010 e dá outras providências; 

• Lei Complementar nº 119/2010: Dispõe sobre o controle e os limites máximos de 

intensidade da emissão de sons no município de sorriso e dá outras providências; 

• Lei Ordinária 813/2000: Autoriza o município de sorriso a assinar convênio com o 

IBAMA - instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis; 

• Lei Ordinária nº 568/1997: Institui normas de proteção ambiental e dá dimensões 

as estradas vicinais do município de sorriso; 

• Lei Complementar nº 32/2005: “Define e estabelece as normas de posturas e 

implantação de atividades urbanas para o município de sorriso e dá outras 

providências”. 

 
5.4. INSERÇÃO REGIONAL 

   
No presente capítulo é apresentado o resultado da análise realizada sobre a 

compatibilidade do empreendimento proposto e sua reação significativa com as políticas 

públicas, planos e programas governamentais, bem como empreendimentos ou atividades 

colocalizados, senão vejamos: 
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5.4.1. POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

 

Política Energética Nacional: 

A política energética nacional foi instituída pela Lei Federal nº 9.478/1997. Referido 

diploma dispõe, já no seu art. 1º, acerca dos princípios da Política Energética Nacional em 

relação ao aproveitamento racional das fontes de energia, visado a conservação energética e 

a preservação do meio ambiente, tendo por objetivos: 

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia 

visarão aos seguintes objetivos: 

I - preservar o interesse nacional; 

II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os 

recursos energéticos; 

III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; 

IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 

V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, 

nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;  

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas 

diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

IX - promover a livre concorrência; 

X - atrair investimentos na produção de energia; 

XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional. 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional. 

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território 

nacional;             

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos 

da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e 

complementar à fonte hidráulica;             
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XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de 

biocombustíveis;           

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 

biocombustíveis;          

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável;      

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos 

setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis. 

(grifamos) 

Além de sua viabilidade em atender as normas específicas de proteção do meio 

ambiente, a compatibilidade da inserção do empreendimento com os objetivos da política 

energética nacional é observada em fatores como: a utilização de fontes alterativas de 

energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis; a atração de 

investimentos na produção de energia; a incrementação, em bases econômicas, sociais e 

ambientais, da participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional; a garantia do 

fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional; o incentivo da geração de 

energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de biocombustíveis, em 

razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica e atração 

investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis. 

No ano de 2017 foi instituída, pela Lei Federal nº 13.576, a Política Nacional de 

Biocombustíveis, denominada de RenovaBio. Esta política passou a ser parte integrante da 

Política Energética Nacional, com os seguintes objetivos: 

• Fornece uma importante contribuição para o cumprimento dos compromissos 

determinados pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris; 

• Promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com 

ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis; e 

• Assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de 

eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito 

estufa na produção, comercialização e uso de biocombustíveis. 

O empreendimento estudado vai ao encontro dessa política nacional, já que se trata 

de ampliação de indústria para aumentar a capacidade de produção de etanol de milho – 

biocombustível.  
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Plano Nacional de Energia 

O Plano Nacional de Energia – PNE 2030 tem como objetivo o planejamento de longo 

prazo do setor energético do país, de modo a orientar tendências e balizar as alternativas de 

expansão deste segmento nas próximas décadas. É composto por uma série de estudos que 

buscam fornecer insumos para a formulação de políticas energéticas segundo uma 

perspectiva integrada dos recursos disponíveis. 

Com relação aos biocombustíveis, estudos elaborados pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, realizados para balizar o Plano Nacional de Energia, retrataram: 

Vale também destacar, a queda relativa de participação do petróleo e 

derivados na oferta interna no horizonte 2030, em virtude do aumento da 

agroenergia, com a expansão forte do álcool, biodiesel e H-BIO substituindo 

a gasolina e o diesel como energéticos no setor transporte, em especial. O 

Brasil, neste horizonte, se consolida com uma estratégia de fomentar a 

energia renovável para enfrentar a era de transição em que se dá a redução 

do uso dos hidrocarbonetos. Isto se manifesta em especial através da 

utilização de biocombustíveis no segmento de transportes. No cenário em 

questão, o agronegócio brasileiro aproveita as suas vantagens competitivas 

naturais e experimenta um crescimento elevado durante todo o período. 

(...) 

A preocupação crescente com as questões ambientais, incluindo o 

aquecimento global, aumenta o interesse pelas fontes de energia renováveis 

e contribui para a expansão da produção de biocombustíveis. A maior 

abertura dos mercados também contribui para o aumento da produção de 

biocombustíveis, favorecendo as exportações. 

 

E, sobre os aspectos socioambientais: 

A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis representa um 

impacto significativo sobre a redução das emissões dos gases responsáveis 

pelo efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Embora a utilização 

de biocombustíveis emita CO2, uma quantidade equivalente de CO2 é 

incorporada à biomassa vegetal durante o processo de fotossíntese. Dessa 

forma, pode-se estimar uma redução nas emissões provocadas pela 

utilização dos biocombustíveis. 

Apesar da contribuição para a redução das emissões, é importante ressaltar 

que existem alguns aspectos negativos relacionados à produção 
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sucroalcooleira, como a realização de queimadas para facilitar a colheita 

manual e a produção de elevados volumes de vinhaça (efluente resultante 

da produção de álcool). Também existe a possibilidade de a expansão da 

área agrícola para a produção de biocombustíveis resultar no 

desmatamento e na redução da biodiversidade. Contudo, tais impactos 

podem ser reduzidos consideravelmente e mesmo eliminados com a adoção 

de práticas e tecnologias já existentes, como a expansão da colheita 

mecanizada, a utilização da vinhaça como fertilizante líquido e a expansão 

das culturas destinadas à produção de biocombustíveis em áreas utilizadas 

para pastagens. 

 

E conclui: 

A expansão da participação dos biocombustíveis na matriz energética 

brasileira é favorecida pelo aproveitamento das vantagens competitivas 

naturais do agronegócio brasileiro. 

O aumento de produção dos biocombustíveis ocorre por meio da expansão 

da área agrícola e do desenvolvimento tecnológico, que inclui novas 

variedades de cana-de-açúcar e oleaginosas e novas tecnologias de 

produção, como a produção de etanol a partir da hidrólise da biomassa. A 

demanda crescente por biocombustíveis no mercado internacional e a maior 

abertura dos mercados fazem com que o Brasil se torne um grande 

exportador de etanol e abrem a possibilidade da exportação de biodiesel. 

Estima-se que a produção de etanol aumenta de 16 para 62 milhões de m3, 

com investimentos da ordem de R$60 bilhões no horizonte considerado. A 

produção de biodiesel, por sua vez, chega a 9,64 milhões de toneladas, 

resultado de um investimento de mais de R$15 bilhões. 

 

Segundo esses estudos, os biocombustíveis são a alternativa na matriz energética 

nacional, cujo crescimento já era previsto de 2007. Portanto, o presente empreendimento é 

totalmente compatível com o Plano Nacional de Energia.  

 

Análise da Conjectura dos Biocombustíveis 2018 

 Anualmente, o Ministério de Minas e Energia apresenta a “Análise da conjectura dos 

Biocombustíveis no Brasil”, publicação na qual consolida os fatos mais relevantes referentes 

ao setor, ocorridos no ano anterior.  
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 A publicação mais recente é de julho de 2019, que retrata os fatos mais marcantes do 

ano de 2018.  

 Sobre o RenovaBio, a publicação mencionou: 

 

O ano de 2018 foi importante para a implementação da Política, visto que 

diversas ações estruturantes foram realizadas. Após diversas reuniões, o 

Comitê RenovaBio encaminhou a proposta das metas nacionais de redução 

de emissões para a matriz de combustíveis para um período de dez anos, as 

quais foram aprovadas e publicadas pelo CNPE em junho de 2018, através 

da Resolução CNPE nº 5 (CNPE, 2018) .  

Em novembro, a ANP aprovou a Resolução ANP nº 758/2018 que 

regulamenta a Certificação da Produção ou Importação Eficiente de 

Biocombustíveis, art. 18 da Lei nº 13.576/2017, assim como define os 

requisitos para o credenciamento de firmas inspetoras, responsáveis por 

esta Certificação, e os critérios para cálculo da Nota de Eficiência Energético-

Ambiental de produtor e importador de biocombustível (ANP, 2018a). 

Dentre os itens desta resolução consta a RenovaCalc, ferramenta que 

contabiliza a intensidade de carbono de um biocombustível (em g CO2 

eq./MJ), comparando-a à do seu combustível fóssil equivalente, para a 

comprovação do desempenho ambiental da produção de biocombustíveis.  

(...) 

Em abril de 2019 o MME colocou em consulta pública nova proposta de 

metas nacionais de descarbonização da matriz de combustíveis para o ciclo 

2020-2029 do RenovaBio, a qual será ratificada pelo CNPE em julho deste 

mesmo ano (MME, 2019a).  

Já em junho de 2019, a ANP publicou a Resolução ANP nº 791/2019 que 

dispõe sobre a individualização das metas compulsórias anuais de redução 

de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de 

combustíveis (ANP, 2019b). Nesta resolução detalham-se a forma de rateio 

das metas globais em metas individuais das distribuidoras, assim como a 

lista de combustíveis fósseis que possuem biocombustível substituto em 

escala comercial, a qual terá influência sobre as metas individuais.  

Para o segundo semestre deste ano, espera-se a publicação da última 

resolução que tratará sobre a emissão, o vencimento, a distribuição, a 

intermediação, a custódia, a negociação e os demais aspectos relacionados 

aos Créditos de Descarbonização (CBIO), instrumento financeiro negociado 

em mercado organizado (B3 S.A.). Em paralelo, a ANP está desenvolvendo o 
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Sistema RenovaCalc e o Sistema de formação do Lastro das Notas Fiscais 

para Emissão de CBIO, que auxiliarão o controle e a armazenagem das 

informações necessárias ao funcionamento do RenovaBio (PLURAL, 2019). 

Desta forma, com todo o arcabouço regulatório estruturado e o início das 

certificações dos produtores ou importadores de biocombustíveis, o 

RenovaBio poderá funcionar plenamente em 2020, trazendo os benefícios 

econômicos, sociais e ambientais para Brasil. 

 

E concluiu o seguinte: 

Historicamente, o Brasil tem posição de destaque na produção e uso de 

biocombustíveis, com elevada participação das fontes renováveis na sua 

matriz energética. Isto é resultado de contínuas políticas públicas que 

combinaram ações do governo federal, de agentes privados e da sociedade 

civil no aproveitamento das características edafoclimáticas nacionais.  

Ao longo dos dez anos da Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, tais 

políticas públicas garantiram às fontes renováveis a manutenção de um 

percentual acima de 40% na oferta interna de energia, mesmo com um 

crescimento de 17% desta última. Para o setor de transportes, a 

participação de fontes renováveis evoluiu de 18,7% para 23,1%, o que 

representa um aumento de 8Mtep entre 2008 e 2018.  

O etanol possui papel fundamental neste crescimento, adicionando cerca de 

10 bilhões de litros de gasolina equivalente no consumo carburante do ciclo 

Otto quando comparados os anos de 2008 e 2018. Grande parte foi 

motivada pelo êxito na introduçãode veículos flex fuel, majoritários na frota 

total de veículos leves em 2018, assim como, pelo mandato de adição de 

etanol anidro na gasolina C. O consumo acumulado do etanol carburante, no 

período 2008-2018, foi de 218 bilhões de litros. 

(...) 

O Brasil destaca-se no cenário energético mundial pelo caráter renovável da 

sua matriz, resultado do seu enorme potencial, e, sobretudo, das políticas 

públicas direcionadas tanto ao fortalecimento da segurança nacional como 

ao melhor aproveitamento dos recursos renováveis. Desta feita, a 

singularidade atual da matriz energética brasileira é o propósito futuro de 

muitas nações, dada a presença significativa de fontes de baixo carbono. 

Como exposto nesse artigo, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 

indica que a crescente demanda energética nacional continuará a ser 

atendida de maneira sustentável.  
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Além dos inúmeros desdobramentos positivos já citados, cabe ainda 

ressaltar que há outros benefícios associados ao uso crescente dos 

biocombustíveis, nas esferas econômica, social e ambiental. O fomento à 

indústria interna na produção de equipamentos e serviços para atender à 

demanda, o saldo positivo gerado na balança comercial pela produção e 

uso de biocombustíveis são alguns dos efeitos positivos do seu uso. 

Socialmente, destacam-se a criação de emprego e renda, seja na fase 

agrária, ou na etapa industrial de sua produção. Na esfera ambiental, a 

diminuição das emissões de gases de efeito estufa associados ao maior uso 

de biocombustíveis alinha-se ao posicionamento nacional de 

comprometimento com os impactos das mudanças climáticas e endossa o 

protagonismo que o Brasil ocupa nas discussões sobre o tema. 

Concluída a primeira década da Análise de Conjuntura, esta edição evidencia 

o relevante papel dos biocombustíveis na matriz energética brasileira, em 

grande medida orientado por tais políticas, adequadamente direcionadas ao 

aproveitamento de nossas riquezas nacionais através do desenvolvimento 

sustentável, tendo como meta o ótimo social.  

Observa-se que muitos desafios foram superados e que o Estado brasileiro, 

ao longo dos anos, soube desenvolver mecanismos para aproveitar as 

oportunidades concedidas pelas condições edafoclimáticas do país. A 

Política Nacional de Biocombustíveis vem focando no aprimoramento das 

políticas públicas e dos aspectos regulatórios que se mostram necessários 

para a expansão da produção nacional dessas fontes renováveis e para seu 

uso. Para além desses esforços, preparado o solo fértil onde o RenovaBio 

possa brotar, espera-se que o setor atue no sentido de ampliar a produção 

de biocombustíveis no Brasil, fundamentada na previsibilidade e 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. (destaques nossos) 

 

 Portanto, é política nacional a expansão dos biocombustíveis no Brasil, o que 

demonstra que a expansão da indústria de biocombustíveis da FS Fueling Sustainability na 

cidade de Sorriso – MT acompanha as políticas públicas atuais, e contribuirá em todas as 

áreas acima citadas.  

 

5.4.2. POLÍTICAS AMBIENTAIS 

 

A Política Nacional de Mudanças no Clima, instituída pela Lei Federal nº 

12.187/2009, foi criada com diretrizes, objetivos e mecanismos que efetivam o princípio do 



 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 123 de 125   

  

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability  

Documento: 
Volume I – Caracterização do Empreendimento 

desenvolvimento sustentável. Com a intensificação da discussão internacional a respeito das 

mudanças climáticas, a PNMC foi uma resposta interna do Estado Brasileiro ao desafio da 

mudança no clima que se impõe à sociedade. 

Em seu art. 4º estabelece alguns objetivos que visam à proteção do clima, 

principalmente, no que envolve a redução da emissão de gases (GEE) e desenvolvimento 

sustentável. 

Prevê ainda planos setoriais e de adaptação às mudanças climáticas visando à 

consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono na geração e distribuição de 

energia elétrica, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas 

quantificáveis e verificáveis, sendo o empreendimento favorável por utilizar biomassa. 

 

Política Estadual de Mudanças Climáticas 

O Estado de Mato Grosso também possui uma política de mudanças climáticas, 

determinada pela Lei Complementar nº 582/2017, no mesmo sentido da legislação federal, 

que prevê, de forma expressa, em seu art. 40: 

 

Art. 40. Os planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças 

climáticas, integrantes do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, aplicáveis 

às atividades de geração e distribuição de energia elétrica, transporte 

público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas 

e passageiros, indústria de transformação e na de bens de consumo 

duráveis, indústrias químicas fina e de base, indústria de papel e celulose, 

mineração, indústria da construção civil, serviços de saúde, agropecuária, 

recursos hídricos, setor público, biodiversidade, florestas e alteração de uso 

do solo, setor doméstico e resíduos, dentre outros, com vistas a cumprir 

metas gradativas de redução de emissões antrópicas mensuráveis, 

reportáveis e verificáveis, serão estabelecidos por meio de regulamento 

próprio considerando as especificidades de cada setor.  

 

Política Estadual de Recursos Hídricos 

O Estado de Mato Grosso também possui política estadual de recursos hídricos, 

instituída pela Lei 6.945/1997. Seu objetivo é assegurar que a água, recurso natural essencial 

à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlado e 
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utilizado, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações 

futuras, em todo o território de Mato Grosso. 

Diante disto, o empreendimento deverá observar todas as regras do consumo 

consciente da água, buscando a ampliação das outorgas que já possui.  

 

5.4.3. POLÍTICAS MUNICIPAIS 

 

Plano Diretor do Município de Sorriso: 

A Lei institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Sorriso 

como instrumento normativo e orientador dos processos de transformação urbana e rural, 

nos aspectos políticos, sociais, físicos, ambientais e administrativos, sendo um instrumento 

básico político de desenvolvimento e expansão urbana. 

As áreas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e qualidade de 

vida, desenvolvimento urbano e rural e meio ambiente estão definidas nas diretrizes para as 

políticas públicas. 

O Plano Diretor de Sorriso, instituído pela Lei Municipal nº 35/2005, não trata 

especificamente de indústrias de etanol de milho, no entanto, trata acerca das políticas 

municipais de Meio Ambiente, dispondo como diretrizes: 

Art. 76 - Constituem diretrizes da Política Ambiental do Município:  

I - a aplicação dos instrumentos de gestão ambiental, estabelecidos nas legislações 

Federal, Estadual e Municipal, bem como a criação de outros instrumentos, 

adequando-os às metas estabelecidas pelas políticas ambientais;  

II - o estabelecimento do zoneamento ambiental  compatível com as diretrizes para 

ocupação do solo;  

III - o controle do uso e da ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas à inundação, 

áreas de mananciais hídricos;  

IV - a orientação para o manejo adequado do solo nas atividades agrícolas;  

V - a minimização dos impactos negativos causados pelas atividades minerarias e 

de  movimentos de terra;  

VI - o controle da poluição da água, do ar e a contaminação do solo e subsolo;  

VII - a implementação do controle de produção e circulação de produtos perigosos.  
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VIII - o adequado tratamento e manutenção da vegetação enquanto elemento 

integrador na composição da paisagem urbana;  

IX - a incorporação das áreas verdes significativas particulares ao Sistema de Áreas 

Verdes do Município, vinculando-as às ações da municipalidade destinadas a 

assegurar sua conservação e seu uso;  

X - a manutenção e ampliação da arborização de ruas, criando faixas verdes que 

conectem praças, parques e demais áreas verdes;  

XI- a criação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre os setores 

público e privado para implantação e manutenção de áreas verdes e espaços 

ajardinados ou arborizados;  

XII- o disciplinamento do uso, das áreas verdes públicas municipais, para atividades 

culturais e esportivas, bem como dos usos de interesse turístico, compatibilizando-os 

ao caráter essencial desses espaços;  

XIII- a instituição e o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos no 

Município;  

XIV - a articulação da gestão da demanda e da oferta de água, particularmente 

daquela destinada ao abastecimento da população, por meio da adoção de 

instrumentos para a sustentação econômica da sua produção nos mananciais;  

XV - o estímulo ao controle do desperdício e da redução das perdas físicas da água 

tratada e o incentivo a alteração de padrões de consumo;  

XVI - a difusão de políticas de conservação do uso da água;  

XVII - a redução  do risco de contaminação da água potável por infiltração de esgotos 

e demais poluentes nas redes de abastecimento;   

XVIII - o estabelecimento de programa articulando aos diversos níveis de governo 

para implementação de cadastro das redes de água, de esgoto e das instalações 

existentes.  

XIX - observar a Lei Federal nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998 - de Crimes 

Ambientais. 

Desta forma, o empreendimento se encontra compatível com o plano diretor da 

cidade, já que observa à Política Nacional do Meio Ambiente, busca a exploração de recursos 

hídricos da forma legal, e esta situada na zona de expansão industrial do Município. 
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6. ÁREA DE ESTUDO 

 
Neste item são apresentados os limites geográficos das áreas que serão direta e 

indiretamente afetadas pelos impactos do empreendimento, denominada área de influência 

do projeto. 

A área de influência de um empreendimento pode ser definida como o espaço 

geográfico passível de alterações em seus meios físico, biótico e socioeconômico, 

decorrentes das fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

As características do empreendimento e do meio ambiente onde está inserido 

também determinam os limites de sua área de influência. 

A definição das áreas de influência seguiu os critérios técnicos e definições 

conceituais estabelecidos no Termo de Referência emitido pela SEMA-MT, a saber: 

• Área de Influência Indireta (AII): Área que engloba todos os impactos diretos e 

indiretos previstos sobre o ambiente (meios físico, biótico e socioeconômico), 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento. A área de Influência 

Indireta (AII) será a delimitação da bacia ou sub-bacia para os meios físico e 

biótico. Para o meio socioeconômico deverá ser os municípios afetados 

diretamente pelo empreendimento. 

• Área de Influência Direta (AID): Área que engloba todos os impactos diretos 

previstos sobre o ambiente (meios físicos, biótico e socioeconômico), decorrentes 

da implantação e operação do empreendimento, correspondente ao espaço 

territorial contiguo e ampliado da ADA. A Área de Influência Direta (AID) será 

definida com base nos resultados dos estudos de dispersão atmosférica, ruídos e 

vibrações, considerando os meios físicos, biótico e socioeconômico. 

• Área Diretamente Afetada (ADA): Área que engloba todos os impactos diretos 

previstos sobre o ambiente (meios físico, biótico e socioeconômico), decorrentes 

das operações unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou 

seja, de uso privativo do empreendimento da implantação e operação do 

empreendimento. A Área Diretamente Afetada (ADA) deverá compreender a área 

industrial, estruturas de apoio, vias de acesso que precisarão ser construídas, 
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ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operações unitárias 

associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto. 

Os limites em questão contemplam as áreas de incidência dos impactos cumulativos 

e sinérgicos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas no 

estudo.  

Na sequência, são apresentadas as justificativas para a definição de cada uma das 

áreas de influência e incidência dos impactos, acompanhada de mapeamento. 

 

 
Figura 1 - Áreas de influência do empreendimento. 

 
6.1.  ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)  

 
6.1.1. MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

 
Para os meios físico e biótico, a AII compreende a área de 6º Nível de Otto Pfafstetter 

da ottobacia. Como o empreendimento está inserido na divisa de 02 (duas) ottobacias, 

ambas foram consideradas para a delimitação da AII, sua área é de 58.708,2384 ha.  

Para a delimitação da AII, foi utilizada a Base Hidrográfica Ottocodificada (BHO) 

utilizada pela Agência Nacional de Águas - ANA na gestão de recursos hídricos. Ela é obtida a 

partir do Mapeamento Sistemático Brasileiro e é gerada a partir da cartografia digital da 
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hidrografia do país, apresentando-se de modo a gerar informações hidrologicamente 

consistentes. Portanto, a BHO representa a rede hidrográfica em trechos entre os pontos de 

confluência dos cursos d'água de forma unifilar. Cada trecho é associado a uma superfície de 

drenagem denominada ottobacia, à qual é atribuída a codificação de bacias de Otto 

Pfafstetter. Uma característica essencial dessa representação é ser topologicamente 

consistente, isto é, representar corretamente o fluxo hidrológico dos rios, por meio de 

trechos conectados e com sentido de fluxo.  

As áreas de contribuição hidrográfica são delimitadas com base na rede hidrográfica 

oficial, a partir do processamento de modelos digitais de elevação. A projeção de referência 

é a projeção Albers equivalente, usada para a determinação de áreas; e a base cartográfica é 

proveniente da cartografia sistemática ao milionésimo. 

As diversas agregações de ottobacias têm poligonais de limites coerentes (cada nível 

é subconjunto do nível superior) e consistentes com a representação da rede hidrográfica, 

porém não guardam correspondência perfeita com as divisões hidrográficas com foco nos 

planos e na gestão dos recursos hídricos elaborados pelos órgãos de gestão de recursos 

hídricos, uma vez que estes agregam outros critérios além do hidrológico. 

A figura a seguir apresenta o mapa da área de influência indireta do 

empreendimento (AII) para os meios físico e biótico: 

6.1.2. MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

A Área de Influência Indireta – AII relativa ao meio socioeconômico compreende o 

município de Sorriso - MT, em função dos impactos indiretos gerados tanto na fase de 

implantação quanto de operação. 
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Figura 2 - Área de influência indireta do empreendimento (AII) para o meio socioecômico 

 

6.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

 

6.2.1. MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONOMICO 

 

Para os meios físico, biótico e socioeconomico, a AID compreende um raio de 5 km a 

partir do centro da indústria, o qual foi definido em função dos estudos de dispersão 

atmosférica e ruídos, compreendendo uma área de 11.274,709 ha. 

Os resultados obtidos no presente estudo de dispersão de poluente atmosféricos 

(anexo 26), apontam que o impacto de curto a longo prazo ocasionado pela emissão de 

material particulado total (MPT), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), e 

óxidos de nitrogênio (NOx), referentes as atividades de combustão de biomassa, não é 

significativo, uma vez que os valores observados em todas as simulações de dispersão, estão 

todos abaixo do estabelecido pelas resoluções do Conama 491/2018 e 382/2006. 

A partir da avaliação do impacto das principais substâncias emitidas (NOx e MP), 

adotou-se como medida de segurança para o controle e monitoramento, o raio de 5km 

como área de influência direta do empreendimento – AID, e os limites da propriedade do 

empreendimento como área de influência direta - ADA. 
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Figura 3 - Área de influência Direta do empreendimento (AID) 

 

6.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

A área diretamente afetada - ADA foi definida conforme os efeitos gerados pela 

implantação e operação do empreendimento. A ADA compreende o local do complexo 

industrial da FS Fueling Sustentability, onde será instalada a ampliação da indústria. A 

escolha da área se justifica pelo fato de que o local contempla empreendimento/área 

industrial, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso privativo construída, dutos, 

bem como as demais operações referentes a infraestrutura integral do empreendimento, 

compreendendo uma área de 195,8821 ha. 
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Figura 4 - Área Diretamente Afetada do empreendimento (ADA) 

 

7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
O diagnóstico ambiental da área de estudo foi elaborado a partir de dados e 

informações recentes e confiáveis, provenientes de instituições públicas e privadas; 

literatura cientifica e levantamentos de campo realizados pela Green Agroflorestal 

Consultoria e Projetos, através de profissionais com experiência comprovada em suas 

respectivas áreas de atuação. Os dados cartográficos e as referências bibliográficas foram 

selecionados para que fosse reproduzido um retrato fiel e objetivo da realidade encontrada 

na área de estudo. 

O presente diagnóstico foi desenvolvido com base nas características do projeto 

básico da ampliação da indústria da FS Fueling Sustentability – unidade Sorriso, precedido de 

avaliações sobre características diagnósticas das áreas de influência do empreendimento. O 

conteúdo foi avaliado em reuniões multidisciplinares, com participação dos coordenadores 

temáticos dos meios e dos consultores especialistas, de forma a integrar, após sua 

conclusão, o cenário prognóstico do empreendimento. 

Em termos legais, o diagnóstico ambiental foi direcionado para as áreas de influência 

definidas para o presente estudo e está separado para os meios físico, biótico e 

socioeconômico, baseado em dados primários – levantados em campo e dados secundários. 
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Destaca-se que os recortes das áreas de influência seguiram as definições contidas no Termo 

de Referência expedido pela SEMA-MT. 

 
7.1.  MEIO FÍSICO 

 
O diagnóstico do meio físico permite que sejam observados os estados atuais do 

meio ambiente em relação ao uso do solo, geologia, geomorfologia, pedologia, espeleologia, 

clima, recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área de estudo e assim, alcançar uma 

adequada avaliação dos impactos ambientais relacionados à ampliação da indústria. 

 
7.1.1. METODOLOGIA 

 
Antecedendo as atividades de campo, os estudos do meio físico foram realizados no 

âmbito do escritório, através de informações relevantes da região sobre a geologia, a 

geomorfologia, a pedologia, e a climatologia, baseadas nos trabalhos que sintetizam as 

informações do meio físico do Estado do Mato Grosso, representadas pelo Zoneamento 

Sócio-Econômico Ecológico (ZSEE) do Estado de Mato Grosso – SEPLAN-MT (2004), Geologia 

e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso Convênio CPRM/SICMEMT, Mato Grosso 

Solos e Paisagens – SEPLAN-MT (2007), bases cartográficas referenciais elaboradas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2001), Levantamento de recursos 

naturais do Ministério das Minas e Energia, Projeto Radambrasil (1973), e dados das séries 

históricas de estações convencionais regionais disponibilizadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia–INMET. 

Na interpretação de imagens de satélites Landsat-8, Sentinel2, Googleearth e de 

fotos aéreas em escalas de semi-detalhe e detalhe, foram considerados aspectos 

fotopedológicos e fisiomorfológicos, favorecendo a identificar, de forma preliminar, as 

relações solos-paisagem nas diferentes unidades. O método adotado neste estudo para a 

compartimentação morfopedológica baseou-se na integração temática que tem como 

referência a teoria dos sistemas.  

Esta teoria permite o entendimento integrado de uma determinada superfície e o 

funcionamento das condicionantes geradoras de processos da dinâmica superficial, quais 

sejam: substrato geológico, tipos de solos, formas de relevo, tipos de formações 

vegetacionais e de uso do solo. Logo podemos avaliar as potencialidades e restrições dos 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
  Página 32 de 320 

 

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability 

Documento: 
Volume II – Diagnóstico Ambiental 

sistemas ambientais existentes no espaço geográfico, face à própria dinâmica superficial a 

que são submetidos. Estas informações foram incorporadas ao mapa base, resultando numa 

carta com legenda preliminar de solos, que na fase de campo procedeu-se a uma primeira 

avaliação, com coletas de amostras e descrição de horizontes das diferentes unidades de 

mapeamento: 

a) Coleta e análise dos dados geológicos mais recentes existentes sobre a região, a 

partir de informações bibliográficas;  

b) Análise das cartas topográficas e imagens de satélite e aéreas, seguida de 

interpretação preliminar.  

c) Pesquisa de campo para avaliar a existência das informações sobre litologias 

contidas na carta geológica preliminar e coleta de informações que possam definir 

e delimitar as principais unidades geológicas presentes. A rugosidade topográfica 

e demais indicadores do terreno possibilitaram a identificação das diferentes 

litologias. Estes padrões foram conferidos nos trabalhos de campo para melhor 

entendimento, caracterização e interpretação.  

d) Elaboração do mapa geológico final com a delimitação das principais unidades 

geológicas existentes na área de estudo.  

O trabalho de campo foi desenvolvido por meio do reconhecimento prévio e 

levantamento das unidades pedológicas com coleta de amostras de solos para fins de 

classificação. Os pontos de amostragem foram identificados nas imagens e fotos aéreas, 

servindo de instrumento para o levantamento e os registros efetuados através do GPS–

GARMIN/ETREX. As amostras foram coletadas tanto com trado manual, cavadeira, como 

também em cortes de estrada. 

Para avaliação da qualidade das águas superficiais, foi retirada uma (01) amostra do 

curso d’água principal mais próximo, mais especificamente no Ribeirão Sossego. Quanto a 

qualidade das águas subterrâneas, foi retirada uma amostra de um poço tubular, utilizado 

no empreendimento.  

As amostras foram enviadas para análise no laboratório “Analytical Química e 

Engenharia”, localizado no município de Cuiabá. 
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Figura 5 - Ponto de coleta de água (Ribeirão Sossego) para análise de água superficial. 

 

 

 
Figura 6 - Vista de coleta material para análise de solo. 
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Figura 7 - Vista de coleta material para análise de solo 

 
7.1.2. CLIMA 

 
O município de Sorriso não dispõe de uma estação climatológica de superfície 

convencional, ou mesmo automática, da rede de estações do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) ou oficial com série de dados históricos. Para o estado de Mato 

Grosso, o banco de dados climáticos do Brasil, disponibilizado pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e que toma como base os dados originais do INMET, 

conta com informações baseadas em séries históricas apenas para os municípios de Vera, 

Comodoro, Cuiabá, Cáceres, Diamantino e Nortelândia, já o próprio INMET contava, quando 
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elaborado o processo para a LP-LI e LO deste empreendimento, com as seguintes estações 

próximas: Gleba celeste, São José do Rio Claro, Diamantino e Matupá. 

Considerando as coordenadas geográficas da área do empreendimento (Latitude 

12°25'11"S e Longitude 55°38'55”W), foi escolhido o município cuja proximidade era maior, 

dentre os que dispõem de séries históricas de dados climatológicos, para fim de 

caracterização do clima da região e inferências sobre o clima de Sorriso. Com as 

características anteriormente citadas, tínhamos Diamantino-MT (Estação: 83309, Latitude 

14°4’ S e Longitude 56°45’ W, distante 235km da área de interesse), Gleba Celeste-MT 

(Estação: 83264, Latitude 12°2’ S e Longitude 56°5’ W, distante 109km da área de interesse) 

e São José do Rio Claro-MT (Estação: 83267, Latitude 13°43’ S e Longitude 56°71’ W, distante 

160km da área de interesse).  

Para o trabalho do licenciamento ambiental (LP-LI-LO), foi adotado como objeto de 

estudo o balanço hídrico climatológico, calculado segundo o método de Thornthwaite e 

Mather (1957) a partir de dados de precipitação pluviométrica e de evapotranspiração da 

base histórica dos últimos 10 anos (2008-2089) das estações 83267 de São José do Rio Claro 

- MT (Latitude -12,2; Longitude -56,5) e a estação 83264 Gleba Celeste – MT (Latitude -

13,48; Longitude -56,71).  

Posteriormente, utilizando os dados de evapotranspiração potencial e da 

precipitação pluviométrica, foi elaborado um quadro, classificando os meses em áridos, 

secos, sub-úmidos, úmidos, super-úmidos e hiper-umidos, conforme indica o quadro abaixo, 

seguindo os critérios estabelecidos por Camargo (OMETTO, 1981): 

Para a elaboração deste trabalho, foi constatado que o INMET desativou as estações 

meteorológicas de Gleba Celeste e São José do Rio Claro. Desta forma, utilizamos os dados 

fornecidos até o ano de 2018 para as estações de Gleba Celeste e São José do Rio Claro, que 

são os últimos dados que conseguimos acesso.  
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Quadro 1 - Classificação do mês do ano segundo a proporção entre evapotranspiração potencial (ETP) e a 

precipitação pluviométrica (P) 

Os dados pluviométricos para o período de 2008 à 2018, obtidos através da 

interpolação das séries históricas disponibilizadas pelas estações 83267 de São José do Rio 

Claro - MT (Latitude -12,2; Longitude -56,5) e a estação a estação 83264 Gleba Celeste – MT 

(Latitude -13,48; Longitude -56,71), foram avaliados de forma a permitir melhor 

compreensão e definição do comportamento da pluviometria regional, e o estabelecimento 

dos períodos chuvosos e de estiagem. 

A área do empreendimento está situada no norte mato-grossense, na microrregião 

do Alto Teles Pires. O clima regional é caracterizado como tropical semi-úmido (do tipo Aw 

na classificação climática de Köppen-Geiger), com estação seca no período em que o sol está 

mais baixo e os dias mais curtos. O regime de chuvas é do tipo tropical, com chuvas 

concentradas nos meses mais quentes do ano. No período chuvoso as precipitações estão 

associadas as frentes equatoriais provenientes da Amazônia, ao passo que na estação seca 

as chuvas passam a ser dependentes das frentes frias provenientes do polo sul.  

A temperatura média anual é de aproximadamente 25°C, sendo o mês de outubro o 

mais quente do ano, com temperatura média de 26.2 °C, e junho o mês com temperatura 

mais baixa, média de 23.1 °C. O tempo médio de insolação é de aproximadamente 1.500 

horas anuais, com umidade relativa do ar de 81%. Segundo dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) disponibilizados através do Portal HidroWeb, a 

precipitação média de 2.071 milímetros (mm) anuais, concentrados entre os meses de 

outubro e março, sendo janeiro o mês de maior precipitação (349 mm) e agosto com o 

menor acúmulo (3 mm). 
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7.1.2.1. BALANÇO HÍDRICO REGIONAL 

 
O balanço hídrico regional, foi obtido a partir da análise da série histórica de 10 anos 

(entre 2008 e 2018), disponibilizadas pelo INMET, disponibilizadas pelas estações 83267 de 

São José do Rio Claro - MT (Latitude -12,2; Longitude -56,5) a 160 km do município de sorriso 

e a estação 83264 Gleba Celeste – MT (Latitude -13,48; Longitude -56,71), aproximadamente 

109km do município.  

A região apresenta um total anual de precipitação igual a 1.994 mm, de 

evapotranspiração potencial igual a 1.507 mm e de evapotranspiração real igual a 1.102 mm. 

Há um excedente hídrico anual da ordem de 902 mm, contra um déficit de 405 mm, 

indicativo de uma região com estações bem definas, com período seco e outro chuvoso. 

 
Figura 8 - Balanço hídrico climatológico, calculado pelo método de Thornthwaite-Mather, para 100 mm de 

armazenamento. 
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Figura 9: Curso anual da disponibilidade hídrica, calculado pelo método de Thornthwaite-Mather, para 100 mm 

de armazenamento. 

 

O evapopluviograma indica a presença de cinco (5) meses do ano em que a 

evapotranspiração excede a oferta hídrica ambiental (maio a setembro) e sete meses em 

que ocorre o oposto, há mais precipitação pluviométrica do que a necessária para atender a 

demanda hídrica atmosférica para a região: 

 

 
Figura 10: Evapopluviograma indicando a classificação. 
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7.1.2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CLIMA REGIONAL DE SORRISO 

 
Conforme mencionado, o clima de Sorriso é classificado como tropical semi-úmido 

(do tipo Aw na classificação climática de Köppen-Geiger). A análise da série histórica da 

temperatura média anual, aponta pequena variação, com valores mais elevados nos meses 

de agosto a outubro, e mais baixas nos meses de junho a agosto - período com menores 

índices pluviométricos. Estes valores corroboram com o clima savânico regional, 

característico com estação seca no inverno, no qual os meses mais secos apresentam 

precipitação inferior a 60mm, valor equivalente a 4% da precipitação total. 

 

 
Tabela 1: Série histórica da temperatura média anual no período de 2009 a 2019. 

 

Nota-se que embora sejam substancialmente distintas, as temperaturas máximas, 

médias e mínimas percorrem as mesmas variações, em intervalos nitidamente semelhantes, 

o que denota uma clara regularidade nos processos climáticos da região. 

A precipitação da região é marcada pela época chuvosa, quente e úmida, alternando 

sazonalmente com a época relativamente seca e mais fresca. A época chuvosa tem início 

com maior frequência no mês de novembro, estendendo-se até o mês de março. O início do 

período seca, ocorre no mês de maio, e geralmente estende-se até o mês de setembro, com 

pico entre os meses de julho e agosto, período com umidade relativa fica abaixo de 50%. 
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Figura 11: Temperatura média anual (2008-2018). 

 

 
Figura 12: Média mensal da precipitação total e umidade relativa. 

 

 
7.1.3. DIREÇÃO E VELOCIDADE MÉDIA DOS VENTOS PREDOMINANTES 

 
Durante os trabalhos de campo não foi instalado nenhum equipamento específico 

destinado a caracterizar precisamente a direção do vento na região de Sorriso e garantir com 

precisão a caracterização da sua predominância, contemplando a quantificação da sua 

velocidade e direção. Porém, a partir de dados secundários pode-se informar que na região 

de Sorriso predominam os ventos do quadrante norte na estação chuvosa, e do quadrante 

sul na estação seca. 
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Figura 13: Rosa dos ventos para os dados gerados pelo modelo WRF para os anos de 2017 e 2018. Os dados 

estão categorizados em classes de velocidade do vento, dados em metros/segundo. 
 

 
7.1.4. HIDROGRAFIA 

 
A configuração da rede hídrica do Estado de Mato Grosso caracteriza-se como um 

exportador de águas, propiciando o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos superficiais, 

pois, com raras exceções, os rios que drenam seu território não recebem contribuição de 

regiões do entorno. Além disso, as ações de manutenção de qualidade das águas no Estado 

terão reflexos positivos além de atuar como limites político-administrativos, principalmente 

em regiões de fronteiras. 

Neste estudo, tomou-se como referência o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), que divide o Brasil em 12 regiões, das quais três estão em território mato-grossense: 

Região 1 – Amazônica; Região 2 - Tocantins-Araguaia; e a Região 12 – Paraguai. Além disto, 

tomou-se como referência a resolução nº 005, do dia 18 de agosto de 2006, do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO), que estabeleceu a divisão do Estado do Mato 

Grosso em 27 unidades de planejamento e gerenciamento hídrico. 

Segundo estes dados, a área de estudo está inserida na Região Hidrográfica 

Amazônica, a qual possui 592.382 km² e ocupa 65,7% do território mato-grossense. Esta 

região comporta três Bacias Hidrográficas Regionais, sendo elas: I – Rio Aripuanã, II – Rio 
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Juruena – Teles Pires e III – Rio Xingú. A área de influência compreende o alto curso do rio 

Teles pires, com referido rio dividido em três unidades de planejamento, sendo elas: Alto 

Teles Pires, Médio Teles Pires, e Baixo Teles Pires. 

 
Figura 14: Rede hidrográfica na área de influência do empreendimento. 

 

7.1.4.1. QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 

 

O Índice de Qualidade das águas (IQA) é baseado em uma média harmônica ponderada 

de um conjunto de indicadores específicos, com vistas a permitir uma melhor compreensão 

das condições de qualidade das águas dos cursos monitorados. O IQA sugerido, desenvolvido 

pela National Sanitation Foundation (NSF) dos Estados Unidos, é calculado da seguinte 

maneira: 

Equação 1 

 

Onde:  

N = o número de parâmetros utilizados no cálculo do índice;  

qi = é o valor do parâmetro i em uma escala de 0-100;  
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wi = é o peso atribuído ao parâmetro i;  

E o somatório de todos os pesos wi deve ser sempre igual a 1,0 (um). 

Para os pesos de cada parâmetro i (wi), devem-se empregar aqueles relacionados no 

Quadro 2 que compreendem os pesos utilizados pela NSF (National Sanitation Foundation) e 

utilizados pela SEMA-MT. 

 

 
Quadro 2 - Parâmetros e pesos relativos para o cálculo do IQA 

 
A interpretação do IQA de cada amostra deverá ser realizada dentro de faixas de 

qualidade, caso seja constatada alguma alteração na qualidade das águas que possa ser 

atribuída às atividades inerentes ao empreendimento após a análise e interpretação dos 

resultados, deverão ser indicadas medidas de controle e minimização das alterações 

observadas. 

 

 

Quadro 3 - Faixas de qualidade das águas para o IQA proposto pela NSF 

A interpretação de resultados de modelos de qualidade da água deve ser realizada de 

forma parcimoniosa e em conjunto com os dados de monitoramento. Para obter uma 

representação mais detalhada foram realizados cálculo de Índice de Qualidade da Água a 

partir de dados disponibilizados pela Estação de monitoramento operada pela SEMA-MT, 

conforme detalhado adiante. 
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O município de Sorriso é drenado pelo Rio Teles Pires e seus afluentes, sendo o 

Ribeirão Sossego, tributário do rio Teles Pires, o recurso hídrico de interesse com capacidade 

de atender a demanda da unidade industrial para diluição dos efluentes líquidos.  

Os dados disponibilizados de monitoramento da água superficial do Ribeirão Sossego 

no ano de 2021, os locais de realização das análises são referentes ao ponto de amostragem 

localizado nas coordenadas geográficas Latitude 12° 24' 31.72" e Longitude 55° 38' 7.85".  

Nas análises da água superficial (em anexo) realizadas no Ribeirão Sossego, para 

todos os parâmetros analisados, os resultados estão em conformidade com a Resolução 

CONAMA nº 357 de 2005, atendendo os valores máximos permitidos para água doce classe 

II. 

A água do Ribeirão Sossego em todos os parâmetros avaliados atendeu aos padrões 

estabelecidos pelo Conama 357/05, Art. 15 para rios de Classe 2, indicando que está apto ao 

enquadramento vigente e a utilização dos usos previstos legalmente. 

Quanto a água subterrânea, o nível do lençol freático varia de 15,10m a 21,79m. 

Desta forma, concluímos que o lençol freático, no empreendimento, está LIVRE de forma de 

contaminação. As análises de água subterrâneas (em anexo) para todos os parâmetros 

analisados, estão em conformidade com a Portaria de Consolidação No 5, D.O.U. 

03/10/2017. 

 
7.1.5. HIDROGEOLOGIA 

 
Com base nas características geológicas do Estado de Mato Grosso ocorrem dois 

grandes domínios de sistemas hidrogeológicos: O Domínio Poroso e o Domínio Fraturado, 

respectivamente com porosidade intergranular e com porosidade secundária fissural.  

A Área de Influência Indireta – AII e a Área de Influência Direta – AID definida para o 

empreendimento estão inseridas totalmente dentro do domínio Poroso, no Sistema 

Aquífero Parecis, que pode ser considerado o de melhor potencial hidrogeológico no Estado 

de Mato Grosso. Compreendem os arenitos com intercalações de níveis conglomeráticos e 

lente pelíticas, que constituem as formações Salto das Nuvens e Utiariti do Grupo Parecis 

(Bacia dos Parecis).  

O complexo industrial, conforme portaria de outorga de n° 524, publicada em 07 de 

junho de 2021, possui outorga de água subterrânea para captação em 6 poços tubulares, 
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totalizando uma captação diária de 17.024 m³/dia. Essa demanda é necessária para atender 

a demanda de água da FS Fueling Sustentability.  

A recarga deste aquífero ocorre por infiltração da água das chuvas na área do 

chapadão, que corresponde aos relevos mais planos e elevados, associados a espessos 

latossolos de textura média a arenosa, de fundamental importância para a recarga do 

aquífero.  

O sistema mostra-se como um manancial subterrâneo poroso e isotrópico, com boas 

possibilidades de explotação e em função da sua distribuição se apresenta com um potencial 

bastante elevado. 

 

7.1.5.1. USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
Os usos são classificados em termos dos atributos qualitativos e quantitativos 

requeridos, mas também em função da forma pela qual se apropriam do recurso hídrico 

superficial. A consuntividade, como propriedade de um uso, é indispensável, porque se 

refere ao uso do recurso que implica consumo de parte ou de todo deste, havendo alteração 

do estado de seus atributos. Alguns usos consomem o recurso e o retornam, modificando-o, 

no entanto, em pelo menos um atributo e característica, o que bastaria para classificá-lo 

como consuntivo. Por este critério, um uso provoca perdas consuntivas quando modifica as 

características de qualidade da água captada, mesmo quando posteriormente retornada na 

mesma quantidade. No entanto, tradicionalmente a propriedade da consuntividade vem 

sendo aplicada a somente quanto à alteração do atributo quantitativo, sendo aqui seguido.  

A derivação das águas é outro critério importante no caso do recurso hídrico. 

Entende-se como a retirada em um ponto, por meio de uma captação, do recurso hídrico na 

quantidade e qualidade pretendida para atender a finalidade e uso proposto. A captação se 

efetua por meio de instalações de recalque, constituídas por bombas centrífugas, ou por 

gravidade.  

Há uma retirada do recurso hídrico de um local selecionado, onde se apresenta 

disponível, provocando a diminuição na disponibilidade hídrica a jusante, o que pode afetar 

outros usos. A derivação excessiva pode torná-lo escasso por motivo antrópico, mesmo 

exaurível em certas situações, para os usuários de um Rio por exemplo. É uma propriedade 
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básica de um uso que deve ser verificada, porque avalia o potencial de gerar conflitos com 

os demais usuários do mesmo recurso, dada a retirada. 

A derivação resulta geralmente em retorno das águas derivadas, mas em volume 

menor, cujo percentual varia para cada uso e caso, e ainda com alterações da qualidade mais 

ou menos intensas, também conforme o caso e circunstância. Para o estudo dos usos, é 

preciso combinar esse critério com o da consuntividade, pois este considera as perdas em 

termos de quantidade ou qualidade para uma classificação correta dos usos dos recursos 

hídricos.  

A classificação dos usos pela derivação e consuntividade mostra o potencial de 

conflitos que ocorreriam. É no âmbito das demandas consuntivas que a escassez é maior, 

provocando a diminuição da disponibilidade hídrica em função da diminuição física do 

recurso em si ou pela perda de sua qualidade, que inviabilizaria outros usos a jusante.  

Existe outra classe de uso do recurso hídrico que merece análise mais atenta em face 

de classificação posta: a preservação, com o objetivo de proteger um ecossistema aquático 

que precisa da água como suporte e insumo. Também a diluição e transporte de efluentes 

líquidos, tratados ou não, modificam os atributos da água, ao utilizar a capacidade de 

autodepuração dos corpos de água, logo também é um uso especial. 

Na área que circunda a Área de Influência Indireta - AII os principais usos estão 

associados a projetos de irrigação, tipo sistema de pivô central, e que se utiliza de um alto 

volume de água, havendo na região uma das mais altas concentrações deste tipo de 

irrigação no Estado.  

O empreendimento em estudo deverá usar água a partir de recalque (Poço semi-

artesiano) e sistema de tratamento com lançamento e diluição de efluente. O complexo 

industrial, conforme portaria de outorga de número 524, publicada em 07 de Junho de 2021, 

possui outorga de água subterrânea para captação em 6 poços tubulares, totalizando uma 

captação diária de 17.024 m3/dia. Essa demanda é necessária para atender a demanda de 

água da FS Fueling Sustentability.  

 
7.1.6. GEOMORFOLOGIA 

 
A metodologia geral que norteou os trabalhos de geomorfologia na escala 1:150.000, 

levou em consideração principalmente a interpretação de imagens de radar da carta SD.21-
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Y-B disponibilizadas pelo IBGE, bem como as referências bibliográficas disponibilizadas pelo 

mapeamento do RadamBrasil (Folha Cuiabá – SD.21), e pelo SEPLAN (Folha Utiariti - SD.21-V-

D). Também foram realizadas consultas em trabalhos acadêmicos elaborados na região, 

disponibilizados no banco de dados do sciencedirect.  

Os relevos foram classificados com base nos principais fatores genéticos, sendo 

agrupados como relevos denudacionais e agradacionais, que foram detalhados quanto ao 

nível taxônomico, a gênese e o grau de dissecação. 

 

7.1.6.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SISTEMAS 

 
Os três primeiros níveis taxonômicos foram identificados e caracterizados levando-se 

em consideração a área de influência do empreendimento na figura abaixo.  

O 1º nível taxonômico apresenta o Domínio Morfoestrutural, no qual a área 

encontra-se inserida, sendo: as Coberturas Sedimentares da Plataforma amazônica. O 

Planalto dos Pareceis indica o Domínio Morfoestrutural, correspondente ao 2º nível 

taxonômico constituindo a porção norte do MT. Compõe as superfícies com maiores 

altitudes da região (em torno de 400 metros) que correspondem aos topos regionais e 

pertencem a uma superfície de aplainamento. 

No 3º nível taxonômico as unidades geomorfológicas correspondentes na área de 

estudo são as formas dissecadas com topos convexos, as formas dissecadas com topos 

tabulares, a superfície de dissecação e planície fluvial.  

No 4º nível taxonômico, são definidas as seguintes formas de relevo: colinas de topos 

convexos, colinas de topos tabulares, vales entalhados e não entalhados ao longo de eixos 

de drenagem e a planície aluvionar. 

O 5º e 6º níveis taxonômicos são representados e/ou analisados levando em 

consideração os processos morfodinâmicos recentes, dando atenção especial à intervenção 

antrópica. Vale ressaltar, que neste último nível, a análise em campo teve importante 

contribuição, pois passa para uma escala com mais detalhamento e precisão. 
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Figura 15: Caracterização Geomorfológica da área de estudo. 

 

7.1.6.2. SISTEMAS GEOMORFOLÓGICOS 

 
O relevo da área de estudo, apresenta formas em processo geral de esculturação, no 

qual predominam os aspectos de rebaixamento contínuo das formas do relevo. A área é 

caracterizada pela presença de dois sistemas. 

O Sistema de Aplainamento S1 (Ap1/p), que corresponde à Chapada dos Parecis, é 

representada por uma série de remanescentes que ocorrem principalmente ao longo dos 

interflúvios da porção superior das bacias dos principais corpos de drenagens nessa região. 

O Sistema de Aplainamento S2 (Ap2/s), que caracteriza o Planalto dos Parecis, ocorre 

em menores proporções, restrito as altitudes menos elevadas, desenvolvendo-se ao longo 

dos vales. 
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Quadro 4 - Ordenamentos dos Sistemas Geomorfológicos 

 

SISTEMA DE APLAINAMENTO 

 
Este sistema corresponde ao conjunto de formas aplanadas e que ocupam posição de 

mais elevada dentro do conjunto regional do relevo. Na área de estudo, as cotas 

topográficas estão posicionadas entre 480 e 560 metros de altitude, com caimento no 

sentido nordeste. Outra característica marcante deste sistema é sua relação com o material 

superficial, composto por uma cobertura argilosa muito espessa, que apresenta crostas 

ferruginosas em sua base. 

 

SISTEMA DE APLAINAMENTO S1 – PRESERVADO – AP1/P 

 
Este sistema, abrange quase por totalidade a área de estudo, sendo caracterizado por 

uma superfície subnivelada extensa, desenvolvendo-se ao longo do interflúvio, formando 

rampas extensas com declividades inferiores a 2%. 

A cobertura superficial é constituída por argilas e argilas com areia muito fina, de cor 

vermelha escura, sendo comum a presença de nódulos milimétricos de laterita. Essa 

cobertura tem espessuras superiores a 5 m, sendo classificada como Latossolos Vermelhos-

Escuros de textura argilosa. 

Devido à baixa declividade com cobertura argilosa, estes relevos apresentam baixa 

susceptibilidade a ocorrência de processos erosivos. Predomina nesses relevos processo de 

infiltração das águas, condicionado pela boa permeabilidade dessa cobertura superficial, 

embora durante as grandes chuvas, possam ser observados empoçamentos. 
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Figura 16: Foto do Sistema de aplainamento S1. 

 

SISTEMA DE APLAINAMENTO S2 – SUAVE DISSECAÇÃO – AP2/S 

 
O Sistema de Aplainamento S2 apresenta-se disperso por todo o Estado de Mato 

Grosso, porém, sua maior ocorrência em área está localizada na porção central do Estado, 

conhecido na literatura geomorfológica como Planalto dos Parecis. Este sistema corresponde 

a uma ampla superfície de aplainamento que exibe homogeneidade topográfica, dissecação 

predominantemente tabular (t) e padrão geral da drenagem sub-dendrítica. No entanto, os 

padrões de formas convexas, sejam nos topos, como também nas vertentes, foram 

observados nos trabalhos de campo e na interpretação de imagens de satélite. Além de suas 

características de forma, possui uma particularidade topográfica, pois este sistema 

apresenta-se como uma superfície intermediária entre os Sistemas de Aplainamentos S1 e 

S3. 

 

SISTEMA DE AGRADAÇÃO LACUSTRE-PALUSTRE – L/P 

 
Este sistema corresponde a áreas formadas em ambientes lacustre ou palustre, onde 

o escoamento da drenagem assume características lênticas ou lacustre. Nesta folha, estas 

áreas correspondem a modelados que apresentam alagamento nos períodos chuvosos, 

gerando materiais superficiais com características hidromórficas. 
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7.1.7. GEOLOGIA 

 

7.1.7.1. BACIA DO PARECIS 

 
Com base em dados coletados através de referências bibliográficas e trabalhos 

realizados em campo, a área de influência direta do empreendimento encontra-se na Bacia 

do Parecis. 

A maior parte dos trabalhos sistemáticos desenvolvidos na região foram realizados na 

década de 70, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e posteriormente 

pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM, sendo em sua maior parte mapeamento geológico 

sistemático em escala regional entre 1:250.000 e 1:500.000, dentre os vários trabalhos 

realizados pode-se destacar:  

• Projeto Sudeste de Rondônia que cartografou a porção oeste da bacia (PINTO FILHO 

et al., 1977);  

• Projeto Centro-Oeste de Mato Grosso que cartografou as porções central e 

nordeste da bacia (PADILHA et al.,1974);  

• Projeto Serra do Roncador que mapeou a porção sudeste da bacia (COSTA et al., 

1975);  

• Projetos Alto Guaporé e Serra Azul que cartografaram a porção sudeste da bacia, no 

estado de Rondônia (BARROS E PASTORE Jr., 1974 e RIBEIRO FILHO et al., 1975).  

Em relação aos trabalhos que abordam a estratigrafia e evolução geral da Bacia dos 

Parecis destaca-se Siqueira (1989). Este autor publicou uma síntese da bacia a partir da 

integração das informações dos dados geológicos com resultados de geofísica.  

Bahia (2007) e Bahia et al. (2007) com base em dados regionais de afloramento e 

reinterpretação de dados geofísicos estabelecem uma divisão geral das unidades da bacia e 

a sua compartimentação estrutural e de seu substrato.  

Já Lacerda Filho et al. (2004) e Quadros et al. (2007) integraram os dados geológicos e 

geotectônicos da Bacia dos Parecis nos estados de Mato Grosso e Rondônia.  

Assim, apesar dos trabalhos com enfoque cartográfico e de entendimento da história 

evolutiva na Bacia dos Parecis ocorrerem a longo tempo, suas unidades carecem de 

trabalhos de maior detalhe de cartografia, maior refinamento da sua faciologia e 
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entendimento das relações estratigráficas entre as unidades. Atualmente estes trabalhos são 

localizados, abrangendo áreas especificas na bacia. 

Silva et al. (2003) realizaram um mapeamento de detalhe na região nordeste de Mato 

Grosso, onde identificaram uma sequência sedimentar cretácica de origem flúvio-eólico-

lacustre a qual denominaram informalmente de Sequência Tapirapé.  

Esta unidade informal foi correlacionada por Lacerda Filho et al. (2004) com a 

Formação Salto das Nuvens do Grupo Parecis da bacia homônima. Para Silva et al. (2003) 

esta sequência é constituída por margas e argilitos na base e siltitos, pelitos e arenitos, em 

direção ao topo.  

Rubert et al. (2004) detalharam faciologicamente esta sequência identificando um 

intervalo argilo-margoso basal de origem lacustre continental e um intervalo arenoso 

superior de origem flúvio-eólico-deltaica, associando um clima árido ou semiárido. 

Posteriormente Weska (2006) sintetizou a litoestratigrafia do Grupo Bauru do 

Cretáceo da Bacia do Paraná no estado de Mato Grosso correlacionando-os de maneira 

preliminar as unidades do Grupo Parecis.  

Martins e Abdallah (2007) descreveram as unidades paleozoicas e mesozoicas da borda 

norte-noroeste da bacia no estado de Mato Grosso e Alves et al. (2010) com base nos dados 

de Silva et al. (2003) detalharam as unidades do Cretáceo da Bacia dos Parecis. Assim para a 

seu limite leste propuseram a subdivisão da Formação Salto das Nuvens em: 

• Membro Canabrava - nível basal, argilo-siltico-margoso;  

• Membro Fontourinha - nível de topo, siltico-arenosa; 

Recentemente destacam-se trabalhos de correlações regionais e análise faciológica, 

tais como Batezelli et al. (2014) e Menegazzo et al. (2016); trabalhos de individualização de 

novas unidades como Rodrigues et al. (2016) e revisão do arcabouço estratigráfico geral da 

bacia efetuado por Vasconcelos et al. (2014). 

 

A SEDIMENTAÇÃO NA BACIA DO PARECIS 

 
O preenchimento da Bacia dos Parecis iniciou no Paleozoico Inferior onde a partir de 

um evento extensional ocorreu a implantação de um Sistema de riftes intracontinentais com 

a deposição na bacia com a Formação Cacoal. A partir deste sistema de riftes, depositaram-
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se posteriormente do Devoniano ao Cretáceo, as formações Furnas, Ponta Grossa, Pimenta 

Bueno, Fazenda da Casa Branca, Rio Ávila e o Grupo Parecis (BAHIA, 2007). 

Assim, o preenchimento sedimentar da Bacia dos Parecis ocorreu em duas etapas 

distintas (BAHIA, 2007): 

• Etapa inicial (Ordoviciano ao Carbonífero) - relacionada à fase rifte da bacia, com o 

preenchimento dos grabens de Pimenta Bueno e do Colorado, com deposição de 

conglomerados em sistemas de leques aluviais, sedimentos glaciais, sedimentos 

fluviais e marinhos costeiros;  

• Etapa posterior (a partir do Carbonífero Inferior) - conhecida como sinéclise, onde 

ocorreu magmatismo básico continental, deposição de sedimentos eólicos em 

ambiente desértico e sedimentos fluviais já num contexto de bacia intracratônica. 

Em termos de disposição geográfica, a Sequência Paleozoica bordeja a Bacia dos 

Parecis nos extremos oeste, sudeste e sudoeste, enquanto que a Sequência Mesozoica 

ocupa as porções central, oeste e leste da bacia e finalmente, a Sequência Cenozoica se 

concentra principalmente em parte da sub-bacia Alto Xingu. 

 

O ARCABOUÇO ESTRATIGRÁFICO DA BACIA DO PARECIS 

 
O arcabouço estratigráfico aqui utilizado é de Bahia (2007) por ser o mais atualizado 

e seguir a nomenclatura estratigráfica de Siqueira (1989). Este último autor apresentou o 

primeiro trabalho completo sobre a estratigrafia da bacia (Fig. 13).  

O mapa geológico da Bacia dos Parecis, por sua vez, será inicialmente utilizado com 

base no trabalho de Bahia et al. (2006), que demonstra a disposição geral das unidades na 

bacia. Além disso, para as unidades reconhecidas na literatura como pertencentes ao pacote 

cretácico da Bacia dos Parecis no estado de Mato Grosso serão inicialmente utilizados os 

dados de Lacerda Filho et al. (2004). 
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Figura 17: Coluna estratigráfica da Bacia dos Parecis (modificada de Bahia, 2007). 
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GRUPO PARECIS - CRETÁCEO 

 
O Grupo Parecis (OLIVEIRA, 1915) aflora originalmente no setor sudoeste da Bacia 

dos Parecis, desde a porção sudeste de Rondônia até a porção centro-leste de Mato Grosso, 

além de ter sido individualizado por Silva et al. (2003) na porção leste e nordeste da bacia.  

Inicialmente denominada de Formação Parecis, foi subdividida por Padilha et al. 

(1974) em dois membros, chamando-os informalmente como eólico (porção inferior) e 

aquoso (porção superior). Posteriormente, a Formação Parecis foi elevada a categoria de 

grupo e subdividida em duas formações: Salto das Nuvens (porção inferior) e Utiariti (porção 

superior) por Barros et al. (1982).  

O contato inferior do Grupo Parecis é com basaltos da Formação Tapirapuã. Os 

arenitos eólicos da Formação Rio Ávila têm contato com rochas do Grupo Aguapeí, além das 

rochas cristalinas do Cráton Amazônico na porção leste da bacia. O contato superior é com 

as Coberturas Inconsolidadas do Paleogeno e Neogeno. 

 

7.1.7.2. FORMAÇÃO SALTO DAS NUVENS 

 
A seção-tipo desta formação encontra-se na Cachoeira Salto das Nuvens do rio 

Sepotuba sendo considerado o registro da porção inferior do Grupo Parecis (BARROS et al., 

1982).  

Em termos gerais a unidade é composta por conglomerados basais, polimíticos, mal 

selecionados, com clastos de gnaisses, quartzito, arenito, folhelho e ardósia. Na porção 

intermediária há conglomerados com seixos de arenito e quartzo, depositados em 

ambientes de leque aluvial e canal fluvial, com contribuição eólica. 

Silva et al. (2003) identificaram uma unidade clasto-quimica na região nordeste de 

Mato Grosso e a posicionaram no Cretáceo Superior embasados na ocorrência de fósseis de 

Mesosuchidae (Notosuchidae). Lacerda Filho et al. (2004) correlacionaram esta unidade com 

a Formação Salto das Nuvens e Bahia (2007) confirmou o posicionamento desta unidade no 

Cretáceo Superior da Bacia dos Parecis. 
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7.1.7.3. DEPÓSITOS ALUVIONARES QUARTENÁRIO 

 
Os depósitos aluvionares quaternários constituem a unidade morfoestrutural 

relacionada à dinâmica contemporânea dos principais eixos de drenagem que nascem no 

Planalto e Chapada dos Parecis – Planalto dissecado dos Parecis. Correspondem aos 

depósitos de sedimentos inconsolidados, representados por areias com níveis de cascalhos e 

lentes de material silto-argiloso. 

Encontram-se representados na forma de depósitos descontínuos ao longo do rio 

Verde na área de estudo, constituídas por areias, siltes, argilas e cascalhos com litificação 

variável.  

O padrão de sedimentação fluvial holocênicos derivados da ação do rio verde na 

região, em geral, é caracterizado por depósitos de acresção lateral de margem de canal e de 

carga de fundo, que incluem barras em pontal, barras de meio de canal e depósitos de carga 

de fundo. Estes sedimentos distribuem-se também nas planícies de inundação dos rios onde 

ocorre o ambiente lacustre, representado por lagos residuais, formados pela migração das 

cristas de acresção lateral das barras, além de lagos represados (LACERDA FILHO, 2004).  

A idade provável destes depósitos é pleistocênica, obtida pelo conteúdo fossilífero 

encontrado nas aluviões e paleoterraços aluviais dos principais rios que drenam a área em 

questão, como por exemplo, o Teles Pires, Verde e Celeste. 

 
7.1.8. PEDOLOGIA 

 
No que tange a área de influência direta, tem como classe predominante Latossolos 

Vemelho-Amarelo nas áreas de interflúvio, e Latossolos Vermelho-escuro próximas as áreas 

de drenagem. Em abrangência da área de influência indireta ao norte da área de estudo, nos 

locais de canal hidrológico bem definido pelo Rio Teles pires, ocorrem os solos 

hidromórficos.  

Relacionando a disposição da cobertura pedológica na AID, em termos gerais, 

destaca-se o seguinte: nos topos aparecem Latossolos-Vermelhos de textura argilosa, nas 

porções intermediarias, onde se encontram quedas um pouco mais acentuadas do relevo, 

foi identificada a unidade de Latossolos Amarelos; nas partes mais baixas encontram-se os 

Solos Hidromórficos (Gleissolos) com cores acinzentadas. 
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Figura 18: Corte de solo para a definição do perfil do solo. 

 

 
Figura 19: Furo á trado manual, para definição do perfil do solo. 

 
Latossolos, são solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como 

resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente 

destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm 

capacidade de troca de cátions da fração argila baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila sem 
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correção para carbono, comportando variações desde solos predominantemente 

cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até 

solos oxídicos de Ki extremamente baixo. São normalmente muito profundos, sendo a 

espessura do solum raramente inferior a um metro. Variam de fortemente a bem drenados, 

embora ocorram solos que têm cores pálidas, de drenagem moderada ou até mesmo 

imperfeitamente drenada, indicativa de formação em condições, atuais ou pretéritas, com 

um certo grau de gleização.  

Em geral, são fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou 

alumínicos. Ocorrem, todavia, solos com saturação por bases média e até mesmo alta; 

encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca pronunciada, semi-áridas 

ou não, ou ainda por influência de rochas básicas ou calcarias. As excelentes condições 

físicas aliadas ao relevo plano ou suavemente ondulado onde geralmente ocorrem, 

favorecem sua utilização para as mais diversas culturas climaticamente adaptadas à região.  

Os Latossolos Vermelho Distrófico, apresentam matiz 2,5YR ou mais vermelho na 

maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA), baixa saturação por bases (V 

< 50%) na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA), com textura 

variando de muito a média argilosa. 

Estes solos têm como característica uma macro estrutura porosa constituída por 

grumos de argila ligados entre si através de pontes de materiais mais finos e/ou ligações 

cimentantes, e por partículas maiores de silte e areia. Do ponto de vista geotécnico, estes 

solos quando submetidos a uma solicitação externa e saturados sofrem deslocamentos 

verticais (recalques) significativos, que podem chegar a dezenas de centímetros. Estes 

recalques são devidos a perda de estabilidade de sua estrutura, ocasionada pela queda de 

resistência das ligações de sua macroestrutura. A queda de resistência é provocada 

principalmente pela saturação da água que, por sua vez, ocasiona queda de resistência das 

ligações cimentantes e redução das tensões de sucção (tensões capilares) existentes nas 

pontes de materiais mais finos. 

Os solos hidromórficos presentes na área se estendem aos Gleissolos e Neossolos 

Flúvicos; são desenvolvidos em condições de excesso d’água, ou seja, sob influência de 

lençol freático. Estes solos apresentam a cor cinza em virtude da presença de ferro reduzido, 
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ou ausência de ferro trivalente. Ocupam as baixadas inundadas, ou frequentemente 

inundáveis. Pelas condições onde se localizam, são solos difíceis de serem trabalhados. 

São definidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS como solos 

constituídos por material mineral, que apresentam horizonte glei, que pode ser um 

horizonte subsuperficial (C, B ou E) ou superficial A. O horizonte superficial apresenta cores 

desde cinzentas até pretas, espessura normalmente entre 10 e 50 cm e teores médios a 

altos de carbono orgânico.  

Estes solos apresentam baixa (distróficos) fertilidade natural, podendo também 

apresentar problemas com acidez (pH muito baixo) e teores elevados de alumínio, de sódio 

(salinos) e de enxofre (tiomórficos). Com relação às características físicas, são solos mal ou 

muito mal drenados, em condições naturais. 

Para obtermos a profundidade do solo e a distinção de seus horizontes, foi feita uma 

sondagem, com trado manual, nas coordenadas Latitude: 12° 24’ 42.80" e Longitude: 55° 38' 

31.14", que atingiu uma profundidade total de 5m. O solo da área estudada é formado por 4 

horizontes, não tão bem definidos, devido a homogeneização da cor, estrutura e textura 

(Horizonte O, Horizonte A, Horizonte B e Horizonte C) que serão descritos abaixo: 

• Horizonte O: É o primeiro horizonte do solo. Se encontra entre os 0 (zero) cm até 

os 20 cm de profundidade na área estudada. O horizonte O é caracterizado como 

o horizonte Orgânico, onde se encontra a matéria orgânica. Na região ele é pouco 

profundo e com baixa quantidade de material orgânico. Este horizonte tem uma 

coloração marrom escuro.  

• Horizonte A: É o segundo horizonte do solo. Encontra-se entre 20 cm e 1.4 m de 

profundidade. É caracterizado por mistura mineral com matéria orgânica. Esse 

horizonte é muito afetado com o clima e a biomassa. A coloração deste horizonte 

é o vermelho escuro.  

• Horizonte B: É o terceiro horizonte definido no solo da área em epígrafe. Está 

localizada entre 1.4 m e os 3.5 m de profundidade.  Horizonte de maior 

concentração de argilas. É o solo com coloração mais forte, sendo a mesma de 

coloração avermelhada. 

• Horizonte C: É o quarto e último horizonte do solo na área em epígrafe. Este 

horizonte está localizado entre os 3.5 m e foi encontrado até o final da perfuração, 
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com 5 metros de profundidade. É caracterizado pela presença de alteração da 

rocha matriz. Este solo tem a coloração vermelho escuro, como do horizonte B, 

mas com pequenos pedaços de rochas sedimentares que constituem a região. 

Foram feitas 14 análises físicas do solo (análises em anexo), cobrindo todo o 

perímetro da propriedade. As análises demonstraram uma concentração média de 402.92 

g/kg de areia, 133.22 g/kg de silte e 463.86 g/kg de argila. Essa composição de solo 

apresenta uma textura argilosa. Além disso, o solo da propriedade apresenta uma estrutura 

granular. 

Não é observada nenhuma contaminação no solo. O solo se mostra ser um solo 

natural e livre de agentes contaminantes em concentração superior ao desejável, e o 

potencial de corrosão é considerada baixa, conforme análise em anexo.  

 

 
Figura 20: Corte do solo para a definição do perfil do solo. 
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Figura 21: Furo utilizando o trado, para a obtenção do perfil do solo. 

 

 

 
Figura 22: Corte do solo, destacando os perfis O, A e B do solo. 
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Figura 23: Transição do Perfil O para o Perfil A do solo. 

 

7.1.8.1. PERMEABILIDADE DO SOLO 

 
A permeabilidade é a propriedade do solo que permite que a água ultrapasse o 

mesmo, através de poros vazios do solo. Existe uma maior e uma menor dificuldade de 

escoamento dessa água, isso vai variar de acordo com o solo em que a água se encontra. Se 

a água vai escoar através de um solo mais granular, como a areia, a água tem mais 

facilidade de se transportar devido a alta porosidade do solo, facilitando o fluxo da água 

através dele.  

O método empregado foi o Ensaio de Carga Variável com Rebaixamento, conforme 

orientações da ABGE- Associação Brasileira de Geologia de Engenharia-Ensaios de 

permeabilidade em solos/ Boletim n° 04.  

Foram feitos 3 furos no solo da área, cobrindo todo o perímetro da mesma, com 

largura e comprimento de 30 cm e com profundidade de 30 cm (Figuras de 21 a 23). Os furos 

foram totalmente preenchidos de água e mantidos cheios por 30 minutos para saturação do 

http://www.sempretops.com/estudo/permeabilidade-dos-solos/
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solo. Após esse prazo, as medições foram iniciadas e os dados tabulados conforme 

apresentado na tabela abaixo. 

• Furo 1: Lat. 13° 26' 12.17"S e Long. 56° 42' 54.96"O 

• Furo 2: Lat. 13° 26' 13.59"S e Long. 56° 42' 58.00"O 

• Furo 3: Lat. 13° 26' 16.27"S e Long. 58° 42' 55.03"O 

 

TEMPO MIN. 
Nível da água nos furos (cm) 

Furo 1 Furo 2 Furo 3 Média 

1 25 24.5 25.5 25 

2 23 23 24 23.33 

3 22 20.5 22.5 21.66 

4 20.5 19 21.5 20.33 

5 19 17.5 20 18.83 

10 15 12 18.5 15.16 

15 11 7 15 11 

20 9 4 12 8.33 

25 6 3 9.5 6.16 

30 4 2 6 4 

Quadro 5 - Dados do teste de permeabilidade. 

 

Para estimar a percolação, foi adotada a média do resultado dos 3 furos acima, com 

um rebaixamento médio de 26 cm em 30 minutos. A taxa de percolação pode ser 

apresentada desta forma dividindo-se o intervalo de tempo entre as determinações do 

rebaixamento e o valor rebaixado. 

Tp = T / R 

Onde: 

Tp: taxa de percolação (min/m) 

T: Tempo entre as medições (min) 

R: Rebaixamento (metro) 

 

Sendo assim, temos: 

Tp= 30 minutos / 0.26 

Tp= 115.38 min/m 

 
Em média a taxa de percolação encontrada foi de 115.38 min/m, convertendo está 

para a taxa de aplicação superficial conforme a tabela A.1 da NBR 13969, o valor encontrado 

para a média dos pontos foi de 0.12 m3/m2.dia. 
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Por definição, o Coeficiente de Infiltração (Ci) representa o número de litros que 1.00 

m2 de área de infiltração do solo é capaz de absorver em um dia. O coeficiente é fornecido 

pela seguinte fórmula: 

Ci= 490/(T+2.5) 

Onde: T= em minutos/centímetros 

Neste caso, T= 1. 

 

Temos: 

Ci= 490/(1.15+2.5) 

Ci= 490/(3.65) 

Ci= 134.24 litros/m2 x dia 

Portanto, temos uma absorção rápida, característica da estrutura granular, que 

compõem o solo da área de estudos. 

 

Figura 24: Vista da escavação para a realização do teste de infiltração. 
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Figura 25: Teste de infiltração. 

 

7.1.8.2. PROCESSOS EROSIVOS 

 
Durante os levantamentos na área de inserção do empreendimento, não foi 

encontrada ocorrência de erosão. Este baixo índice de erosões pode estar ligado ao 

predomínio de solos da classe Latossolos. Estes solos, variam de profundos a muito 

profundos, uniformes e permeáveis, o que lhes confere uma baixa erodibilidade, além de 

ocorrerem em relevo plano e suavemente ondulado. 

 
7.1.9. ESPELEOLOGIA 

 
A espeleologia (do latim: spelaeum – caverna; logia – estudo) é a ciência que se 

dedica ao estudo das cavidades naturais subterrâneas – cavernas. Ela utiliza conhecimentos 

de outras áreas (topografia, geologia, geografia, biologia, ecologia, arqueologia, 
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paleontologia entre outras) afim de entender como foi a evolução das cavernas e do meio 

ambiente onde estão inseridas. Desta forma, essa ciência busca conhecer e entender as 

interações que circundam as cavernas, como: sua forma e as condições geológicas 

existentes, as formas de vida que às habitaram e habitam, o potencial turístico existente, as 

variações nos climas do passado, o uso sustentável de recursos e a influência que os seres 

humanos exercem sobre elas. 

Popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, a 

definição de cavidade natural subterrânea segundo o Decreto N. 6.640, de 07/11/2008 é 

“todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura 

identificada, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 

encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido 

formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 

encaixante”. 

Desta forma, durante as etapas de campo e levantamentos bibliográficos, não foi 

identificada nenhuma forma de cavidade natural. Sendo assim, o estudo de espeleologia 

para a área de influência do empreendimento, é dispensável.  

 
7.1.10. PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO 

 
Os fósseis são testemunhos naturais do passado da vida na Terra e são considerados 

como um Patrimônio Cultural brasileiro. Incorporados à memória de um território, os fósseis 

brasileiros fazem parte da riqueza de nosso povo.  

Esses materiais vêm sendo valorizados com os crescentes esforços globais de 

geoconservação e sendo utilizados como alternativas sustentáveis de desenvolvimento 

socioeconômico.  

Através das etapas de campo, levantamentos bibliográficos, escavações realizadas 

para a implantação do empreendimento e atividades agrícolas realizadas aos arredores, não 

foi constatada a presença de fósseis na área de influência do empreendimento. Sendo assim, 

a área de influência do empreendimento não é classificada como área de interesse 

paleontológico, não caracterizando um sítio arqueológico. Desta forma, podemos concluir 

que a área de influência do empreendimento não está classificada como área de interesse 

paleontológico, não sendo um patrimônio paleontológico.  
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7.1.11. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 
Atualmente, a poluição atmosférica é um sério problema do cotidiano mundial, 

agravado devido às irresponsáveis interferências antrópicas. Há uma urgente necessidade de 

se proteger o meio ambiente visto que as ações humanas estão acarretando modificações 

das condições que possibilitam a vida nele. 

Na definição de SILVA (2004, p.77), o ar atmosférico é uma mistura gasosa que 

envolve a terra, ventos, brisa e aragem, e espaço acima do solo. Muitas vezes o conceito de 

ar atmosférico é confundido com o de atmosfera. Como diz COIMBRA (1985 p.60 apud CRUZ 

2002, p.43), a atmosfera é formada não somente pelo ar atmosférico, mas também pelas 

brisas, aragens, ventos, fenômenos meteorológicos e todos os demais fatores. A pureza do 

ar atmosférico depende principalmente das condições meteorológicas do meio. Outros 

autores, como MEYER (2002, p.43), citam as inversões térmicas e a ausência de ventos, 

dentre outras, como condições desfavoráveis que vão intensificar a poluição atmosférica, 

causando prejuízos à saúde das pessoas, à economia, à biota, ao meio ambiente de um 

modo geral. 

DERÍSIO (2000, p.110), analisando a composição do ar atmosférico, conclui que “é 

essencial à manutenção da sua pureza dentro de certo padrão para que ele exerça sua 

função ecológica de condutor de oxigênio e outros gases necessários às trocas realizadas 

pelos seres vivos, possibilitando o surgimento e a manutenção da vida”. 

O Estado tem o poder/dever de garantir que tais riscos sejam administrados para a 

proteção da qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Desta forma, o ordenamento 

constitucional brasileiro define em seu artigo 225, caput, o compromisso do poder público e 

da sociedade de proteger os interesses e as condições das futuras gerações. Impõem-lhes o 

dever de proteger o meio ambiente de forma solidária, como condição para a concretização 

do direito de todos a um meio ambiente sadio e equilibrado. 

No Brasil, na contramão do espírito mundial preservacionista, a degradação, 

principalmente no Estado de São Paulo, alcançou um patamar elevado. Segundo MILARÉ 

(2007, p.205), “episódios agudos de poluição atmosférica, com uma duração que pode variar 

de minutos a alguns dias, já acarretaram transtornos graves e provocaram inúmeras 

mortes”. Ainda de acordo com o autor foi nesta “época em que apareceram também os 

primeiros dispositivos para controlar o fenômeno”. 
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A temática ambiental se tornara tão relevante para a agenda dos países em 

desenvolvimento que o Brasil não podia permanecer inerte. Então, iniciou-se após a 

Conferência de Estocolmo, um processo de formação de um sistema legal de proteção do 

meio ambiente. 

Os padrões de qualidade do ar, normas feitas com base em estudos científicos, têm o 

objetivo de estabelecer os limites máximos para concentrações de componentes 

atmosféricos de modo a proteger a qualidade de vida das pessoas, o patrimônio ecológico, 

econômico, cultural e histórico. De acordo com o artigo 9º, I, da Lei 6.938/81, o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente. Como há uma enorme variedade de substâncias 

contaminadoras do ar atmosférico, tal estabelecimento é restrito àqueles poluentes 

considerados mais significativos – “quer no tocante a sua maior frequência na ocorrência, 

quer no tocante aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente e a saúde humana” – 

como, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, 

os hidrocarbonetos, o ozônio e o material particulado. Tais padrões possuem dupla função, 

pois revelam tanto um diagnóstico da qualidade do ar atmosférico, quanto possibilitam a 

responsabilização dos causadores da poluição. 

Além disso, por serem importantes instrumentos administrativos de tutela 

ambiental, os padrões de qualidade do ar também funcionam como instrumentos 

preventivos de danos ao meio ambiente. MILARÉ (2007, p.205) ensina que “sendo o ar um 

recurso tão envolvente e tão mutável, as condições atmosféricas devem não apenas ser 

monitoradas, mas amplamente divulgadas no interesse da população”. 

A medição do nível de poluição do ar atmosférico é feita com base na quantidade de 

poluentes existentes na composição deste ar. De acordo com as lições do Professor Penna 

(1999), os poluentes podem ser de dois tipos: os poluentes primários, que podem ser 

emitidos diretamente pelas fontes, e os poluentes secundários, que podem se formar na 

atmosfera por reações químicas envolvendo poluentes primários e constituintes normais do 

ar. Da mesma forma que o estabelecimento dos padrões de qualidade do ar atmosférico 

leva em consideração apenas seus contaminadores mais significativos, também o faz a 

medição que estabelece os parâmetros para a verificação da sua qualidade. Assim, tal 
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medição é convencionada mundialmente e sua finalidade é a de realizar um diagnóstico da 

condição geral da poluição atmosférica. 

 
7.1.12. QUALIDADE DO AR 

 
A qualidade do ar é um tema bastante abrangente e de grande relevância para a 

questão ambiental e para a saúde pública. As condições da qualidade do ar em uma região 

estão relacionadas a fatores complexos diversos. O relevo, o clima e a meteorologia, a 

vegetação, o uso e ocupação do solo, dentre outros fatores de uma região e de seu entorno, 

têm importância sumária na qualidade do ar local. 

A instalação ou ampliação de uma atividade industrial oferece impactos diretos e 

indiretos na qualidade do ar no entorno do empreendimento. Para minimizar a alteração da 

qualidade do ar, todo empreendimento cuja atividade pode lançar poluentes para a 

atmosfera deve buscar conhecer, controlar, minimizar e, quando for o caso, tratar de suas 

emissões, antes de lançá-las no ambiente. 

Um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a 

concentração de um componente atmosférico a fim de garantir a proteção da saúde e do 

bem estar das pessoas. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos 

sobre os efeitos produzidos por poluentes específicos e fixados em níveis que possam 

propiciar adequada margem de segurança. 

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 

atmosféricos que, se ultrapassados, poderão afetar a saúde da população. Podem ser 

entendidos como níveis máximos toleráveis, e como metas de curto e médio prazo. 

Os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da 

população, assim como o menor dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente 

em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração, constituindo-se em 

meta de longo prazo. 

Os parâmetros regulamentados são os seguintes: partículas totais em suspensão, 

fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de 
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nitrogênio. Os padrões nacionais de qualidade do ar são fixados na Resolução CONAMA nº 

03 de 28/06/90, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 

 

Sob a denominação geral de Material Particulado se encontra um conjunto de 

poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se 

mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de 

emissão de particulado para a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, 

queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar 

problemas à saúde, sendo que quanto menores maiores são os efeitos provocados. O 

particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera (CETESB, 2010c). 

 Ainda segundo a CETESB (2010c), o material particulado pode ser classificado como 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), e podem ser definidas de maneira simplificada como 

aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é 
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inalável e pode causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a 

qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas do ambiente e 

prejudicando as atividades normais da comunidade. 

 

7.1.12.1. ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

 
Para saber o efeito da poluição sobre a saúde humana determina-se o Índice de 

Qualidade do Ar - IQA, o qual é obtido por meio de uma função linear segmentada, onde a 

concentração do poluente está relacionada com o valor índice, resultando em um número 

adimensional referido a uma escala com base em padrões de qualidade do ar. 

Desta forma, conhecendo a concentração de poluentes, o ar analisado recebe uma 

qualificação como: boa, regular, inadequada, má, péssima ou crítica. 

 
Tabela 3 - Índice de Qualidade do Ar (IQAr) 

 

7.1.12.2. METODOLOGIA 

 
Conforme estabelecido em condicionante da licença, é efetuado mensalmente o 

monitoramento de todas as emissões da caldeira e da qualidade do ar ao entorno do 

empreendimento, sendo realizadas coletas para amostragem de partículas Totais em 

Suspensão (PTS), Fumaça, Partículas Inaláveis (PI), Dióxido de enxofre (SO2), Monóxido de 

carbono (CO), Ozônio (O3), Dióxido de enxofre (SO2) e Dióxido de carbono (CO2), todos os 

relatórios podem ser verificados em anexo.  

O método utilizado para as análises foi por Sonda eletroquímica UV/IVD, sendo: UV – 

Ultra Violeta e IVD – Infravermelho dispersivo e resultados comparados aos padrões 

nacionais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA no 03 de 28/06/90. 
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Figura 26 - Técnico Realizando Monitoramento 

 

 
Figura 27 - Localização dos pontos de amostragem 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
  Página 73 de 320 

 

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability 

Documento: 
Volume II – Diagnóstico Ambiental 

7.1.12.3. RESULTADOS DA QUALIDADE DO AR 

 
As amostragem foi submetida a análise e expedição de laudo, além da avaliação 

técnica quanto aos resultados obtidos, comparando-os com as condições climáticas 

ocorridas durante as campanhas e com os valores limites legais exigidos. 

Todos os pontos amostrados apresentaram valores em conformidade com os 

padrões de qualidade do ar em conformidade com a Resolução CONAMA n° 03, de 28 de 

junho de 1990. Os relatórios completos de monitoramento da qualidade do ar encontra em 

anexo. 

 

AVALIAÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE FONTE FIXA 

 
Todos os pontos amostrados apresentaram valores em conformidade com os 

padrões de qualidade do ar da Resolução CONAMA n° 03, de 28 de junho de 1990 - em 

anexo. 

Após serem realizados os trabalhos de amostragens, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que a chaminé 

da caldeira, movida a cavaco de madeira, apresentou padrão de emissão abaixo do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA n° 382/2006 e CONAMA n° 436/2011 para o 

parâmetro material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOX). 

As emissões dos gases O2 e CO2 também foram analisadas e seus resultados 

mostraram-se dentro do esperado para o processo de queima de madeira quando 

analisamos para geradores com potência térmica nominal maior que 70 MW. 

O sistema de controle de emissões atmosféricas apresenta conformidade das 

emissões com os valores de referência definido pela resolução CONAMA 382/2006, de forma 

que o sistema apresenta integridade no que se propõe em manter as emissões atmosféricas 

dentro dos padrões legais. 

 
7.1.13. RUÍDO E VIBRAÇÃO 

 
A Resolução CONAMA 001/90 estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos 

por atividades industriais, e que considera como aceitáveis os níveis de ruído previstos pelas 
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normas ABNT NBR 10.151/2000 - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto 

da comunidade. 

Para fins de aplicação da presente norma, considera-se: 

• Som - fenômeno físico capaz de produzir a sensação auditiva no homem; 

• Ruído - todo som que gera ou possa gerar incômodo; 

• Ruído de fundo - todo e qualquer ruído proveniente de uma ou mais fontes 

sonoras, que esteja sendo captado durante o período de medições e que não seja 

proveniente da fonte objeto das medições; 

• Decibel (dB) – unidade de medida de nível de pressão sonora; 

• dB(A) - escala de indicação de nível de pressão sonora relativa à curva de 

• ponderação “A”; 

• LAeq - Nível de pressão sonora equivalente em decibel ponderados em “A” [dB 

(A)]: Nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a 

ponderação A) referente a todo o intervalo de medição. Segue abaixo o cálculo do 

nível de pressão sonora equivalente: 

  

 

Onde: 

Li é o nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida (fast) a cada 5 s, durante o 

tempo de medição do ruído; 

n é o número total de leituras. 

LAmax – Nível máximo detectado durante o tempo decorrido; 

LAmin – Nível mínimo detectado durante o tempo decorrido; 

NCA – Nível de Critério de Avaliação de acordo com a NBR 10151/2000. 

 

7.1.13.1. METODOLOGIA 

 
O Monitoramento do nível de pressão sonora foi embasado nas especificações da 

Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações Insalubres), que estabelece Limite de 
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Tolerância (LT) para ruído contínuo e intermitente, onde 85 dB(A) corresponde ao nível de 

ruído máximo de exposição para até 08 horas diárias, sem uso de proteção auditiva. 

Do mesmo modo, levamos em consideração a NBR 10151/2000, que incorpora a 

Errata n° 01 de junho de 2003 e estabelece o limite de ruído em comunidade. 

A avaliação foi realizada no setor da indústria da FS Fueling Sustentability – Unidade 

Sorriso, seguindo os vértices ao entrono do empreendimento, em considerando como os 

pontos mais críticos a serem levantados. 

Foram registrados os valores máximos medidos com medidor de nível de pressão 

sonora ajustado para resposta medição de valor médio equivalente “Leq”, ponderação da 

frequência “A” e ponderação de tempo “fast”. 

 

7.1.13.2. RESULTADOS 

 
Após serem realizados os trabalhos de medições, análise e comparação dos valores, 

efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que o nível de pressão 

sonora atende plenamente à Norma de Avaliação do ruído em áreas mistas, visando o 

conforto da comunidade - NBR 10151/2000 e Resolução CONAMA N.º 001 de 08 de março 

de 1990. 

Quanto ao período noturno, os valores medidos foram influenciados de forma 

significativa devido à presença de fatores externos tais como ruídos de insetos e de animais 

domésticos, todavia devemos ressaltar que a empresa opera em uma área classificada como 

uso industrial e há outras empresas vizinhas executando atividades de transporte, 

carregamento de mercadorias entre outras atividades que certamente contribuem de forma 

significativa para o nível de pressão sonora da área. 

Devemos ressaltar que a FS Fueling Sustentability fornece todos os EPIs visando 

corrigir eventuais desacordos da pressão sonora em seus colaboradores. 

O relatório completo de monitoramento do nível de pressão sonora encontra em 

anexo.  
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7.1.14. CONCLUSÃO 

 
O diagnóstico do meio socioeconômico apresentou as dinâmicas referentes à 

população, economia, território e cultura. 

A ocorrência de acidentes durante a operação do empreendimento é baixo, uma vez 

que o empreendimento está seguindo normas de segurança do trabalho, pautado no 

Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador. 

Não há incidências de problemas e conflitos com a população, decorrente da 

implantação e operação da obra, uma vez que não afetará grupos sociais, pois os mesmos 

não foram localizados na AID e na ADA; não havendo assim nenhum tipo de desapropriação. 

A percepção da população em relação ao empreendimento é positiva, uma vez que é uma 

fonte de geração de renda e trabalho.  

Como não foi identificado patrimônio histórico, cultural e arqueológico, não haverá 

ocorrência de danos aos mesmos. O mesmo se aplica as comunidades tradicionais, que não 

foram identificadas para esse estudo. 

 
7.2.  ESTUDO DA FLORA 

 
O estudo da vegetação abordado neste documento refere-se à cobertura vegetal das 

áreas de influência do empreendimento da FS Fueling Sustentability, e ao seu detalhamento 

através da caracterização florística e da análise fitossociológica das unidades vegetacionais 

mapeadas.  

 
7.2.1. USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO 

 
7.2.1.1. METODOLOGIA 

 
O início dos trabalhos de caracterização do meio Biótico (Flora) ocorreu no âmbito de 

escritório, através da consulta a bancos de dados disponibilizados pelo RadamBrasil (1973), 

Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico (ZSEE) do Estado de Mato Grosso – SEPLAN-MT 

(2004), bem como artigos científicos relacionados a vegetação, ocupação e uso do solo no 

contexto regional, inseridas ou próxima as áreas estabelecidas como zona de influência do 

empreendimento.  
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Posteriormente, através da análise e interpretação da série histórica de imagens do 

Satélite Landsat 5 e 8 (1984-2019) disponibilizadas pelo INPE (2019), foi possível realizar a 

identificação e delimitação das diferentes categorias de cobertura vegetal e dos sistemas 

antropizados nas áreas de influência do empreendimento. 

Para descrição das fitofisionomias florestais presentes na área de estudo, considerou-

se informações gerais de fácil visualização e intepretação, conforme descritos no Manual 

Técnico da vegetação Brasileira – IBGE (1992) e os trabalhos de Veloso et al., (1991), tais 

como altitude, temperatura, umidade, rochosidade, drenagem, cor e textura do solo. 

Depois de checadas em levantamentos de campo, foi realizada a sistematização das 

informações, para melhor compreensão dos processos de ocupação do solo e caracterização 

das fitofisionomias presentes na área de estudo. O resultado dos trabalhos permitiu a 

elaboração da legenda conclusiva, sendo descritos os sistemas naturais e antropizados que 

constituem a cobertura vegetal das Áreas de Influência do empreendimento. 

 

7.2.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL 

 

A área que compreende o estudo está inserida na vertente amazônica, na Bacia do 

Rio Teles Pires. Com relevo plano, a região faz parte dos domínios do Planalto dos Parecis, 

caracterizando-se pela presença de ambientes florestais da Floresta Estacional associada a 

Planalto dos Parecis e o contato desta com Savanas.  

Atualmente as atividades econômicas de desenvolvimento agrícola e agropecuário 

foram responsáveis pela descaracterização e fragmentação da cobertura vegetal, 

modificando profundamente o aspecto primário da região. Ao norte da área de estudo 

existe um grande fragmento com cerca de 3 mil hectares de vegetação remanescente, 

delimitado como Reserva Legal das Propriedades intituladas como Fazenda Santa Ana, e 

Fazenda Sossego. O restante da cobertura vegetal presente está restrita a estreitos 

corredores ecológicos formados ao longo de trechos dos córregos Água-mansa, Poranga e 

Ribeirão Sossego, e a um pequeno trecho do Rio Teles Pires a oeste da área de estudo, 

protegidos na forma de áreas de preservação permanente. 
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Figura 28 - Maiores fragmentos de vegetação na área de estudo, delimitados como Reserva Legal das 

propriedades Fazenda Sossego e Fazenda Santa ana. 
Fonte: Própria. (Localização: 55°38'12,077"W; 12°23'36,433"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

 
Figura 29 - Remanescente de vegetação protegidos como áreas de preservação permanente – APP, ao longo do 

curso d’água do rio sossego. 
Fonte: Própria. (Localização: 55°38'15,485"W; 12°26'3,264"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 
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Vale ressaltar que a rodovia BR-163 contribuiu para ocupação regional na área, 

centralizando extensas áreas de lavouras com culturas mecanizadas e pastagens.  

No conjunto de áreas antropizadas, denominadas neste estudo como Sistemas 

Antropizados, predominam as áreas de lavouras agrícolas ocupando cerca de 60% da área 

mapeada. Caracterizados pela agricultura mecanizada de grãos, correspondem a um 

conjunto diversificado de sistemas de produção, e sua importância deriva da presença de 

infraestruturas de apoio às atividades agropecuárias, em especial à agricultura comercial, 

associado as grandes propriedades presentes na área. 

 

 
Figura 30 - Lavoura agrícola mecanizada, Fazenda Poranga. 

Fonte: Própria. (Localização: 55°37'26,103"W; 12°26'30,901"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

No sentido noroeste da área de estudo ocorrem as pequenas propriedades 

originadas pelo projeto de assentamento Jonas Pinheiro. As condições de ocupação no 

assentamento ocorrem de forma descontínua, condicionando a presença de diferentes 

tipologias devido a pecuária e agricultura de subsistência, associadas em pequenas manchas 

não mapeáveis na escala de trabalho, que foram agrupadas em legenda composta, como 

Sistema Antropizado na forma de pastagem. 
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Figura 31 - Pecuária de manejo simples em pastagens plantadas, em pequeno lote no Projeto de Assentamento 

Jonas Pinheiro. 
Fonte: Própria. (Localização: 55°34'33,202"W; 12°24'25,34"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

Nos dois córregos que cortam a área de estudo, observam-se inúmeros reservatórios 

artificiais, sendo que em alguns deles, o curso de água fornece abastecimento para tanques 

de psicultura. 

 

 
Figura 32 – Estação de psicultura – Associação dos pequenos produtores da bacia do rio Lira 

Fonte: Própria. (Localização: 55°37'0.74"W; 12°26'3.99"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 
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Figura 33 - Reservatório Artificial em propriedade privada. 

Fonte: Própria. (Localização: 55°40'9,688"W; 12°26'0,355"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

Tipo de 
Cobertura 

Sigla Descrição Área (km²) % 

Sistemas 
Primários 

Fse 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

com dossel emergente 
25,04 22 

Sistemas 
Secundários 

VsFEs 
Vegetação secundária de Floresta Estacional 

Semidecidual 
13,02 11,5 

Sistemas 
Antropizados 

Ad Área Degradada 1,20 1,1 

Inf Infraestrutura 0,55 0,5 

La Lavoura Agrícola 66,99 59,4 

Pa Pastagem 5,01 4,4 

Os Psicultura 0,08 0,1 

RFe Reflorestamento de Eucalipto 0,57 0,5 

Ra Reservatório Artificial 0,41 0,4 

Total 112,85 100 

Quadro 6 - Superfícies das unidades de mapeamento que representam a cobertura vegetal das áreas de 
influência do empreendimento. 

 

A cobertura vegetal da área de estudo está constituída por apenas um grupo bem 

distinto de fitofisionomia vegetal, compondo uma faixa quase contínua da Floresta 

Estacional Semidecidual submontana ou Floresta Associada ao Planalto do Parecis (Seplan, 

2002). A área mais preservada, caracterizada neste estudo como Formação Primária, 

encontra-se ao norte da AID, ao lado esquerdo da BR-163, sentido sinop, delimitadas como 

Áreas de Reserva Legal de grandes propriedades. As formações de vegetação primária de 

Floresta Estacional Semidecidual, apresentam sinais de exploração seletiva de madeira, 
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evidenciada pela formação de pequenas clareiras, ocorrência de espécies emergentes no 

dossel, e composição florística reduzida de espécies comerciais. 

Também na superfície total da AID, observa-se em locais pontuais a ocorrência de 

Formações Secundárias, com sinais de perturbações possivelmente ocasionadas em tempos 

pretéritos pela exploração seletiva de madeira, ou até mesmo, corte raso da vegetação e 

abandando da área, ocasionando na regeneração da mesma. Abrangendo cerca de 8% da 

área total de estudo, estes remanescentes apresentam características semelhantes à matriz 

de vegetação, porém, sempre localizados na borda, e/ou áreas antropizadas, com altura 

menor, dossel irregular e composição florística empobrecida, com espécies pioneiras 

predominantes como Matayba guianensis conhecida popularmente como camboatá branco, 

e Tachigali vulgaris conhecida popularmente como carvoeiro. Nota-se que estas áreas foram 

facilmente identificadas por apresentarem limites bem definidos nos produtos sensoriais 

(imagens de satélite). 

 

 
Figura 34 - Vegetação e uso dos solos das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetadas (ADA) do 

empreendimento. 
Fonte: Dados primários obtidos em levantamento de campo. 
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Figura 35 - Vegetação e uso dos solos das Áreas de Influência Indireta (AII) do empreendimento. 

Fonte: Seplan (2001) complementados com dados obtidos em levantamento de campo. 

 

7.2.2.1. SISTEMA PRIMÁRIO - FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA 

 

A área deste estudo encontra-se em região de domínio da Floresta Estacional 

Semidecidual, no Planalto dos Parecis, na microrregião do Alto Teles Pires. Trata-se de um 

tipo de transição entre a floresta amazônica e as áreas extra-amazônicas, inclusive as áreas 

de Cerrado dos Planaltos Mato-grossenses. A litologia desta região constitui-se de material 

inconsolidado do Quaternário e parte de rochas do Complexo Xingu do pré-cambriano com 

solos de tipos podzólicos, na sua maioria. 

O clima predominante nesta região é o tropical, com inverno seco, de acordo com a 

classificação de Köppen. Este clima caracteriza-se por apresentar uma estação chuvosa no 

verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a outubro (julho é o 

mês mais seco). Esta dupla estacionalidade marcante, é responsável pelo fenômeno da 

semidecidualidade estacional nos ecossistemas, no qual ocorre a queda parcial da folhagem 

da cobertura superior da floresta na época seca (Eiten, 1975). Segundo Veloso et al. (1991), 
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estas florestas destinguem-se por serem compostas por 20 a 50% de espécies que perdem 

partes das folhas no período do inverno. 

Na região Centro-Oeste, a Floresta Estacional Semidecidual apresenta um aspecto 

semelhante ao de “mata seca”, pois assume o caráter francamente semidecidual, quando 

observada no período mais intenso da estiagem, e reduz-se a matas de galeria nos fundos 

dos vales estreitos, junto aos cursos d’água, como uma verdadeira incursão no domínio das 

formações campestres ou savânicas (Ivanauskas et al., 2008). 

Nos remanescentes desta formação, apesar de apresentar uma floresta 

fisionomicamente exuberante, com árvores de 30 a 35 metros de altura, observa-se a 

ocorrência de um estrato superior bastante descontínuo, com espécies emergentes 

dominantes no dossel (Figura 36). A floresta mostra-se bem mais pobre em formas de vida 

do que as Florestas Ombrófilas típicas da Amazônia, com baixa ocorrência de espécies 

comerciais. Segundo relatório Seplan (2002), durante os trabalhos de campo nesta região na 

década de 90, foram identificadas diversas áreas com corte seletivo de madeira, 

evidenciados neste estudo pelos padrões geométricos irregulares nas imagens de satélite. 

 
Figura 36 - Borda de fragmento, com indivíduos emergentes de até 25m de atlura. 

Fonte: Própria. (Localização: 55°38'1,73"W; 12°27'54,24"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 
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A formação primária de Floresta Estacional Semidecidual, cobre 24% da área de 

estudo. Sua extensão percorre principalmente as áreas mais úmidas, solos mais férteis, mais 

profundos, e com maiores teores de matéria orgânica. Devido a estas características de 

grande atrativo para à agropecuária, foram drasticamente reduzidas na região. 

 

 
Figura 37 - Camada de serapilheira expessa, auxiliando nos processos de ciclagem de nutrientes na 

forma de material orgânico. 

 

No interior destas florestas, observa-se ocorrência pouca expressiva do epifitismo 

arborícola, representado principalmente pelas bromeliáceas, aráceas e orquidáceas. As 

lianas lenhosas ocorrem em grande densidade de indivíduos, sempre bem desenvolvidos, 

porém com reduzido número de espécies. 

Sua estrutura aberta apresenta grandes árvores espaçadas, às vezes, nas depressões 

circulares onde a lixiviação é maior a fisionomia florestal é caracterizada pelo envolvimento 

das maiores árvores, por lianas que emprestam à paisagem um aspecto de "torres folhosas", 

atapetadas por um emaranhado de plântulas de regeneração arbórea e lianas. 
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Figura 38 - Estrutura aberta com grandes árvores espaçadas. 

 

Os estudos de campo realizadas nesta formação demonstraram predominância de 

indivíduos com fuste mais longo, e pouco ramificado. A cobertura arbórea nesta vegetação 

tem uma média de 45% das formas de vida, com ocorrência de Lianas, Briófitas. Segundo 

Gillison (2006), as briófitas são sensíveis a ambientes de pouca umidade, intensa 

luminosidade e elevadas temperaturas, é possível supor que condições opostas, associadas 

ao maior sombreamento, sejam verificadas na Floresta Estacional Semidecidual. A presença 

de palmeiras e epífitas foram pouco expressivas. 
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Figura 39 - Aspecto de torres folhosas formado pelo emaranhado de lianas. 

 

 
Figura 40 - Predominância de indivíduos com fuste mais longo, e pouco ramificado. 

 

Essa fitofisionomia possui variações internas em sua estrutura (relacionada a 

aspectos de densidade; caducidade foliar; presença de formas de vida típicas como briófitas, 

lianas, fetos arborescentes etc.; presença de árvores emergentes; estratificação etc.) e 

composição florística, à feição de um mosaico florestado. Ora predominando esta, ora 

aquela espécie. Ora com maior densidade populacional, ora com menor número de 

indivíduos. Ora com domínio de espécies pioneiras, ora secundárias e climácicas. Ora com 
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estrato herbáceo bem definido, ora sem expressão e apenas com presença de indivíduos 

jovens da comunidade arbóreo-arbustiva. Nas bordas dos remanescentes, a composição 

florística apresenta aspectos de predominância de algumas espécies como Cardiopetalum 

calophyllum (Pindaiba-vermelha) e Matayba guianensis (Camboatá-branco), devido aos 

efeitos de borda. No interior da mata mais próximos aos cursos de água, a vegetação 

apresenta-se bem preservada com maior ocorrência de espécies comerciais como Ocotea 

spixiana (Canelão). 

 

 
Figura 41 - Predominância de indivíduos com fuste mais longo, e pouco ramificado. 

 

7.2.2.2. SISTEMAS SECUNDÁRIOS – FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

 

Os remanescentes de floresta, caracterizados neste estudo como Sistemas 

Secundários, compreendem as áreas que sofreram perturbações antrópicas ocasionadas em 

tempos pretéritos pelo corte raso da vegetação e posterior abandono das áreas, 

evidenciadas por estudos de fotointerpretação de séries históricas de satélite. Também se 

enquadram neste sistema os pequenos fragmentos que formam as áreas de preservação 

permanente ao longo dos cursos de água, que devido as estreitas faixas de vegetação, 

perderam as características originais de estrutura, com alturas reduzidas no dossel, 

composição florística empobrecida, prevalecendo espécies secundários e de baixo valor 

econômico.  
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Figura 42 - Formação Secundária de Floresta Estacional Semidecidual, alterada pela instalação de reservatórios 
artificiais, linhas de transmissão de energia, exploração seletiva de madeira, e efeito de borda ocasionado pelas 

lavouras agrícolas. 

 

Em ambas as áreas, a fisionomia é similar à matriz vegetacional, perfeitamente 

contrastantes sob o ponto de vista da fotointerpretação de imagens de satélites, tendo sido 

por isso, delimitadas e mapeadas. 

Esta formação ocupa 8% do território da área de estudo, geralmente em pequenas 

extensões em limítrofe as áreas de lavoura. Nestas áreas, observa-se o forte domínio de 

lianas nas bordas, formando cortinas e colunas sobre as árvores. Entre as lianas mais 

comuns, as mais representativas são das famílias Bignoniaceae e Malpighiaceae. 
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Figura 43 - Borda das áreas de formação secundárias, com forte domínio de lianas e presença de espécies 

pioneiras como a Cecropia pachystachya conhecida popularmente como embaúba. 

 

 
Figura 44 - Borda das áreas de formação secundárias, com forte domínio de lianas e presença de espécies 

pioneiras. 

 

O sub-bosque destes remanescentes apresenta alta densidade de plântulas com 

predominância de indivíduos da espécie Tetragastris altissima (amescla), com espécies 

pioneiras dominantes no dossel, como Tachigali vulgaris (carvoeiro) e Matayba guianensis 

(camboata-branco). 
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Figura 45 - Sub-bosque destes remanescentes, apresentam alta densidade de plântulas. 

 

 
Figura 46 - Sub-bosque destes remanescentes, apresentam alta densidade de plântulas. 

 

Para diagnosticar as relações da alta capacidade de colonização que várias espécies 

apresentam em relação aos ambientes de baixa condição edáfica é extremamente 

importante na recomendação de técnicas e práticas de recuperação de áreas degradadas 

onde a Floresta Estacional Semidecidual se desenvolve. Os efeitos de bordas nos 

remanescentes funcionaram como áreas didáticas, e/ou indicadoras para possibilitar o 

entendimento sobre os mecanismos de regeneração e cicatrização ambiental; e da mesma 

forma, as clareiras, com diferentes tamanhos, formas, idades e resultantes de diferentes 

mecanismos: naturais/antrópicos. 
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7.2.2.3. SISTEMAS ANTROPIZADOS 

 

A descrição dos padrões de uso ocorrentes na área de estudo está baseada, 

principalmente, no mapeamento resultante da interpretação das imagens de satélite, visto 

que, durante as atividades de campo, não foi possível a entrada em algumas propriedades, 

devido à ausência de responsáveis, e/ou em alguns casos, o não consentimento do 

proprietário para realização dos estudos. O principal tipo de uso antrópico desenvolvido na 

área de influência do empreendimento, é representado pela agricultura devido ao fácil 

acesso fornecido pela malha viária da BR-163, na qual cruza o município de Sorriso. Em 

menor escala, restrita as pequenas propriedades, o uso predominante é a pecuária e 

agriculta de subsistência. 

O uso pecuário está restrito ao nordeste da área de estudo, mais especificamente as 

pequenas propriedades inseridas no Projeto de Assentamento Jonas Pinheiro. Nos 

estabelecimentos de pecuária o manejo é rudimentar, há utilização das pastagens plantadas 

e em muitos casos abandonadas como ocorrência de pequenos fragmentos com extrato 

arbóreo em regeneração, com pequena aplicação de capital e baixo padrão zootécnico do 

rebanho. Boa parte da Floresta transformada em pastagens, em função da baixa fertilidade 

natural dos solos e falta de manejo, perdem a produtividade, parecendo abandonadas 

dando lugar à sucessão secundária arbórea adaptada à baixa disponibilidade de nutrientes.  
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Figura 47 - Desenvolvimento de Pecuária no Assentamento. 

 (Localização: 55°35'0,382"W; 12°25'31,096"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 
 
 

 
Figura 48 - Pastagem abandonada, em estágio de regeneração, com presença de indivíduos arbóreos. 

 

Na agricultura de baixa tecnologia, a atividade é marcada pela força de tração 

manual, eventualmente complementada pela tração animal. No entorno e em alguns locais 

pontuais, estas áreas apresentam áreas degradadas, no qual a vegetação em regeneração foi 

abandonada, ou desfragmentada pela criação de pequenos reservatórios artificiais. Os 
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fragmentos de vegetação secundária, apresentam sinais de retirada de madeira, passagem 

de gado, e muitas vezes com construções de infraestrutura dentro da mata.  

 

 
Figura 49 - Áreas no interior de pequenas parcelas do assentamento, com pastagens abandonadas, 

infraestruturas no interior de app’s, reservatórios artificiais, e vegetação explorada. 
(Localização central do assentamento: 55°37'0,277"W; 12°24'36,365"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

Ocupando 30% do território da AID, predominam estabelecimentos com agricultura 

de alta tecnologia associada a produtores e empresários de grande porte. Nestas lavouras de 

agricultura, observa-se o uso de alta tecnologia, com grandes veículos mecanizados como 

colhedeiras, tratores e uniportes, sendo observado uso de aviões agrícolas em alguns casos. 

O uso de insumos é de médio a alto, denotado pela qualidade das sementes e pelo nível de 

utilização de fertilizantes químicos e de calcário.  
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Figura 50 - Lavoura agrícola de grandes propriedades. 

Fonte: Própria. Localização: 55°38'30"W; 12°24'21"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 

 

 
Figura 51 - Lavoura agrícola de monocultivo de soja, em limítrofe com áreas de Formação Secundária. 

 

Ao longo do córrego Poranga, e do rio Ribeirão Sossego existem diversos 

reservatórios artificiais, em alguns casos fornecendo abastecimento para tanques de 

psicultura, outros com casas de abastecimento para uso em pivôs e outras infraestruturas 

agropecuárias, e em outros casos, pela construção de estradas de acesso. Na maioria dos 

casos, a vegetação no entorno, apresenta-se degradada e/ou abandonada.  
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Figura 52 - Estação de piscicultura, com vegetação degradada nos entornos. 

Fonte: Própria. Localização: 55°37'19,174"W; 12°25'57,796"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S. 
 

 

 
Figura 53 - Área alagada artificialmente, formada pela construção de estradas. 

 (55°37'49,66"W; 12°28'2,598"S – Datum Sirgas 2000 UTM 21S) 
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Figura 54 - Reservatório artificial utilizado como tanque de psicultura. 

 Fonte: Própria. Localização: 55°40'7,728"W; 12°25'52,395"S - Datum Sirgas 2000 UTM 21S. 

 

7.2.3. FITOSSOCIOLOGIA E COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

 

7.2.3.1. METODOLOGIA 

 
O levantamento florístico foi realizado através de “Transcectos” com comprimento 

de 100 m x 10 m, em acompanhamento das curvas de nível do terreno, sendo anotadas as 

espécies vegetais de todos os hábitos e em todos os estratos passíveis de identificação em 

campo.  
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Figura 55 - Localização das amostras utilizadas para os estudos fitossociologicos. 

 

A alocação das amostras, considerou a áreas vegetacionais visivelmente mais bem 

conservadas de forma a garantir maior representatividade da comunidade arbórea a ser 

amostrada, além de contemplar trechos de observação de epífitas. Vale ressaltar que 

durante as atividades de campo, não foi possível a entrada em algumas propriedades 

selecionadas como áreas a serem amostradas nos estudos preliminares em escritório. Tal 

fato deve-se à ausência de responsáveis, e/ou em alguns casos, o não consentimento do 

proprietário para realização dos estudos.  

Mediu-se a circunferência à altura do peito de todas as formas de vida (Árvores, 

Cipós e Palmeiras), com trena de precisão em centímetros. A circunferência foi medida a 

uma altura padrão de 1,30 metros do solo. Em alguns casos, onde não foi possível medir a 

circunferência, devido à presença de deformidades no tronco e sapopemas, a medição foi 

realizada através de estimativa. Os procedimentos de mensuração foram realizados sempre 

pelo mesmo membro da equipe, com fita métrica para as medidas de diâmetro. Não foram 

incluídos na amostragem para os cálculos fitossociológicos indivíduos mortos e/ou lianas. As 

Amostra Latitude Longitute

01 55° 37' 57,748" W 12° 27' 54,552" S

02 55° 38' 0,790" W 12° 27' 10,580" S

03 55° 37' 55,033" W 12° 26' 25,816" S

04 55° 37' 36,540" W 12° 25' 25,381" S

05 55° 40' 12,524" W 12° 25' 9,593" S

06 55° 38' 47,607" W 12° 24' 26,992" S

07 55° 39' 14,278" W 12° 24' 56,351" S
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anotações de campo, para cada indivíduo incluíram a subárea de ocorrência e o número da 

transecção. 

A altura da base da copa ou altura do fuste, foi obtida pela longitude do tronco desde 

sua base até o início da copa da árvore. Geralmente considera-se o início da copa quando 

existem ramos vivos em, pelo menos, três dos quadrantes da copa. Indivíduos com 

bifurcação abaixo do nível do solo foram tomadas suas medidas separadamente, 

considerando ser as medidas de indivíduos distintos. A medição foi efetuada na primeira 

quinzena de janeiro de 2019, resultando na ficha de campo. A identificação foi toda efetuada 

em campo, dispensado coleta de material botânico. 

A caracterização fitossociológica das florestas pode ser feita mediante a observância 

de vários parâmetros fitossociológicos. Nesses ecossistemas, a vegetação está relacionada 

com alguns fatores do meio (edáficos e bióticos), dando como resultado distintas 

classificações de tipo ecológico. A descrição da estrutura da comunidade baseou-se nos 

parâmetros fitossociológicos descritos no livro Florestas Nativas - Estrutura, Dinâmica e 

Manejo (Souza e Soares, 2013), e calculados no programa R Development Core Team (2008), 

apresentados a seguir: 

 

Densidade absoluta por Área proporcional (DA): representa o número médio de árvores de 

uma determinada espécie, por unidade de área. A unidade amostral comumente usada para 

formações florestais é um hectare (10.000 m²). A fórmula é a seguinte: 

 

𝐷𝐴𝑖 = 𝑛𝑖  .  
𝑈

𝐴
 

Onde: 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

A = área total amostrada, em m²; 

U = Unidade amostral (ha). 

 

Densidade Relativa (DR): é definida como a porcentagem do número de indivíduos de uma 

determinada espécie em relação ao total de indivíduos amostrados. A fórmula é a seguinte: 
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𝐷𝑅𝑖 = 𝑛𝑖  .  
100

𝑁
 

Onde: 

ni= número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos. 

 

Frequência Absoluta (FA): é a porcentagem de unidades de amostragem com ocorrência da 

espécie, em relação ao número total de unidades de amostragem. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐹𝐴𝑖 = 𝑃𝑖  .  
100

𝑃
 

Onde: 

PI = número de parcelas ou pontos de amostragem em que a espécie ocorreu; 

P = Número total de parcelas ou pontos de amostragem. 

 

Frequência relativa (FR): é obtida da relação entre a frequência absoluta de cada espécie e a 

soma das frequências absolutas de todas as espécies amostradas. A fórmula é a seguinte: 

𝐹𝑅𝑖 = 𝐹𝐴𝑖 .
100

𝐹𝐴𝑍
 

Onde: 

FAi = Frequência Absoluta da espécie i; 

FAZ = Soma das frequências de todas as espécies. 

 

Dominância Absoluta (DoA): é calculada a partir da somatória da área basal dos indivíduos 

de cada espécie. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐷𝑜𝐴𝑖 = 𝐴𝐵𝑖  .
𝑈

𝐴
 

Onde: 

ABi = é a área basal de cada indivíduo da espécie; 

U = Unidade amostral (ha); 
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A = área total amostrada, em m²; 

 

Dominância relativa (DoR): representa a relação entre a área basal total de uma espécie e a 

área basal total de todas as espécies amostradas. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐷𝑜𝑅 =  
𝐴𝐵𝑖

𝐴𝐵𝑡
 . 100 

Onde:  

ABi = é a área basal de cada indivíduo da espécie; 

ABT = é a soma das áreas basais de todas as espécies 

 

Índice de valor de importância (IVI): representa em que grau a espécie se encontra bem 

estabelecida na comunidade e resulta em valores relativos já calculados para a densidade, 

frequência e dominância, atingindo, portanto, valor máximo de 300. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐼𝑉𝐼𝑖 = 𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖 

Onde: 

DRi = Densidade relativa 

DoRi = Dominância Relativa 

FRi = Frequência relativa 

 

Índice de valor de cobertura (IVC): é a soma dos valores relativos e dominância de cada 

espécie, atingindo, portanto, valor máximo de 200. A fórmula é a seguinte: 

 

𝐼𝑉𝐶𝑖 = 𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 

Onde: 

DRi = Densidade relativa 

DoRi = Dominância Relativa 
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Um estudo fitossociológico não é somente conhecer as espécies que compõem a 

flora, mas também como elas estão arranjadas, sua interdependência, como funcionam, 

como crescem e como se comportam no fenômeno de sucessão. Desta forma, o estudo da 

composição florística é de fundamental importância para o conhecimento da estrutura da 

vegetação, possibilitando informações qualitativas e quantitativas sobre a área em estudo e 

a tomada de decisões para o melhor manejo de cada tipo de vegetação. 

 

7.2.3.2. CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA 

 

Foram registradas 59 famílias de angiospermas de porte arbóreo, arbustivo, liana e 

palmeiras. A família Fabaceae representada por 14 espécies foi a de maior riqueza, 

compreendendo aproximadamente 17% do total de espécies encontradas. As famílias 

seguintes com maior riqueza de espécies foram, Annonaceae, Apocynaceae, Burseraceae e 

Lauraceae, ambas com 5 espécies cada. Das famílias restantes, 20 delas ocorrem na área 

com apenas uma (1) espécie.  

 
Figura 56 - Famílias com maior riqueza de espécies encontradas na área de estudo. 

 

A família Fabaceae, é citada na literatura como a mais rica em espécies em florestas 

estacionais semideciduas submontana e ribeirinhas (Sciamarelli, 2005; Romagnolo e Souza, 

2000). Esta família também e citada com maior riqueza, até mesmo nas formações 

estacionais semideciduais presentes em outras regiões (Rodrigues et al, 1989), na serra da 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 103 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

Boquena (Damasceno et al, 2000), em Mato Grosso do Sul (Pagotto e Souza, 2006). Leitão 

(1992), descrevendo a estrutura de matas ciliares, relata que nos estratos superiores existe 

clara dominância de Fabaceae.  

Segundo Silva et al. (2004) a capacidade de fixar nitrogênio apresentada por espécies 

desta família poderá ser considerada uma boa estratégia de vida quando os solos que 

sustentam essas florestas principalmente em topos e encostas de morros apresentarem 

baixa fertilidade natural. A família Fabaceae é extremamente importante na estrutura da 

vegetação de florestas e do cerrado, sendo imprescindível à sua preservação na dinâmica 

populacional destas comunidades (Fidelis e Godoy, 2003). 

Do total de famílias registradas na área, estão distribuídas em 66 gêneros. Dois 

gêneros apresentam o maior número de espécies, sendo Inga e Ocotea, ambos com quatro 

(4) espécies. Os gêneros seguintes com mais espécies, registraram três espécies (3) para 

cada, sendo Aspidosperma, Licania, Miconia e Protium. Para os gêneros restantes, foram 

registrados a ocorrência de apenas uma espécie.  

 
Figura 57 - Gêneros com maior riqueza de espécies encontradas na área de estudo. 

 

Os estudos de campo permitiram o registro de 83 espécies, distribuídas em 59 

famílias e 66 gêneros. Das 83 espécies registradas, 13 apresentam mais de dez (10) 

indivíduos, e 26 apenas um (1). Dentre estas, Myrcia tomentosa conhecida popularmente 

como goiabinha apresentou maior número de indivíduos, sendo 35. Cardiopetalum 
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calophyllum conhecida popularmente como pindaíba, e Matayba guianensis conhecida 

popularmente como camboata, apresentaram 34 indivíduos cada. 

 
Figura 58 - Espécies mais abundantes encontradas na área de estudo. 

 

É interessante ressaltar que nenhuma espécie foi avistada em todas as amostras 

realizadas em campo. Sendo mais representativa em todas as áreas amostradas, destaca-se 

as espécies Cardiopetalum calophyllum, Duguetia lanceolata, Ocotea spixiana, e Sacoglottis 

matogrossensis que não foram observadas apenas em uma área, com fragmentos de menor 

tamanho comparado ao outros amostrados. 

 

7.2.3.3. RESULTADOS 

 

No levantamento fitossociológico foram amostrados 479 indivíduos, pertencentes a 

59 famílias, 66 gêneros e 84 espécies arbóreas. Das 97 espécies, sete foram identificadas 

apenas no nível de gênero e três no nível de família.  

A floresta apresentou dossel irregular, com o estrato superior variando entre 15 e 30 

metros de altura, onde destacaram-se Ochthocosmus barrae, Apuleia leyocarpa, Tetragastris 

altissima e Inga longifólia. No subosque das áreas amostradas, predominam regenerantes 

caracterizadas neste estudo com Dap entre 10-30 cm, as espécies Cardiopetalum 

calophyllum, Matayba guianensis, Myrcia tomentosa e Licania sp. 
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A respeito da abundância de indivíduos, registrou-se cerca de 50 ind/ha da Myrcia 

tomentosa, seguida Cardiopetalum calophyllum e Matayba guianensis com 47 ind/ha. Estas 

espécies, não ocorreram em todas as áreas, mas devido ao tamanho dos fragmentos na 

forma de mosaicos vegetacionais advindo de distúrbios naturais ou antrópicos, com 

formações de clareiras, observou-se maior abundância destas espécies em locais pontuais, 

onde a disponibilidade de luz era maior evidenciado pela abundância de regenerantes (Dap 

>10 <30). 

 

 
Figura 59 - Espécies mais abundantes na área de estudo. 

 

Ao avaliar a dominância, observa-se que o padrão muda. Apesar de apresentarem 

menores valores de abundância, as espécies comerciais estão ocupam maior área basal 

m²/ha, na floresta. Estas espécies apresentam indivíduos de porte arbóreo mais 

desenvolvidos, chegando a atingir 90 cm de Dap, como o caso da Apuleia leyocarpa, espécie 

de interesse madeireiro. Dentre as espécies com maior dominância, destaca-se Tetragastris 

altíssima, Ochthocosmus barrae, Apuleia leyocarpa, Inga longifólia, Sacoglottis 

matogrossensis, e Ocotea spixiana, que juntas correspondem a 10% de toda área basal da 

área de estudo. 
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Figura 60 - Espécies mais dominantes na área de estudo. 

 

O índice de valor de importância (IVI) sugerido por Curtis e McIntosh (1950), definido 

como a soma aritmética dos valores relativos de abundância, dominância e frequência, tem 

sido muito utilizado para determinar a importância ecológica das espécies, através da 

hierarquização em termos do grau de ocupação de sua população dentro do espaço 

geométrico da floresta, o que é expresso pelo número (abundância), tamanho (dominância) 

e distribuição espacial (frequência) dos indivíduos da população. Quanto maiores os valores 

de abundância, frequência e dominância mais importância terá a espécie dentro do 

complexo florístico da área. Partindo desta premissa, neste estudo foi evidenciado que a 

soma do IVI de apenas 11 espécies, representam mais de 50% do valor total obtido na área 

de estudo. Destas, Tetragastris altíssima conhecida popularmente como amescla, apresenta 

o maior valor 23,7%, seguida de Cardiopetalum calophyllum com 13,9%, Matayba guianensis 

com 11,5% e Myrcia tomentosa com 11,5%. 
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Figura 61 - Espécies com maiores valores de Índice de Importância e Valor de Cobertura. 

 

Estes valores concentrados em poucas espécies, provavelmente está relacionado ao 

desbalanceamento entre as taxas de mortalidade e recrutamento de tais espécies, 

evidenciado pelo o efeito de perturbações no fragmento, sendo estes naturais e/ou 

antrópicos. Vale ressaltar, que os fragmentos se encontram delimitados em faixas mais 

estreitas de vegetação ao longo dos cursos d’água, ocasionando maiores efeitos de borda. 

Resultados obtidos por um dos maiores e mais longos estudos de fragmentação de florestas 

na Amazônia, o Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) através de um 

convênio entre o INPA e o Smithsonian Institution, (Laurence et al., 2011), apontam que o 

efeito de borda têm sido um fator dominante na dinâmica de fragmentos, afetando 

fortemente o microclima florestal, a mortalidade de árvores, o armazenamento de carbono, 

a fauna, a hidrologia e outros aspectos da ecologia de fragmentos. À medida que os 

fragmentos tornam-se menores, a proporção de habitat e borda aumenta, levando a 

mudanças nas condições microclimáticas (por exemplo, temperatura, umidade, vento, 

radiação solar) e componentes bióticos do ecossistema (Saunders et al., 1991; Laurance et 

al., 2007). Diversos estudos demonstram a redução da riqueza de espécies em diversos 

organismos, com a redução da área do fragmento. Estes declínios são evidentes em briófitas 

foliares (Zartman, 2003), plântulas de árvores (Benítez-Malvido e Martinez-Ramos, 2003), 
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palmeiras (Scariot, 1999), aves insetívoras de sub-bosque (Stratford e Stouffer, 1999; Ferraz 

et al., 2007), primatas (Gilbert e Setz, 2001; Boyle e Smith, 2010), grandes mamíferos e 

herbívoros (Timo, 2003), entre outros. Para esses grupos, fragmentos menores são 

frequentemente incapazes de suportar populações viáveis e efeitos deletérios das bordas 

(Laurence et al., 2011). 
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ESTRUTURA HORIZONTAL 

Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Submontana com dossel emergente 

ESPÉCIES ind/ha % m²/ha % ind/ha % % % 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NONE VULGAR DA DR DoA DoR FA FR IVI IVC 

ANNONACEAE Annona sylvatica Pinha da mata 7,14 1,04 0,1639 0,66 0,57 2,13 3,83 1,70 

ANNONACEAE Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 48,57 7,10 0,8990 3,62 0,86 3,19 13,91 10,72 

ANNONACEAE Duguetia lanceolata Pindaiba branca 18,57 2,71 0,2795 1,13 0,86 3,19 7,03 3,84 

ANNONACEAE Duguetia marcgraviana Pindaiba Preta 2,86 0,42 0,0232 0,09 0,29 1,06 1,58 0,51 

ANNONACEAE Guatteria sp. Pindaiba sp. 1,43 0,21 0,0116 0,05 0,14 0,53 0,79 0,26 

APOCYNACEAE Aspidosperma discolor Guarantã 1,43 0,21 0,5013 2,02 0,14 0,53 2,76 2,23 

APOCYNACEAE Aspidosperma guatambu Guatambu peroba 1,43 0,21 0,0409 0,16 0,14 0,53 0,91 0,37 

APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Peroba mica 2,86 0,42 0,0506 0,20 0,14 0,53 1,15 0,62 

APOCYNACEAE Couma macrocarpa Sorva 1,43 0,21 0,0382 0,15 0,14 0,53 0,89 0,36 

APOCYNACEAE Hymatanthus obovathus Timborna 1,43 0,21 0,2011 0,81 0,14 0,53 1,55 1,02 

ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 7,14 1,04 0,1856 0,75 0,29 1,06 2,86 1,79 

BIGNONIACEAE Handroanthus serratifolius Ipê amarelo 2,86 0,42 0,0408 0,16 0,29 1,06 1,65 0,58 

BORAGINACEAE Cordia glabrata Louro branco 1,43 0,21 0,0802 0,32 0,14 0,53 1,06 0,53 

BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 17,14 2,51 0,3904 1,57 0,57 2,13 6,21 4,08 

BURSERACEAE Protium pilosum Amesclinha 4,29 0,63 0,0417 0,17 0,29 1,06 1,86 0,79 

BURSERACEAE Protium spruceanum Amescla vermelha 4,29 0,63 0,0288 0,12 0,29 1,06 1,81 0,74 

BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 32,86 4,80 4,1045 16,54 0,57 2,13 23,47 21,34 

BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 5,71 0,84 0,1204 0,49 0,57 2,13 3,45 1,32 

CALOPHYLLACEAE Caraipa densifolia Vermelhão 4,29 0,63 0,1755 0,71 0,29 1,06 2,40 1,33 

CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 11,43 1,67 0,0839 0,34 0,57 2,13 4,14 2,01 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella glandulosa Bosta de rato 1,43 0,21 0,0821 0,33 0,14 0,53 1,07 0,54 

CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 21,43 3,13 0,4315 1,74 0,71 2,66 7,53 4,87 

CHRYSOBALANACEAE Licania humilis Fruta de morcego 2,86 0,42 0,0265 0,11 0,29 1,06 1,59 0,52 

CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 30,00 4,38 0,4899 1,97 0,71 2,66 9,02 6,36 

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 18,57 2,71 0,7122 2,87 0,71 2,66 8,24 5,58 

CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 8,57 1,25 0,0792 0,32 0,71 2,66 4,23 1,57 

EBENACEAE Dyospiros brasiliensis olho boizinho 1,43 0,21 0,0783 0,32 0,14 0,53 1,06 0,52 

ELAEOCARPACEAE Sloanea robusta Pateiro 1,43 0,21 0,0102 0,04 0,14 0,53 0,78 0,25 
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ESTRUTURA HORIZONTAL 

Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Submontana com dossel emergente 

ESPÉCIES ind/ha % m²/ha % ind/ha % % % 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NONE VULGAR DA DR DoA DoR FA FR IVI IVC 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Coca 1,43 0,21 0,0071 0,03 0,14 0,53 0,77 0,24 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum squamatum Pimenta coca 2,86 0,42 0,0287 0,12 0,29 1,06 1,60 0,53 

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Taquari 1,43 0,21 0,0182 0,07 0,14 0,53 0,81 0,28 

EUPHORBIACEAE Hevea benthamiana Seringueira 1,43 0,21 0,0220 0,09 0,14 0,53 0,83 0,30 

EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 7,14 1,04 0,3068 1,24 0,29 1,06 3,34 2,28 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 7,14 1,04 0,1612 0,65 0,29 1,06 2,76 1,69 

FABACEAE Abarema jupumba Tento 1,43 0,21 0,0357 0,14 0,14 0,53 0,88 0,35 

FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 5,71 0,84 1,5032 6,06 0,29 1,06 7,96 6,89 

FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 5,71 0,84 0,1929 0,78 0,43 1,60 3,21 1,61 

FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 5,71 0,84 0,4931 1,99 0,43 1,60 4,42 2,82 

FABACEAE Hymenaea courbaril Jatobá 1,43 0,21 0,0156 0,06 0,14 0,53 0,80 0,27 

FABACEAE Hymenolobium heringerianum Angelim 4,29 0,63 0,0225 0,09 0,29 1,06 1,78 0,72 

FABACEAE Inga grandiflora ingá g. 4,29 0,63 0,1870 0,75 0,14 0,53 1,91 1,38 

FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 12,86 1,88 0,2293 0,92 0,29 1,06 3,87 2,80 

FABACEAE Inga longifolia Ingazão 11,43 1,67 1,3348 5,38 0,29 1,06 8,11 7,05 

FABACEAE Plathymenia reticulata Amarelinho 1,43 0,21 0,0156 0,06 0,14 0,53 0,80 0,27 

FABACEAE Pterodon pubescens Sucupira branca 2,86 0,42 0,1838 0,74 0,14 0,53 1,69 1,16 

FABACEAE Samanea nopinatum Sete casca 4,29 0,63 0,2138 0,86 0,43 1,60 3,08 1,49 

FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 21,43 3,13 0,8589 3,46 0,29 1,06 7,66 6,59 

FABACEAE Inga sp Ingá 8,57 1,25 0,1198 0,48 0,14 0,53 2,27 1,74 

HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 7,14 1,04 0,7689 3,10 0,29 1,06 5,21 4,14 

HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 31,43 4,59 1,0226 4,12 0,86 3,19 11,91 8,71 

IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 14,29 2,09 1,6412 6,61 0,43 1,60 10,30 8,70 

LAMIACEAE Vitex cymosa Tarumã 1,43 0,21 0,0344 0,14 0,14 0,53 0,88 0,35 

LAURACEAE Aiouea saligna canela 10,00 1,46 0,2811 1,13 0,43 1,60 4,19 2,59 

LAURACEAE Ocotea guianensis Seda 1,43 0,21 0,0230 0,09 0,14 0,53 0,83 0,30 

LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 5,71 0,84 0,3411 1,37 0,29 1,06 3,27 2,21 

LAURACEAE Ocotea odorifera Canela sasafras 1,43 0,21 0,0319 0,13 0,14 0,53 0,87 0,34 
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LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 30,00 4,38 0,9885 3,98 0,86 3,19 11,56 8,37 

LYTHRACEAE Physocalimma scaberrimun Arica 4,29 0,63 0,0745 0,30 0,29 1,06 1,99 0,93 

MALPIGHIACEAE Bysonima coccolobifolia Milho de pomba b. 4,29 0,63 0,2323 0,94 0,29 1,06 2,63 1,56 

MALVACEAE Ceiba pentandra Sumauma 1,43 0,21 0,1302 0,52 0,14 0,53 1,27 0,73 

MALVACEAE Mollia lepdota Molia 1,43 0,21 0,0983 0,40 0,14 0,53 1,14 0,61 

MELASTOMATACEAE Miconia ferruginsa Ferrugem 2,86 0,42 0,0255 0,10 0,29 1,06 1,58 0,52 

MELASTOMATACEAE Miconia minutifolia Chumbinho 2,86 0,42 0,0907 0,37 0,29 1,06 1,85 0,78 

MELASTOMATACEAE Miconia sp. Desenterra família 2,86 0,42 0,2080 0,84 0,29 1,06 2,32 1,26 

MELASTOMATACEAE Mouriri nervosa Canela cutia 2,86 0,42 0,0213 0,09 0,29 1,06 1,57 0,50 

MELIACEAE Cedrela fissilis Rosinha 1,43 0,21 0,0284 0,11 0,14 0,53 0,86 0,32 

MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 11,43 1,67 0,2175 0,88 0,71 2,66 5,21 2,55 

MORACEAE Brosimum gaudichaudii mama sem espinho 1,43 0,21 0,0692 0,28 0,14 0,53 1,02 0,49 

MORACEAE Pseudolmedia laevigata Cegador 7,14 1,04 0,1355 0,55 0,43 1,60 3,19 1,59 

MYRTACEAE Myrcia lanuginosa Grudentinho 1,43 0,21 0,0083 0,03 0,14 0,53 0,77 0,24 

MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 50,00 7,31 0,4991 2,01 0,57 2,13 11,45 9,32 

OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 12,86 1,88 0,1334 0,54 0,43 1,60 4,01 2,42 

OLACACEAE Heisteria citrifolia Heisteria 1,43 0,21 0,0139 0,06 0,14 0,53 0,80 0,26 

RUBIACEAE Amaioua guianensis Marmelada a. 4,29 0,63 0,0540 0,22 0,14 0,53 1,38 0,84 

RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 10,00 1,46 0,1464 0,59 0,29 1,06 3,12 2,05 

RUBIACEAE Posoqueria latifolia Marmelada fedida 1,43 0,21 0,0116 0,05 0,14 0,53 0,79 0,26 

SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 5,71 0,84 0,2379 0,96 0,29 1,06 2,86 1,79 

SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 48,57 7,10 0,5754 2,32 0,57 2,13 11,54 9,42 

SAPINDACEAE Talisia esculenta Pitomba 1,43 0,21 0,0109 0,04 0,14 0,53 0,78 0,25 

SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 5,71 0,84 0,4335 1,75 0,29 1,06 3,65 2,58 

SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 11,43 1,67 0,7485 3,02 0,43 1,60 6,28 4,69 

URTICACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 2,86 0,42 0,0586 0,24 0,29 1,06 1,72 0,65 

VOCHYSIACEAE Qualea paraensis Cambará p. 2,86 0,42 0,0964 0,39 0,29 1,06 1,87 0,81 

Total Geral 684,29 100 24,8130 100 26,86 100 3 200 
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0
0 

Riqueza de Espécies 83 

Quadro 7 - Fitossociologia da área de estudo. 
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7.2.4. ESPÉCIES AMEAÇADAS 

 

A partir dos dados obtidos em campo, conferidos com lista da flora ameaçada 

disponibilizada pela portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443, de dezembro de 2018, 

bem como o Livro Vermelho da Flora do Brasil (2000) disponibilizado pelo Centro Nacional 

de Conservação da Flora (CNCFlora), foi observado a ocorrência de três espécies 

enquadradas em alguma categoria de vulnerabilidade à extinção, a espécie Apuleia leiocarpa 

(Vogel) J.F.Macbr. classificada como vulnerável, Cedrela fissilis Vell. classificada como 

vulnerável, e Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer classificada em Extinção. 

• Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.  

Esta espécie pertence à família das Fabaceae, sendo conhecida regionalmente como 

garapa ou garapeira. É uma árvore inerme, caducifólia, heliófila, monoica, até 25 m de altura 

e 70cm de DAP. A madeira é moderadamente pesada a pesada, com fibras reversas; cerne 

variando de amarelo a marrom-claro. Ocorre do Pará ao Rio Grande do Sul, em florestas 

estacionais subcaducifólias e caducifólias, e florestas ribeirinhas situadas em solos bem 

drenados de média a alta fertilidade. É uma das espécies arbóreas mais frequentes e 

notáveis nas formações florestais do Cerrado. Perde a folhagem na estação seca, brota e 

floresce entre outubro e novembro e apresentam frutos maduros entre julho e setembro. A 

floração é errática em muitos indivíduos, ocorrendo anualmente ou a cada 2 ou 3 anos. As 

flores são frequentadas por insetos de diversas ordens, com predominância de 

himenópteros e com destaque para abelhas. Os frutos caem sob a planta-mãe ou são 

dispersos por ventos fortes para os arredores. As sementes são predadas por bruquídeos 

que perfuram os frutos.  

 

• Cedrela fissilis Vell. 

Esta espécie pertence à família das Meliaceae, sendo conhecida regionalmente como 

Cedro ou Rosinha, e possui distribuição ampla no território brasileiro, compreendendo 

latitudes de 1° S (Pará) a 33° S (Rio Grande do Sul). Ocorre em altitudes de 5 a 1.800 metros. 

É uma árvore caducifólia, com altura variando entre 10 e 25m e DAP (diâmetro à 

altura do peito), entre 40 e 80cm. Apresenta tronco reto ou pouco tortuoso, com fuste de 

até 15m. A copa é alta e em forma de corimbo, o que a torna muito típica. As flores são 
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brancas, com tons levemente esverdeados e ápice rosado. Os frutos são cápsulas em forma 

de pêra, deiscentes, sendo que parte dos carpelos permanecem no eixo do fruto após a 

deiscência.  As sementes são aladas, de coloração bege a castanho-avermelhada e 

apresentam dimensões de até 35mm de comprimento por 15mm de largura. É uma espécie 

que se comporta como secundária inicial ou secundária tardia. Ocorre tanto na floresta 

primária, principalmente nas bordas da mata ou clareiras, como na floresta secundária, 

porém nunca em formações puras, possivelmente pelos ataques severos da broca-do-cedro 

e pela necessidade de luz para desenvolver-se, dependendo, portanto, da formação de 

clareiras. As principais regiões fitoecológicas de ocorrência são Floresta Ombrófila Densa 

(Floresta Atlântica e Floresta Amazônica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual. 

 

• Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer  

Esta espécie pertence à família das Lauraceae, conhecida regionalmente como 

canela-sassafrás é uma árvore encontrada preferencialmente em encostas de solos rasos de 

drenagem rápida. Distribui-se desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, principalmente 

na mata pluvial da encosta Atlântica, bem como a mata com Araucária. 

Possui 5 a 15 metros de altura, tronco tortuoso, curto e com pequena dilatação na base. É 

uma planta perenifólia, visto que não perde suas folhas na estação seca, heliófila, pois 

necessita de luz para germinar, seletiva xerófita do extrato arbóreo, preferindo o alto das 

encostas dos solos rasos e de rápida drenagem. Suas folhas quando maceradas liberam odor 

característico e suas flores brancas são muito perfumadas, florescendo em diferentes épocas 

do ano. Sua madeira, utilizada para construção civil, é muito durável na água. Destaca-se por 

produzir óleo essencial contendo safrol, utilizado para perfumaria, medicina e fabricação de 

inseticidas e herbicidas. 

 
7.2.5. CONSIDERAÇÕES 

 

Os estudos realizados no âmbito florístico, permitem afirmar que a região esta 

inserida na vertente amazônica, na Bacia do Rio Teles Pires. A maior parte do território é 

compreendida no Planalto dos Parecis, apresentando relevo predominantemente plano. No 
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revestimento vegetal, seguindo a classificação de Ribeiro e Walter (1998) predominam 

formações do bioma cerrado, com variações entre as formações savânicas nas áreas de 

interflúvio, e as formações rupestres de campos úmidos, e formações florestais das matas de 

galeria margeando os cursos d'água. 

Comparando os resultados quantitativos das amostras quanto às observações em 

campo, bem como, com os dados relativos ao número de espécies, área basal, altura dos 

indivíduos, podemos asseverar com maior precisão que as áreas caracterizadas como 

formações primárias, apesentam diferentes estágios de sucessão, variando conforme as 

condições do meio e o tamanho do fragmento. 

Nas áreas de fragmentos mais estreitos, foi evidenciado maior ocorrência de 

distúrbios formando pequenas clareiras no interior da mata. Nestas áreas de maior 

disponibilidade de luz, as espécies Pioneiras de estágios iniciais, dominam o sub-bosque 

como o exemplo de Tapirira guianensis Aubl. e Maprounea guianensis Aubl. A alta densidade 

dessas espécies nestes locais pontuais, aumenta os valores de dominância e frequência das 

mesmas, e consequentemente o índice de valor de importância.  

Conforme demonstrado nas descrições acerca do registro florístico, para todos os 

casos analisados, um número pequeno de famílias reúne a maior parte das espécies 

amostradas. Esse dado ratifica o fato de que poucas famílias botânicas representam um 

grande número de espécies em diferentes ecossistemas, como já fora verificado em outros 

trabalhos na região amazônica, e de cerrado. 

Foi registrado abundância eleveda de indivíduos distribuídos nos diferentes 

ambientes, entretanto, as diferentes fitofisionomias apresentaram pobreza no aspecto de 

biodiversidade, revelando uma pobreza no número de espécies comparado a literatura de 

locais mais preservados. O dominio de espécies pioneiras e secundárias iniciais, indicam que 

o ambiente encontra-se relativamente alterado. Tal fato é evidenciado em campo, uma vez 

que os remanescentes de vegetação estão restritos as áreas que margeam os cursos d’água, 

em uma região geograficamente caracterizada pelo domínio da agricultura. 

Vale ressaltar que o projeto é de ampliação da indústria, contribuindo assim para 

afirmar a não existência de impacto no meio biótico da flora, uma vez que não haverá 

supressão da vegetação. 
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7.3.  ESTUDO DA FAUNA 

 
O presente documento trata da apresentação do Relatório Técnico de 

monitoramento de fauna na área de influência da FS Fueling Sustentability, localizada no 

município de Sorriso, estado de Mato Grosso. São apresentados dados de fauna obtidos 

durante o monitoramento ambiental nos períodos de cheia (janeiro de 2021) e seca 

(setembro de 2021), pela equipe técnica da empresa Bionorte Meio Ambiente LTDA.  

 Ao longo do documento são apresentadas as listas de espécies e informações acerca 

das populações da ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna de médio e grande 

porte registradas sob influência do referido empreendimento. Para cada estrato de fauna, 

são aferidos dados de riqueza de espécies, diversidade e abundância, além de comentários 

ecológicos sobre as populações amostradas.  Avaliações sobre a integridade dos habitats são 

efetuados, no objetivo de observar possíveis mudanças entre os períodos de 

monitoramento.  

São destacadas, ainda, espécies com importância cinegética, endêmicas e ameaçadas 

de extinção, tendo em vista a tomada de decisões para conservação do habitat e, 

consequentemente, da fauna aquática e terrestre.  

 
7.3.1. OBJETIVOS 

 

O inventário de fauna visa identificar as espécies de peixes, anfíbios, répteis, aves, 

mamíferos (terrestres e alados) e insetos presentes na região, apontando espécies raras, 

endêmicas, com potencial cinegético e/ou ameaçadas de extinção e pelo comércio. Busca-

se, ainda, caracterizar o estado de conservação dos ecossistemas locais, avaliando os 

possíveis impactos provocados pelo empreendimento e propor medidas que garantam a 

manutenção das populações.  

 
7.3.2. HERPETOFAUNA 

 
O Brasil ocupa um lugar de destaque quando o assunto é biodiversidade, sendo 

privilegiado por ser o detentor da maior biodiversidade do mundo, tanto de espécies como 

de ambientes (Mittermeier et al., 2005). Porém, essa diversidade vem sendo ameaçada pela 

perda das áreas naturais decorrente da expansão da agricultura e pecuária bem como pelos 
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empreendimentos hidrelétricos e minerações. A fragmentação de áreas anteriormente 

contínuas, juntamente com a redução da cobertura vegetal e alteração das condições 

naturais, produz impactos diretos e imediatos às comunidades da fauna e flora presentes 

nas regiões afetadas (Sarmento-Soares e Martins-PIinheiro, 2007). Assim como ocorre para 

todos os estados brasileiros, Mato Grosso vem sofrendo intenso processo de drástica 

descaracterização ambiental com grandes transformações nas paisagens terrestres e 

aquáticas em função das atividades antrópicas, o que inevitavelmente resulta em 

degradação e fragmentação de habitats, fatores que lideram a lista de impactos antrópicos 

negativos sobre a fauna. 

Os representantes da herpetofauna possuem características morfológicas e 

fisiológicas que os tornam sensíveis a perturbações nos locais onde vivem, tornando-os 

assim uma ferramenta importante na avaliação da qualidade ambiental dos ecossistemas 

(Pavan, 2007), tornando esse grupo faunístico destaque nos estudos em regiões sob pressão 

de empreendimentos impactantes. Portanto, a realização do monitoramento de fauna é 

fundamental para avaliar tendências espaciais e temporais da diversidade da região, com 

vistas ao estabelecimento de práticas eficientes de manejo e conservação (Alho, 2003; 

Recorder & Nogueira, 2007). Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo 

monitorar a dinâmica das populações da herpetofauna, durante as atividades de operações 

da FS Fueling Sustentability, no município de Sorriso (MT). 

 
7.3.2.1. OBJETIVOS 

 
Monitorar a dinâmica das populações da herpetofauna na área de influência da FS 

Fueling Sustentability, unidade de Sorriso, MT. 

 
Objetivos específicos  

• Identificar as espécies de anfíbios e répteis na área de influência do 

empreendimento; 

• Acompanhar a dinâmica (riqueza, abundância e diversidade) da herpetofauna ao 

longo dos pontos e períodos amostrais; 

• Listar as espécies de anfíbios e répteis raras, endêmicas e/ou com algum grau de 

ameaça de extinção; 
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• Contribuir com o conhecimento sobre a herpetofauna, fornecendo subsídios para 

a diminuição de impactos sobre esse estrato de fauna. 

 
7.3.2.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

 
O monitoramento da herpetofauna foi realizado na área de influência do 

empreendimento FS Fueling Sustentability, localizada no município de Sorriso, situado na 

região norte do estado de Mato Grosso. O clima da região é classificado como tropical úmido 

com temperatura e pluviosidade média anual de 25ºC e 1883 mm, respectivamente. 

Apresenta duas estações bem definidas, sendo setembro o mês mais quente do ano, julho 

mais seco e fevereiro o mês mais chuvoso (Soares, 2019). Por localizar-se entre os biomas 

Cerrado e Amazônia legal torna-se detentor de inúmeras riquezas naturais (Soares, 2019).  

Foram selecionados quatro pontos amostrais, correspondendo às matas em 

diferentes porções do empreendimento e suas adjacências. 
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Figura 62 - Localização dos pontos amostrais da herpetofauna no monitoramento na área de influência da FS 

Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 
 

P1 

  
P2 
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P3 

  
P4 

  
Figura 63 - Vista parcial dos pontos amostrais da herpetofauna durante o monitoramento na área de influência 

da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

 

Ponto amostral 
Coordenadas Geográficas 

Área de influência 
Longitude Latitude 

P1 55°38'9.5"O 12°24'32.5"S Direta 

P2 55°38'1.6"O 12°26'31.0"S Direta 

P3 55°38'46.6"O 12°26'56.3"S Direta 

P4 55°40'11.6"O 12°27'48.7"S Direta 

Quadro 8 - Coordenadas geográficas dos pontos amostrais da herpetofauna durante o monitoramento na área 
de influência da FS Fueling Sustainability unidade de Sorriso-MT. 

 
COLETA DE DADOS 

 
A coleta de dados ocorreu durante o ano de 2021, correspondente ao período de no 

período de cheia e seca. Os registros herpetofaunísticos foram efetuados após os transectos, 

pré-estabelecidos em cada ponto amostral, serem percorridos lentamente a pé à procura 

ativa de espécimes nos ambientes disponíveis, objetivando amostrar de forma satisfatória a 

riqueza e abundância da fauna de anfíbios e répteis, vistoriando tanto ambientes secos 

quanto áreas úmidas, as quais representam sítios de vida e reprodução de diversas espécies 

de anfíbios e répteis. 

Os registros das espécies de anfíbios e répteis foram obtidos utilizando as 

metodologias descritas a seguir: 
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• Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) – consiste em lentas caminhadas 

diurnas e noturnas à procura dos anfíbios e répteis em atividade e/ou em seus 

locais de abrigo. Foram feitas observações diretas da presença de indivíduos das 

diferentes espécies e registros das vocalizações características das espécies 

ocorrentes. Em cada ponto de amostragem, foram realizadas PVLT durante 1 hora, 

nos períodos diurno e noturno (Campbell & Christman 1982); 

• Encontro Ocasional (EO) – registros obtidos ao acaso durante a permanência e 

trajetos no interior da área de estudo na campanha de campo. 

Todos os espécimes da herpetofauna amostrados na área de influência da FS Fueling 

Sustainability  foram identificados, quantificados e fotografados, sendo em seguida soltos no 

local de coleta. A nomenclatura das espécies registradas segue a estabelecida pela 

Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2018. 

 

 
Figura 64 - Método de amostragem da herpetofauna durante o monitoramento na área de influência da FS 

Fueling Sustainability, unidade de Sorriso,MT. 

 
ANALISE DOS DADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Foi confeccionada a curva de acumulação de espécies, para determinar graficamente 

se o esforço de coleta foi eficiente para amostragem da riqueza de espécies de anfíbios e 

répteis esperada para a área. No ponto em que a curva tende a estabilização (assíntota), 

conclui-se que, mesmo com o aumento de pontos amostrados não aumentaria 
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necessariamente na quantidade de espécies esperada. Quatro modelos estimadores de 

riqueza (Chao, Jacknife1, Jacknife2 e Bootstrap) foram testados para estimar o número de 

espécies esperado para a região de amostragem. A escolha do modelo mais ajustado deu-se 

em função do erro padrão, no qual o modelo com menor valor de erro padrão foi 

considerado como o mais ajustado aos dados, por demonstrar tendência a estabilização dos 

parâmetros do modelo. 

 
COMPARAÇÃO ENTRE PONTOS AMOSTRAIS 

 
Foi realizado o cálculo do índice de diversidade de Shannon Wienner (H’), para cada 

ponto amostral, utilizando a formula: 

H′ = −∑i=1
s (pi)(log2x pi) 

Onde H’ representa o índice de diversidade de espécies de Shannon Wienner; S 

refere-se ao número de espécies; e pi corresponde a proporção relativa da espécie i. O 

índice de diversidade de Simpson (D) foi calculado a partir da fórmula: 

𝐷 = 1 − ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) ² 

Onde ni é o número de indivíduos do táxon i e; n é o número total de indivíduos na 

amostra. O índice de equitabilidade de Pielou, referente ao padrão de distribuição dos 

indivíduos entre as espécies. foi obtido a partir da seguinte equação: 

Hmax =
H′

log S
 

Onde Hmax representa a equitabildiade de Pielou; H’ representa o índice de 

diversidade de Shannon Wienner; e S corresponde à riqueza de espécies capturadas. 

 
CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 
A fauna de anfíbios e répteis amostrada na área de influência da FS Fueling 

Sustainability  foi aferida quanto ao status de conservação, de acordo com a Portaria Nº 

444/2014 de fauna ameaçada, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), 

CITES (Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de 

Extinção, 2020) e IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza, 2020). 
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7.3.2.3. RESULTADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Levando em consideração os estudos e dados obtidos desde a primeira campanha, no 

período de seca de 2020, somados aos dados obtidos nas campanhas de cheia e seca de 

2021, foram observadas um total de 23 espécies. A curva de acumulação de espécies obtida 

para área do empreendimento apresentou padrão ascendente indicando que novas espécies 

ainda devem ser registradas longo do monitoramento. Ainda assim, a metodologia 

empregada na amostragem faz-se eficiente uma vez que, 86,89% da herpetofauna esperada 

para área foi registrada. A fauna encontrada na área do empreendimento foi superestimada 

pelos modelos estimadores de riqueza avaliados (Chao= 25,80±2,88; Jacknife1=29,41±2,42; 

Jacknife2=29,18; Bootstrap=26,47±1,99), sendo o Bootstrap o modelo melhor ajustado, 

apresentando um desvio padrão menor que os demais modelos. 

 

A B 

  

Figura 65 -  Curva de acumulação de espécies observada (A) e randomizada (B) para herpetofauna registrada 
durante a cheia e seca (2021) na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

 

Durante a cheia de 2021, os pontos que apresentaram maior riqueza foram P2 e P4 

(S=5, em ambos), seguido pelos pontos P3 (S=04) e por último, P1 com apenas uma espécie 

registrada (Figura 60A). A diversidade de Shannon Wiener (Figura 60B) foi maior para os 

pontos amostrais P2 (H’=1,43), P3 (H’=1,21), P4 (H’=1,09) e enquanto para P1 (H’=1,05). 
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Mesmo padrão foi observado para a diversidade de Simpson (Figura 60C), em que, os 

maiores valores foram para P2 (D=0,73), P3 (D=0,65), P2 (D=0,63) e P4 (D=0,55). Já para 

equitabilidade de Pielou (Figura 60D) foram observados para P1 (Hmax= 0,95), P2 (Hmax= 

0,88), P3 (Hmax= 0,87) e P4 (Hmax= 0,67). 

  Já durante o período de seca (2021), os pontos que apresentaram maior riqueza 

foram P4 (S=9), seguido pelos pontos P2 (S=07), P1 (S=06). O ponto P3 não apresentou 

nenhuma espécie durante esse período de monitoramento (Figura 60A). A diversidade de 

Shannon Wiener (Figura 60B) foi maior para os pontos amostrais P2 (H’=1,84), P4  (H’=1,70), 

P1 (H’=1,69) e como o P3 não registrou nenhuma espécie, não foi possível calcular a 

diversidade segundo Shannon. Mesmo padrão foi observado para a diversidade de Simpson 

(Figura 60C), em que, os maiores valores dos índices foram para P2 (D=0,82), P1 (D=0,78), P4 

(D=0,72) e como o P3 não registrou nenhuma espécie, não foi possível calcular a diversidade 

segundo Simpson. Já para equitabilidade de Pielou (Figura 60D) maiores índices foram 

observados nos pontos a P2 (Hmax= 0,94), P2 (Hmax= 0,91), P4 (Hmax= 0,77) e para P3 não foi 

registrada nenhuma espécie. 

A B 

 

 

C D 

 

 

Figura 66 - Distribuição dos valores de riqueza observada (A), diversidade de Shannon Wiener (B), diversidade 
de Simpson (C) e equitabilidade de Pielou (D), para herpetofauna registrada durante o monitoramento cheia e 

seca (2021) na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 
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Parâmetro 
Cheia 2021 Seca 2021 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Riqueza de espécies 3 5 4 5 6 7 0 9 

Diversidade de Shannon Wiener 1,05 1,43 1,21 1,09 1,64 1,84 - 1,70 

Diversidade de Simpson 0,63 0,73 0,65 0,55 0,78 0,82 - 0,72 

Equitabilidade de Pielou 0,95 0,88 0,87 0,67 0,91 0,94 - 0,77 

Quadro 9 - Valores de riqueza de espécies, diversidade de Shannon Wiener, diversidade de Simpson e 
equitabilidade de Pielou, para herpetofauna registrada durante as campanhas de cheia e seca (2021) do 

monitoramento na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

Analisando os dados obtidos sobre a comunidade, ao longo do período amostral de 

cheia e seca (2021), a diferença entre riqueza de uma campanha para outra foi de quatro 

espécies, sendo 10 espécies na cheia e 14 na seca. Já a abundância foi maior na campanha 

de cheia onde foram registrados 94 indivíduos contra 58 na seca (Figura 67). 

 

Figura 67 -  Riqueza e abundância da herpetofauna registrada em cada período amostral cheia e seca 
de 2021 durante o monitoramento da avifauna na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de 

Sorriso - MT. 

Com relação à similaridade dos pontos amostrais na variação espaço-tempo, observa-

se que os dendrogramas elaborados para a herpetofauna observada na área do 

empreendimento, tanto pelo índice de Jaccard (Figura 68A) quanto índice Bray-Curtis 

(Figura 68B), indicam agrupamento em função dos períodos amostrais, evidenciando que a 

influência sazonal é significativa.  
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A B 

  

Figura 68 -  Dendrogramas de similaridade pelos índices de Jaccard (A) e Bray-Curtis (B) por ponto e período 
amostral da avifauna, durante inventário de fauna nos períodos de cheia e seca (2021) na área de influência da 
FS Fueling Sustainability , município de Sorriso – MT. O conjunto letra e número representa o ponto amostral. 

 
ESTRUTURA DA COMUNIDADE 

 
Foram obtidos 152 registros de 19 espécies da herpetofauna, pertencentes a seis 

famílias e duas ordens taxonômicas. Das espécies registradas 148 são de anfíbios 

(AR=97,37%) e quatro de réptil (AR=2,63%; Figura 70B).  

As espécies de anfíbios registradas foram Boana albopunctata e Physalaemus cuvieri 

(N=24; AR=15,79% cada), Boana punctata (N=21; AR=13,82), Dendropsophus nanus (N=18; 

AR=11,84%), Scinax fuscomarginatus (N=17; AR=11,18%), Leptodactylus mystaceus (N=10; 

AR=6,58%). As demais espécies apresentaram abundância inferior a 10 indivíduos, como 

pode ser observado na Figura 69. Os anfíbios foram representados por três famílias, Hylidae 

(N=82; AR=53,95%), Leptodactylidae (N=57; AR=37,50%) e Bufanidae (N=9; AR=5,92%) 

(Figura 70A).  

Três espécies de répteis, Ameiva ameiva (N=02; AR=1,32%), Dipsas variegata e Boa 

constrictor (N=1; AR=0,66% cada) foram registradas na área do empreendimento (Figura 69), 

e são representantes das famílias Teiidae (N=02; AR=1,32), Colubridae e Boidae (N=01; 

AR=0,66% cada) (Figura 70A). 
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Figura 69 - Rank de abundância das espécies da herpetofauna registrada durante o monitoramento cheia e 
seca de 2021 na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

 

A B 

 

 

Figura 70 - Abundância das famílias (A) e ordens taxonômicas (B) mais abundantes da herpetofauna registradas 
durante o monitoramento cheia e seca de 2021 na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de 

Sorriso, MT. 
 
 

CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

 
 Nenhuma das espécies da herpetofauna registradas na área do empreendimento nas 

campanhas de cheia e seca (2021) está sob algum grau de ameaça ou perigo de extinção, de 

acordo com as listas oficiais de espécies ameaçadas – IUCN (2017), CITES (2020) e MMA 

(2014). 
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ESPÉCIES CINEGÉTICAS 

 
 Não foram registradas espécies com potencial cinegético, no entanto, de modo geral, 

as serpentes representam um grupo alvo de caça, especialmente para fins de retaliação, por 

receio da população quanto a acidentes ofídicos. Dessa forma, lista-se Boa constrictor e 

Dipsas variegata. 

 

ESPÉCIES RARAS E ENDÊMICAS 

 
 Não foram registradas espécies de anfíbios e répteis consideradas raras e/ou 

endêmicas na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

 

ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS 

 
 Não foram detectadas espécies da herpetofauna exóticas e/ou invasoras no 

empreendimento. 

 
7.3.2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A metodologia aplicada no estudo de monitoramento tem se mostrado eficiente, 

visto que os resultados das amostragens são satisfatórios, pois levantou uma parcela 

significativamente representativa (86,89%) da comunidade de anfíbios e répteis esperada 

para a área do empreendimento. Todavia, a curva de acumulação de espécies obtida para a 

área do empreendimento indica que a continuidade das campanhas de monitoramento ao 

longo do tempo, mais espécies tendem a serem registradas.  

A comunidade herpetofaunística registrada na área do empreendimento é composta 

principalmente por espécies comuns, podendo ser consideradas generalistas quanto ao 

hábitat, de ampla distribuição geográfica, e que toleram considerável grau de perturbação 

ambiental (Frost 2004; Frost 2014; Frost 2017; Duellman, 1970; Rocha, 2008). Houve um 

maior número de registros de anfíbios, tal resultado é um padrão comumente encontrado 

em estudos sobre a herpertofauna, visto que répteis são menos abundantes e mais difíceis 

de serem registrados (Cechin e Martins, 2000; Dixo e Verdade, 2006; Lopes, 2010). O maior 

número de espécies pertencentes às famílias Hylidae e Leptodactylidae coincide com o 

padrão observado por Duellman (1978) para a região neotropical. 
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A espécie com maior número de registro na área do empreendimento, Boana 

albopunctata, é uma perereca de porte médio a grande, típica do bioma Cerrado, 

generalista, de ampla distribuição geográfica (Frost 2015, Valdujo et al. 2012; Frost 2017; 

Brandão e Araújo 1998) e reproduzem basicamente em ambientes lênticos, próximos a áreas 

alagadas (permanentes ou temporárias) e margens de riachos (Bastos et al. 2003; Toledo et 

al. 2003).  

Ainda que as espécies de anfíbios e répteis, registradas até o presente, não 

apresentem risco de extinção, de acordo com as listas oficiais consultadas, sabe-se que suas 

populações sofrem direta e intensamente os efeitos das ações antrópicas. Nesse contexto, 

torna-se imprescindível a continuidade do monitoramento da herpetofauna local, pois a 

partir dos dados coletados e analisados tem-se a possibilidade de prever possíveis impactos 

e propor medidas mitigadoras de impacto. 

 

Ordem  
          Família  
    Espécies   

Cheia 2021 Seca 2021 
Abundanci

a 
Status de Conservação 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

A
A 

AR 
IUCN 

(2019) 
MMA 
(2016) 

CITES 
(2017) 

Anura              
Bufonidae              
Rhaebo guttatus 1       1 0,66% - - - 

Rhinella dypticha     4  1 5 3,29% LC LC - 

Rhinella schneideri 3       3 1,97% - - - 

Hylidae              
Boana albopunctata 5 8 4  3 1  3 24 15,79% LC - - 

Boana punctata  

1
5 5    1 21 13,82% LC - - 

Dendropsophus minutus      2 2 1,32% LC - - 

Dendropsophus nanus 6 5 4 2    1 18 11,84% LC - - 

Scinax fuscomarginatus    5   

1
2 17 11,18% LC - - 

Leptodactylidae             
Leptodactylus chaquensis 3       3 1,97% LC   
Leptodactylus fuscus   1 1 3   5 3,29% LC LC - 

Leptodactylus labyrinthicus    1  1 2 1,32% LC LC - 

Leptodactylus macrosternum    4 2  3 9 5,92% LC LC - 

Leptodactylus 
mystaceus 

1
0        10 6,58% LC LC - 

Leptodactylus podicipinus    3   3 1,97% LC LC - 

Physalaemus cuvieri  6 
1
5 3    24 15,79% LC LC - 

Physalaemus nattereri    1    1 0,66% LC LC - 
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Ordem  
          Família  
    Espécies   

Cheia 2021 Seca 2021 
Abundanci

a 
Status de Conservação 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

A
A 

AR 
IUCN 

(2019) 
MMA 
(2016) 

CITES 
(2017) 

Squamata              
Boidae              
Boa constrictor       1 1 0,66% LC LC - 

Colubridae    1          
Dipsas variegata   1     1 0,66% - - - 

Teiidae              
Ameiva ameiva     2   2 1,32% LC LC - 

Quadro 10 - Herpetofauna registrada durante monitoramento cheia e seca de 2021 na área de influência da 
FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. Legenda: AA=abundância absoluta; AR=abundância 

relativa %; LC=pouco preocupante. 
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7.3.2.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 
 
 

  
    Figura 71 - Leptodactylus fuscus e Leptodactylus macrosternum, espécies observadas na área do 

empreendimento. 

 
 

  
Figura 72 - Leptodactylus podicipinus e Rhinella dypticha, espécies observadas na área do empreendimento. 

 
 

  
      Figura 73 - Scinax fuscomarginatus, espécies observadas na área do empreendimento. 
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7.3.3. ICTIOFAUNA 

 

O Brasil é um país possuir um dos maiores conjuntos de bacias hidrográficas do 

mundo, proporcionado alta quantidade de espécies de peixes (Siqueira et al., 2010). No 

entanto, essa elevada riqueza vêm apresentando uma significativa redução na diversidade 

de peixes nativos, tendo como principal ameaça a degradação dos habitats, pesca predatória 

e introdução de espécies exóticas (Miller et al., 1989; Moyle & Leidy, 1992; Allan et  al., 

2005; Dudgeon et  al., 2006; Siqueira et al., 2010). Dentre as inúmeras modificações aos 

hábitats aquáticos, têm-se a construção barramentos artificiais (Agostinho et al., 2007; 

Pelicice & Agostinho, 2008). O represamento de cursos de água natural altera de maneira 

profunda e definitiva a dinâmica da água, alterando de forma considerável as comunidades 

bióticas nas suas áreas de influência (Cecílio et al. 1997). Em geral, peixes habitantes de 

trechos altos dos rios, assim como riachos e/ou córregos, são mais sensíveis a mudanças 

estruturais do ambiente, isso porque a ictiofauna nestes ambientes tende a ser 

representada por poucas espécies com porte corporal reduzido e/ou endêmicas (Castro & 

Menezes, 1998; Castro, 1999; Casatti et al., 2001; Zanini et al., 2017).  

Nesse contexto, este estudo avalia as condições das populações ícticas entre pontos 

amostrais e estações sazonais. O objetivo do trabalho é acompanhar as variações na 

estrutura das populações de peixes, durante a fase de operação da FS Fueling Sustainability , 

no município de Sorriso – MT. 

 
7.3.3.1. OBJETIVOS 

 
Realizar o monitoramento das populações da ictiofauna na área de influência do 

empreendimento durante a fase de operação do empreendimento. 

 
Objetivos específicos  

• Identificar as espécies de peixes presente na área de influência da empresa; 

• Comparar a diversidade, riqueza e abundância das espécies entre os pontos 

amostrais; 

• Avaliar as condições físicas do habitat, como forma de determinar o grau de 

impacto ambiental presente nos pontos amostrais; 
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• Inferir sobre os principais impactos do empreendimento sobre a ictiofauna; 

• Contribuir com o conhecimento sobre a ictiofauna da região, fornecendo subsídios 

para a diminuição de impactos sobre esse estrato de fauna. 

 
7.3.3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

 
A área do empreendimento localiza-se próximo Ribeirão Sossego, este, afluente do 

Rio Telles Pires, que juntamente com o Rio Juruena, é formador do Rio Tapajós. Esta malha 

hídrica faz parte da Bacia Amazônica, e compartilha características com as demais regiões da 

bacia. O clima da região é Equatorial quente e úmido (ARAUJO et al., 2010) com pluviosidade 

variando entre 1850 mm e 2450 mm anuais, possuindo duas estações bem definidas, um 

verão chuvoso que entre os meses de outubro a abril, e um inverno seco entre os meses de 

maio a setembro (ARAUJO et al., 2010). A vegetação predominante é classificada como mata 

de transição entre Cerrado e Floresta Semidecídua (RADAMBRASIL, 1979; ALENCAR et al., 

2004). Dois pontos amostrais são inseridos em reservatórios artificiais, e dois pontos são 

amostrados nos igarapés próximos ao empreendimento. 
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Figura 74 - Localização dos pontos amostrais de ictiofauna no monitoramento na área de influência da FS 

Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 
 

P1 P2 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 135 de 320   

 

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

P3 P4 

  
Figura 75 - Vista parcial dos pontos amostrais da ictiofauna durante o monitoramento na área de influência da 

FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 

 

Ponto amostral 

Coordenadas geográficas 
Datum Sirgas 2000 (ARCGIS) 

Tipo de 
ambiente 

Descrição 

Latitude Longitude 

P1 12°26'31.31"S 55°38'1.89"O Lêntico Reservatório artificial 

P2 12°26'57.62"S 55°38'45.48"O Lêntico Reservatório artificial 

P3 12°24'32.70"S 55°38'8.31"O Lótico Córrego 

P4 12°27'21.33"S 55°40'11.22"O Lótico Córrego 

Quadro 11 - Coordenadas geográficas dos pontos amostrais da ictiofauna durante o monitoramento na área de 
influência da FS Fueling Sustainability  unidade de Sorriso-MT. 

 
COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos peixes, foram utilizados equipamentos ativos de coleta, como puçá, 

tarrafa e rede de cerco, sendo estes equipamentos ativos de coleta empregados sob a forma 

padronizada. A rede de cerco, com malhas de 5 mm entre nós opostos, foi utilizada próximo 

as margens dos corpos d’água, em três lances por ponto amostral. O puçá, com diâmetro de 

0,5 m, foi utilizado também próximo à margem, durante 30 minutos, explorando habitats 

como vegetação submersa, folhiço e troncos. A tarrafa foi empregada em 10 lances 

consecutivos, em locais previamente definidos pelo coletor.  Após coletados, todos os 

peixes foram identificados ao menor nível taxonômico possível, utilizando para isso chaves 

dicotômicas e guias (Géry, 1977). Os exemplares foram fotografados, identificados e 

posteriormente soltos no mesmo local em que foram coletados. Aqueles que apresentavam 

sinal de desgaste físico por ocasião do manuseio eram alocados em um recipiente contendo 
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água saturada em oxigênio por bombeamento artificial de oxigênio por meio de bombas 

aeradoras até sua recuperação.  

 
ANALISE DOS DADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Com relação à eficiência amostral, utilizou-se curva de acumulação de espécies, que 

demonstra graficamente se o esforço de amostragem foi suficiente para inventariar a 

riqueza da ictiofauna esperada para a região. No ponto em que a curva tende a estabilização 

(assíntota), conclui-se que, mesmo com o aumento de pontos amostrados não aumentaria 

necessariamente na quantidade de espécies esperada para captura. Foram testados quatro 

modelos estimadores de riqueza (Chao, Jacknife1, Jacknife2 e Bootstrap), de modo a inferir 

sobre o número de espécies esperada para a região. A escolha do modelo mais ajustado ao 

levantamento deu-se em função do erro padrão de cada modelo, no qual o modelo com 

menor erro padrão foi considerado como o mais ajustado aos dados, por demonstrar 

tendência à estabilização. 

 
COMPARAÇÃO ENTRE PONTOS AMOSTRAIS 

 
Para aferição dos atributos da comunidade, foram obtidos, para cada ponto e 

período amostral, os valores de riqueza, índice de diversidade de Shannon Wiener, índice de 

diversidade de Simpson e índice de equitabilidade de Pielou. O índice de diversidade de 

Shannon Wiener (H’), para os pontos amostrados, foi calculado com base na riqueza (S) e 

proporção relativa de cada espécie (pi) através da fórmula:  

H′ = −∑i=1
s (pi)(log2x pi) 

O índice de diversidade de Simpson foi calculado a partir da fórmula: 

𝐷 = 1 − ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) ² 

Nesta, D representa o índice de diversidade de Simpson; n i corresponde ao número 

de indivíduos do táxon i; e n o número total de indivíduos na amostra. A utilização de dois 

indicies de diversidade é recomendado pois o índice de Shannon Wiener realiza uma melhor 

ponderação entre espécies raras e dominantes, fornecendo um peso maior para as espécies 
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raras da amostra. Já o índice de Simpson fornece um peso maior para as espécies 

abundantes. O índice de equitabilidade de Pielou (Hmax) foi obtido a partir do índice de 

diversidade de Shannon Wiener (H’) e riqueza de espécies (S), de acordo com: 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝐻′

log 𝑆
 

A fim de observar a distribuição dos valores dos índices de diversidade e 

equitabilidade ao longo dos pontos amostrais, os resultados foram plotados em gráficos de 

dispersão.  

 
ANÁLISE DE SIMILARIDADE 

 
Foi calculado, ainda, o índice de similaridade utilizando a presença e ausência das 

espécies através do índice de Jaccard, pela fórmula: 

𝐽𝛼𝛽 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Onde: Jαβ = índice de Jaccard; a = número de populações componentes comuns aos 

dois inventários α e β; b = número de populações que somente apresenta no inventário α; c 

= número de populações que aparecem somente no inventário β.  

Concomitantemente, utilizou-se o índice de similaridade de Bray-Curtis para 

descrever o padrão de segregação espacial entre as populações presentes nos pontos 

amostrais. Este índice foi obtido através da equação:  

𝐵 =
2 ∑ min (𝑛𝑖1, 𝑛𝑖2)𝑆

𝑖−1

𝑁
 

Onde: B = índice de dissimilaridade de Bray-Curtis; ni1 = abundância das espécies na 

área 1; ni2 = abundância das espécies na área 2.  

Os resultados dos índices de similaridade foram plotados em dendrogramas, através da 

cluster analisys para observar a estrutura de organização dos pontos amostrais de acordo 

com as abundâncias e riqueza das espécies observadas por pontos amostrais, e estações 

sazonais. Todas as análises estatísticas descritas foram realizadas com auxílio do pacote 

vegan para o software R (R Project Core Team version 3.4.1, 2017). 
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CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 
A fauna de peixes registrada foi aferida quanto ao grau de ameaça segundo as listas 

oficiais disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA (Portaria Nº444 de 17 

dezembro de 2014), IUCN (União Internacional de Conservação da Natureza e Recursos 

Naturais – 2017) e CITES (Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 

em Perigo de Extinção – 2017). 

 
7.3.3.3. RESULTADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Para o cálculo da curva de acumulação de espécies, utilizamos dados obtidos nas 

campanhas de monitoramento da ictiofauna, desde o período de seca de 2020, até o 

presente momento. De acordo com os resultados , inferimos que há possibilidade de 

aumento do número de espécies no estudo, em função do incremento no esforço amostral 

com a execução de novas campanhas de campo. Esse fato é possível devido a possibilidade 

de exploração de novos microhabitats disponibilizados nos períodos de cheia e seca.  Apesar 

do fato que o número de espécies capturadas (S=46) na região pode aumentar com o 

emprego de novas campanhas de campo, a metodologia empregada amostrou de forma 

eficiente e satisfatória a fauna de peixes, uma vez que de acordo com o modelo estimador 

de riqueza Bootstrap (S=50,0±5,1), mais de 77,9% da ictiofauna esperada para a área foi 

amostrada. Este remete ao modelo melhor ajustado aos dados, já que os demais modelos 

estimadores superestimaram a riqueza observada (Chao=66,3±10,9; Jacknife1=68±9,3; 

Jacknife2=78,1). 
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A B 

 

 

Figura 76 -  Curva de acumulação de espécies calculada. A linha intermitente representa o intervalo de 
confiança, e a linha vermelha a curva de acumulação estimada (A). Em B, simulação de distribuição de espécies 

de provável ocorrência possível na área amostral (linhas rosa), e variação da riqueza observada neste estudo 
(barras cinza). 

 
 

COMPARAÇÃO ENTRE OS PONTOS AMOSTRAIS E ESTAÇÕES SAZONAIS 

 
Nas estações de seca e cheia de 2021, observamos que os maiores valores de riqueza 

de espécies são encontrados nos pontos P1 no período de seca (S=14), seguido pelos pontos 

P3 no período de cheia (S=11) e P1 no mesmo período, com 8 espécies registradas. Os 

menores valores foram observados no ponto P4 nos períodos de cheia e cheia, com S=6 e 5 

respectivamente, seguido pelo ponto P2 no período de seca, com apenas 3 espécie 

registrada (Figura 77A). A diversidade de Shannon Wiener (Figura 77B), apresentou maiores 

valores em P1 na seca (H’=2,16) e P3 no período de cheia (H’=1,97), enquanto no ponto P2 

no período de cheia, foi o menor valor registrado (H’=0,95). Para diversidade de Simpson 

(Figura 77C), os maiores valores foram registrados no ponto P1 no período de seca (D=0,85), 

seguido pelo ponto P3 no período de cheia (D=0,82). Já os menores valores foram 

observados nos pontos P2 e P3 na seca com D=0,66, em ambos, seguido pelo ponto P2 no 

período de cheia, com D= 0,50. A equitabilidade de Pielou (Figura 77D), foi maior nos pontos 

P2 na seca (Hmax=1), seguido pelo ponto P4 no mesmo período (Hmax=0,94). O menor valor 

registrado foi observado no ponto P2 no período de cheia, com Hmax=0,59. Os valores de 

todos os atributos avaliados para a ictiofauna neste estudo são representados na Figura 77. 
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A B 

 

 

C D 

 

 

Figura 77 - Distribuição dos valores de riqueza (A), diversidade de Shannon Wiener (B), diversidade de Simpson 
(C) e equitabilidade de Pielou (D) por ponto e período amostral da ictiofauna no monitoramento da 

FSAgrisolutions, undiade Sorriso. 

 

Parâmetro 
Cheia 2021 Seca 2021 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Riqueza de espécies 14 3 7 5 8 5 11 6 

Diversidade de Shannon Wiener 2,16 1,09 1,36 1,51 1,58 0,95 1,97 1,33 

Diversidade de Simpson 0,85 0,66 0,66 0,76 0,71 0,50 0,82 0,64 

Equitabilidade de Pielou 0,82 1 0,7 0,94 0,76 0,59 0,82 0,74 

Quadro 12 - Valores de riqueza, diversidade de Shannon Wiener, diversidade de Simpson e equitabilidade de 
Pielou por ponto e período amostral da ictiofauna no monitoramento FS Fueling Sustainability . 

 

ESTRUTURA DA COMUNIDADE 

 
Durante as estações de seca e cheia de 2021, foram coletados 398 exemplares 

ícticos, distribuídos em 42 espécies, 11 famílias e quatro ordens taxonômicas. As espécies 

mais abundantes nas amostragens foram Bryconops giacopinnii (N=92; AR=23,1%), 

Hemigrammus sp.1 (N=43; AR=10,8%), Knodus sp. (N=35; AR=8,7%), Hisonotus luteofrenatus 

(N=23; AR=5,7%), Steindachenerina sp. e Metynnis lippincottianus (N=18; AR=4,5%, em 

ambos), Moenkhausia phaenota (N=17, AR=4,2%), Jupiaba sp. (N=16; AR=4,0%,), e 

Aequidens rondoni (N=13; AR=3,2%). As demais espécies foram capturadas com abundâncias 
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menores a 11 indivíduos. O rank de abundância da ictiofauna da pode ser visualizado na 

Figura 78. 

 Dentre as famílias, por ordem decrescente de abundância: Characidae (N=291; 

AR=73,1%), Loricariidae (N=29; AR=7,2%), Cichlidae (N=21; AR=5,2%), Curimatiidae (N=18; 

AR=4,5%), Hemiodontidae (N=11; AR=2,7%), Anostomiidae e Rivuliidae (N=7; AR=1,7%), 

Lebisianidae (N=5; AR=1,2%), Prochilodontidae (N=4; AR=1,01%), Erithryniidae (N=3; 

AR=0,7%) e Crenuchiidae (N=2; AR=0,5%). Com relação as ordens taxonômicas, 

Characiformes foi a ordem com maior abundância, para qual 341 exemplares representam 

85% da amostra. Ainda, foram registradas as ordens Siluriformes (N=29; AR=7,2%), 

Perciformes (N=21; AR=5,2%) e por fim, Cyprinodontiformes (N=7; AR=1,7% Figura 79B).  

 
Figura 78 - Rank de abundância de espécies da ictiofauna registradas no monitoramento 

 
A B 

 

 

Figura 79 - Famílias (A) e ordens taxonômicas (B) registradas para ictiofauna durante o monitoramento da 
ictiofauna nas estações de seca e cheia de 2021. 
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Por período amostral, podemos observar uma diferença na abundância entre as 

campanhas, em que 238 indivíduos foram capturados na cheia, enquanto que 160 foram 

capturados na seca. Com relação a riqueza, ambas as estações apresentaram 25 espécies 

registradas (Figura 80). 

Com relação à similaridade dos pontos amostrais na variação espaço-tempo, observa-

se pelos dendrogramas, tanto pelo índice de Jaccard (Figura 81A) quanto índice Bray-Curtis 

(Figura 81B), indicam agrupamento em função dos pontos dos períodos sazonais, 

evidenciando que a influência espacial não foi significativa. Isso é um fato esperado, pois a 

ictiofauna respondem as variações dos níveis hidrológicos, em que no período de cheia, uma 

maior concentração de exemplares é registrada, devido aos processos de migração 

reprodutiva. 

 

 
Figura 80 -  Riqueza e abundância registrada por período amostral (seca e cheia de 2021) durante o 

monitoramento da ictiofauna. 
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A B 

  

Figura 81 - Dendrogramas de similaridade pelos índices de Jaccard (A) e Bray-Curtis (B) por ponto e período 
amostral, durante o monitoramento nos períodos de seca e cheia (2021) na área de influência do 

empreendimento. O conjunto letra e número representa o ponto amostral. 
 
 

CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

 
 Durante as amostragens área de influência da FS Fueling Sustainability , não foram 

registradas espécies de peixes sob algum grau de ameaça, de acordo com as listas oficiais de 

espécies ameaçadas – IUCN (2017), CITES (2017) e MMA (2014). 

 

ESPÉCIES RARAS E ENDÊMICAS 

 
 Quantos a espécies endêmicas, podemos listar espécies de ocorrência restrita a Bacia 

Amazônica: Leporinus gr. octamaculatus; Moenkhausia phaenota; Hoplias aimara; Leporinus 

cf. grantii e Hisonotus luteofrenatus. 

 

ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS 

 
 Não foram registrados representantes de espécies ícticas consideradas exóticas ou 

invasoras nos pontos amostrais. 

 

ESPÉCIES DE INTERESSE PARA PESCA COMERCIAL E DE SUBSISTÊNCIA 

 
 Apenas o piau-três-pintas (Leporinus friderici) e o trairão (Hoplias aimara) possuem 

importância para a pesca comercial e/ou de subsistência. A primeira espécie, trata-se de um 
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exemplar de médio porte, que pode alcançar cerca de 45cm de comprimento. É amplamente 

distribuída na Bacia Amazônica, sendo intensamente pescada em áreas povoadas. Já o 

trairão, em apreciado na pesca esportiva, comercial e de subsistência na região da bacia 

amazônica. É uma espécie de grande porte, podendo ultrapassar 1 metro de comprimento 

padrão, e 30 quilos. 

 
7.3.3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A curva de acumulação sugere que mais espécies inéditas ao estudo devem ser 

encontradas com a continuação do monitoramento, já que aumentando a amplitude 

temporal, aumentamos proporcionalmente a probabilidade de capturar espécies ainda 

inéditas no estudo. Contudo, ressaltamos a validação dos métodos utilizados, que 

amostraram de modo satisfatório a comunidade ictia da área de influência do 

empreendimento, uma vez que uma alta parcela das espécies esperadas para a área 

amostral foi capturada. 

A ictiofauna registrada na área do empreendimento é representada em sua maioria 

por espécies de pequeno porte, com baixos valores de diversidade e riqueza. Apesar dos 

valores de diversidade serem baixos, podemos inferir que se encontram na média dos 

valores obtidos para outras áreas sob influência antrópica no estado de Mato Grosso. Apesar 

de nenhuma das espécies registradas durante o monitoramento constarem nas listas oficiais 

como ameaçadas de extinção, sabe-se que a ictiofauna sofre com os crescentes impactos 

antrópicos, não apenas sob os corpos hídricos, mas também nas áreas de vegetação 

marginal e pela proximidade de áreas produtivas. Por conta de seus aspectos ecológicos e 

para que possam usufruir eficientemente dos recursos ofertados, a ictiofauna necessita que 

a integridade do meio seja mantida, como mencionado, não apenas do meio aquático, mas 

também do meio terrestre. O meio terrestre é responsável pelo fornecimento de matéria e 

energia que sustentam a ictiofauna de córregos.  Nesse contexto, é de fundamental 

importância da manutenção das áreas de APPs próximas aos corpos d’água. 
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Ordem 
    Família 
        Espécie 

Cheia Seca Valores de abundância Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 CITES 2017 MMA 2016 

Characiformes 48 60 86 27 71 6 37 6 341 85,68%     

Characidae 41 60 63 25 70 6 24 2 291 73,12%     

Bryconops giacopinii 27  22 17 8  18  92 23,12% NC NC NC  

Hemigrammus sp.1  43       43 10,80% - - -  

Knodus sp.   12  23    35 8,79% - - -  

Metynnis lippincottianus  15    3   18 4,52% NC NC NC  

Moenkhausia phaenota 2    15    17 4,27% NC NC NC BA 

Jupiaba sp.   16      16 4,02% - - -  

Bryconops sp.     7  2  9 2,26% - - -  

Hyphessobrycon cf. vilmae     8    8 2,01% NC NC NC  

Knodus heteresthes 7        7 1,76% NC NC NC  

Hemigrammus vilmae     6    6 1,51% NC NC NC  

Astyanax gr. bimaculatus    6     6 1,51% NC NC NC  

Hemigrammus sp.2   3   3   6 1,51% - - -  

Bryconops caudomaculatus 5        5 1,26% NC NC NC  

Creagrus cf. avary   5      5 1,26% - - -  

Jupiaba apenima   2     2 4 1,01% NC NC NC  

Brycon falcatus       3  3 0,75% NC NC NC  

Moenkhausia cotinho   3      3 0,75% NC NC NC  

Hemigrammus lunatus     3    3 0,75% NC NC NC  

Moenkausia cotinho    2     2 0,50% NC NC NC  

Hemigrammus analis  2       2 0,50% NC NC NC  

Hemigrammus sp.       1  1 0,25% - - -  
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Ordem 
    Família 
        Espécie 

Cheia Seca Valores de abundância Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 CITES 2017 MMA 2016 

Curimatidae   18      18 4,52%     

Steindachenerina sp.   18      18 4,52% - - -  

Hemiodontidae       11  11 2,76%     

Hemiodus sp.       11  11 2,76% - - -  

Anostomidae 6  1      7 1,76%     

Leporinus octomaculatus 5        5 1,26% NC NC NC BA 

Leporinus gr. octamaculatus 1        1 0,25% NC NC NC BA 

Leporinus friderici   1      1 0,25% NC NC NC  

Lebisianidae     1   4 5 1,26%     

Pyrrhulina sp.     1   4 5 1,26% - - -  

Prochilodontidae   3    1  4 1,01%     

Prochilodus nigricans   3    1  4 1,01% NC NC NC  

Erithrynidae    2   1  3 0,75%     

Hoplias aimara    2     2 0,50% NC NC NC BA 

Hoplias malabaricus       1  1 0,25% NC NC NC  

Crenuchiidae 1  1      2 0,50%     

Characidium cf. etheostoma 1        1 0,25% NC NC NC  

Characidium cf. zebra   1      1 0,25% NC NC NC  

Siluriformes     29    29 7,29%     

Loricariidae     29    29 7,29%     

Hisonotus luteofrenatus     23    23 5,78% NC NC NC BA 

Hypostomus sp.     3    3 0,75% - - -  

Hisonotus sp.     2    2 0,50% - - -  
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Ordem 
    Família 
        Espécie 

Cheia Seca Valores de abundância Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 CITES 2017 MMA 2016 

Ancistrus sp.1 "tigrinum"     1    1 0,25% - - -  

Perciformes 8 4  1 2 3  3 21 5,28%     

Cichlidae 8 4  1 2 3  3 21 5,28%     

Aequidens rondoni 8 4  1     13 3,27% NC NC NC  

Aequidens tetramerus     1 3   4 1,01% NC NC NC  

Aequidens sp.        2 2 0,50% - - -  

Crenicichla sp.1        1 1 0,25% - - -  

Crenicichla sp.     1    1 0,25% - - -  

Cyprinodontiformes  1  3    3 7 1,76%     

Rivulidae  1  3    3 7 1,76%     

Rivulus sp.  1  3    3 7 1,76% - - -  

Tabela 4 - Espécies e seus respectivos status de conservação e abundância da ictiofauna registrada por ponto e período amostral na área do empreendimento durante seca 
e cheia de 2021.Legenda: NC=Não consta; BA=Endêmica da Bacia Amazônica. 

  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 148 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

7.3.3.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

  
Figura 82 - Biólogo realizando coleta com o equipamento tarrafa na estação de cheia, e puçá na estação de 

seca durante o monitoramento. 
 

  
Figura 83 - Amostras biológicas capturadas durante as amostragens na estação de seca na área da FS Fueling 

Sustainability, unidade Sorriso 
 

  
Figura 84 - Hemiodos sp. e Bryconops giacopinii, espécie registradas durante o monitoramento da ictiofauna. 
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Figura 85 - Moenkhausia phaenota e Knodus heteresthes espécies registradas durante o monitoramento de 

ictiofauna na área do empreendimento. 
 

  
Figura 86 - Hemigrammus lunatus e Ancistrus sp. espécies registradas durante o monitoramento de ictiofauna 

na área do empreendimento. 
 

  
Figura 87 - Moenkhausia phaeonota e Hypostomus sp. espécies registradas durante o monitoramento de fauna 

na área do empreendimento. 
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Figura 88 - Bryconops sp. e Aequidens tetramerus, espécies registradas durante o monitoramento de fauna na 

área do empreendimento. 
 

  
Figura 89 - Knodus heteresthes e Hemigrammus sp. espécies registradas durante o monitoramento de fauna na 

área do empreendimento. 

 

7.3.4. AVIFAUNA 

 

As aves estão entre os organismos vertebrados mais conspícuos e de maior biomassa 

em ambientes florestais Neotropicais. Por terem grande capacidade de dispersão, atuarem 

como polinizadores e algumas espécies serem intimamente relacionadas à ambientes 

específicos, o grupo é utilizado como bioindicador de diferentes ambientes, inclusive 

aqueles resultantes de alterações antrópicas (Willis & Oniki 1992; Sick 1997).  

O Brasil é detentor de uma das mais diversas avifaunas do mundo, sendo 

reconhecidas atualmente 1919 espécies de aves, destas, 1692 são residentes e 277 

endêmicas do país (Piacentini et al. 2015). Porém, essa diversidade vem sendo ameaçada 

pela perda das áreas naturais decorrente da expansão da agricultura e pecuária bem como 

pelos empreendimentos hidrelétricos e minerações. Tais intervenções humanas afetam, 

significativamente, as espécies de aves que habitam os ecossistemas naturais brasileiros. A 
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resposta das aves à essas alterações varia desde aquelas que se beneficiam com as 

alterações do habitat e aumentam suas populações, até aquelas que são extintas da 

natureza. 

Diante disso, monitoramentos avifaunísticos tornam-se ferramentas úteis na 

avaliação da qualidade de ecossistemas terrestres, pois as aves apresentam grande 

diversidade e exploram diferentes nichos ecológicos (Sick 1997). Dessa forma, o presente 

estudo busca monitorar a avifauna que ocorre na área do empreendimento, a fim de 

acompanhar os padrões de mudanças nas populações durante as atividades de operação da 

FS Biocombunstíveis, no município de Sorriso-MT. 

 
7.3.4.1. OBJETIVOS 

 
Monitorar a fauna de aves presente na área na área de influência da FS Fueling 

Sustainability , unidade de Sorriso-MT. 

 
Objetivos específicos  

• Identificar as espécies de aves presentes na área da FS Fueling Sustainability , 

unidade de Sorriso-MT; 

• Acompanhar a dinâmica (riqueza, abundância e diversidade) da avifauna ao longo 

dos pontos e períodos amostrais; 

• Identificar as espécies de aves que apresentam importância cinegética, endêmicas 

e/ou ameaçadas de extinção; 

• Identificar as espécies de aves bioindicadoras e/ou de interesse médico sanitário; 

• Contribuir com o conhecimento acerca da avifauna, fornecendo subsídios para a 

diminuição de impactos sobre esse estrato de fauna. 

•  

7.3.4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

 
O monitoramento da avifauna foi realizado na área de influência do empreendimento 

FS Fueling Sustainability , localizada no município de Sorriso, situado na região norte do 
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estado de Mato Grosso. O clima da região é classificado como tropical úmido com 

temperatura e pluviosidade media anual de 25ºC e 1883 mm, respectivamente. Apresenta 

duas estações bem definidas, sendo setembro o mês mais quente do ano, julho mais seco e 

fevereiro o mês mais chuvoso (Soares, 2019). Por localizar-se entre os biomas Cerrado e 

Amazônia legal torna-se detentor de inúmeras riquezas naturais (Soares, 2019).  

Para a amostragem da avifauna foram selecionados quatro pontos amostrais, 

correspondendo às matas em diferentes porções do empreendimento e suas adjacências 

(Figura 90 e Figura 91). 

 

 
Figura 90 - Localização dos pontos amostrais de avifauna no monitoramento na área de influência da FS Fueling 

Sustainability , unidade de Sorriso, MT. 
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P1 P2 

  
P3 P4 

  
Figura 91 - Vista parcial dos pontos amostrais da avifauna durante o monitoramento na área de influência da FS 

Fueling Sustainability  unidade de Sorriso-MT. 
 

Ponto amostral 
Coordenadas Geográficas 

Datum Sirgas 2000 Área de influência 
Latitude Longitude 

P1 12°27'8.1"S 55°40'6.9"O Direta 

P2 12°25'49.6"S 55°39'49.7"O Direta 

P3 12°24'39.8"S 55°38'25.9"O Direta 

P4 12°26'44.5"S 55°38'24.0"O Direta 

Quadro 13 - Coordenadas geográficas dos pontos amostrais da avifauna durante o monitoramento na área de 
influência da FS Fueling Sustainability  unidade de Sorriso-MT. 

 
COLETA DE DADOS 

 
Os dados foram coletados durante o mês de janeiro e setembro de 2021 

correspondendo ao período de cheia e seca, respectivamente. O levantamento dos dados foi 

através de censos acústicos e visuais em transectos estabelecidos ao longo de trilhas e 

estradas pré-existentes. Os transectos foram amostrados no período matutino, entre 5:00h 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 154 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

e 10:00h que caracteriza o período de maior atividade das aves (Sick, 1997; Von Matter et 

al., 2010; Oliveira et al., 2016) e no período vespertino entre 15:00h e 18:00h no qual é 

possível contemplar aves noturnas e crepusculares. (Figura 92) Espécies observadas fora dos 

períodos de amostragem ou durante os deslocamentos entre os pontos e que não foram 

registradas pelo método padronizado, foram anotadas para a formação da lista qualitativa 

da área de estudo.  

As identificações diretas e auditivas dos exemplares foram realizadas com o auxílio 

de binóculo, câmera fotográfica e gravador digital. A nomenclatura taxonômica das espécies 

seguiu a proposta do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015). Todos os 

indivíduos identificados, de forma visual ou auditiva, foram registrados quanto à espécie e 

número de indivíduos. 

 
A B 

  
Figura 92 - Método de amostragem da avifauna durante o monitoramento (seca e cheia de 2021) na área de 

influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso,MT. 

 

ANALISE DOS DADOS 

 
Para as análises dos dados, foram utilizados somente os dados provenientes do 

método padronizado de amostragem. 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Uma curva de acumulação de espécies foi elaborada para avaliar a suficiência do 

esforço amostral empregado para a área do empreendimento. Quatro modelos estimadores 
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de riqueza de espécies foram utilizados, sendo eles, Chao, Jacknife 1, Jacknife 2 e Bootstrap. 

O modelo melhor ajustado aos dados da avifauna foi escolhido com base no respectivo erro 

padrão, sendo determinado por aquele com menor erro padrão, por refletir uma tendência 

à estabilização. 

 
COMPARAÇÃO ENTRE PONTOS AMOSTRAIS 

 
Para fins de comparação entre os pontos amostrais foram obtidos os valores dos 

índices de diversidade de Shannon Wienner e diversidade de Simpson e equitabilidade de 

Pielou. A diversidade de Shannon Wienner (H’) é obtida utilizando a riqueza de espécies (S) e 

a proporção relativa de cada uma (pi), pela fórmula: 

H′ = −∑i=1
s (pi)(log2x pi) 

Concomitantemente, foi calculado o índice de diversidade de Simpson (D), utilizando 

a fórmula: 

𝐷 = 1 − ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) ² 

Onde ni é o número de indivíduos do táxon i e; n é o número total de indivíduos na 

amostra. Para a equitabilidade de Pielou (Hmax), compila-se o índice de diversidade de 

Shannon Wienner (H’) e riqueza de espécies (S) na equação:  

Hmax =
H′

log S
 

 Posteriormente, os valores obtidos de cada índice foram plotados em gráficos, para 

visualização da distribuição entre os pontos amostrais. 

 
ANÁLISE DE SIMILARIDADE 

 
Foi calculado, ainda, o índice de similaridade utilizando a presença e ausência das 

espécies através do índice de Jaccard, pela fórmula: 

𝐽𝛼𝛽 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Onde: Jαβ = índice de Jaccard; a = número de populações componentes comuns aos 

dois inventários α e β; b = número de populações que somente apresenta no inventário α; c 

= número de populações que aparecem somente no inventário β.  
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Concomitantemente, utilizou-se o índice de similaridade de Bray-Curtis para 

descrever o padrão de segregação espacial entre as populações presentes nos pontos 

amostrais. Este índice foi obtido através da equação:  

𝐵 =
2 ∑ min (𝑛𝑖1, 𝑛𝑖2)𝑆

𝑖−1

𝑁
 

Onde: B = índice de dissimilaridade de Bray-Curtis; ni1 = abundância das espécies na 

área 1; ni2 = abundância das espécies na área 2. Os resultados dos índices de similaridade 

foram plotados em dendrogramas, através da cluster analisys para observar a estrutura de 

organização dos pontos amostrais de acordo com as abundâncias e riqueza das espécies 

observadas por pontos amostrais, e estações sazonais. Todas as análises estatísticas 

descritas foram realizadas com auxílio do pacote vegan para o software R (R Project Core 

Team version 3.4.1, 2017). 

 

CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 
A avifauna amostrada na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de 

Sorriso-MT foi aferida quanto ao status de conservação, de acordo com a Portaria nº 

444/2014, de 17 de dezembro de 2014, referente à fauna ameaçada, publicada pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), CITES (Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 

da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção; 2017) e IUCN (União Internacional para 

Conservação da Natureza; 2019).  

 
7.3.4.3. RESULTADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Para suficiência amostral, utilizamos a matriz dos dados coletados em todas as 

campanhas de monitoramento da avifauna executadas até o momento na área do 

empreendimento. Com relação a curva de acumulação de espécies, observamos que até o 

presente momento, não apresentou tendência à estabilização (assíntota). Isso indica que, 

com a execução de novas campanhas de campo, espécies ainda inéditas no estudo poderão 

serão acrescidas a lista geral do monitoramento (Figura 93).  
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O total de 150 espécies de aves registradas até o momento no estudo, foi 

superestimado pelos modelos estimadores de riqueza avaliados (Chao=233,6±26,3; 

Jacknife1=217,8±24,6; Jacnknife2=256,7; Bootstrap=180±12,3). No entanto, com base no 

modelo mais ajustado aos dados, Bootstrap, aproximadamente 83,3% da fauna de aves 

esperada para a área de influência da FS Fueling Sustainability  foi registrada até o momento, 

evidenciando a eficiência da metodologia aplicada. 

A B 

 
 

Figura 93 -  Curva de acumulação de espécies observada (A) e randomizada (B) para avifauna registrada 
durante o monitoramento na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso,MT. 

 
 

COMPARAÇÃO ENTRE OS PONTOS AMOSTRAIS E ESTAÇÕES SAZONAIS 

 
A maior riqueza (Figura 94A), no período de seca de 2021, foi observada em P4 (S= 

32), seguido por P1 (S=31), P3 (S=26) e P2 (S= 20); na cheia (2021), maiores valores foram 

observados em P3 (S=32) e P1 (S=27) seguidos por P4 (S=18) e P2 (S=11). A diversidade de 

Shannon Wiener (Figura 94B), na seca apresentou os maiores valores para P34 (H’=3,24) e 

P1 (H’=3,17), seguidos por P3 (H’=2,88), sendo P2 (H’=2,69) o menor valor. No período de 

cheia, P3 (H’=3,1) seguida de P1 (H’=2,96), P4 (H’=2,8) e P2 (H’=2,17). Para a diversidade de 

Simpson (Figura 94C), na seca os maiores valores foram obtidos para P4 e P1 (D=0,94, em 

ambos) e P3 (D=0,91) e o menor valor para P2, com D=0,89. No período de cheia (2021) P3 

(D=0,94) apresentou maior valor, seguido por P4 (D=0,93), P1 (D=0,92) e P2 (D=0,86). O 

índice de equitabilidade de Pielou (Figura 94D), na seca, foi maior para os pontos P4 

(Hmax=0,93) e P1 (Hmax=0,92) e menores valores para P2 (Hmax=0,90) e P3 (Hmax=0,88); na 
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cheia (2021), P4 apresentou maior valor Hmax=0,96, seguido por P2 (Hmax=0,9) e P1 e P3 com 

Hmax=0,89. 

Avaliando a comunidade ao longo do período amostral, observamos uma maior 

riqueza no período de seca, com 122 espécies registradas, quanto que no perído de cheia, 

foram registradas 105 espécies. Já para abundância, o perído de cheia apresentou 866 

indivíduos, enquanto que no período de seca, apenas 510. (Figura 95). 

A B 

 

 

C D 

 
 

Figura 94 - Distribuição dos valores de riqueza (A), diversidade de Shannon Wiener (B), diversidade de Simpson 
(C) e equitabilidade de Pielou (D), por ponto e período amostral durante as campanhas de seca e cheia (2021) 

do monitoramento da avifauna na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso,MT. 

 

Parâmetro 
Seca 2021 Cheia 2021 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Riqueza de espécies 31 20 26 32 27 11 32 18 

Diversidade de Shannon Wiener 3,17 2,69 2,88 3,24 2,96 2,17 3,1 2,8 

Diversidade de Simpson 0,94 0,89 0,91 0,94 0,92 0,86 0,94 0,93 

Equitabilidade de Pielou 0,92 0,90 0,88 0,93 0,89 0,9 0,89 0,96 

Quadro 14 - Valores de riqueza de espécies, diversidade de Shannon Wiener, diversidade de Simpson e 
equitabilidade de Pielou, por ponto e período amostral durante as campanhas de seca e cheia (2021) do 
monitoramento da avifauna na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso,MT. 
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Figura 95 - Riqueza e abundância da avifauna registrada em cada período amostral (seca e cheia de 2021) 

durante o monitoramento da avifauna na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de 
Sorriso,MT. 

Com relação à similaridade dos pontos amostrais na variação espaço-tempo, observa-

se que os dendogramas elaborados para a avifauna observada na área do empreendimento, 

tanto pelo índice de Jaccard (Figura 96A) quanto índice Bray-Curtis (Figura 96B), indicam 

agrupamento em função dos períodos sazonais. Isso indica uma dependência temporal no 

padrão de distribuição tanto no número de espécies, quanto de indivíduos na área amostral. 

Esse é um fato esperando, visto que as variações no habitat entre os períodos de seca e 

cheia na região de transição Cerrado/Amazônia, são determinantes para a disponibilidade de 

recursos. As aves, por serem um grupo de animais que apresentam grande capacidade de 

deslocamento, alteram periodicamente entre locais de forrageamento dentro de uma 

região, por isso, variações espaciais são difíceis de serem detectadas. 
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A B 

  

Figura 96 - Dendogramas de similaridade pelos índices de Jaccard (A) e Bray-Curtis (B) por ponto e período 
amostral da avifauna, durante o monitoramento na área do empreendimento. O conjunto letra e número 

representa o ponto amostral, estação e ano em que foi amostrado. 

 

ESTRUTURA DA COMUNIDADE 

 
Considerando todos os registros efetuados na área amostral (métodos padronizados 

e registros ocasionais) durante os períodos de seca e cheia de 2021, foram detectados 1376 

registros. Estes foram distribuídos em 163 espécies em 51 famílias, pertencentes a 23 

ordens. 

As espécies mais abundantes na área de estudo em ordem decrescente foram: 

Amazona amazonica, com 114 registros (AR=8,2%), seguida por Volatinia jacarina (N=75; 

AR=5,4%), Patagioenas picazuro (N=73; AR=5,3%), Crotophaga ani (N=72; AR=5,2%), 

Columbina talpacoti (N=56; AR=4,0%), Brotogeris chiriri (N=53; AR=3,8%), Progne chalybea e 

Vanellus chilensis (N=40; AR=2,9%, em ambos) e Stelgidopteryx ruficollis  (N=38; AR=2,7%). 

As demais espécies apresentaram abundância inferior a 36 registros como pode ser 

observado na Figura 97. 

Psittacidae foi a família que apresentou maior número de indivíduos registrados 

(N=271; AR=19,6%), seguida da família Thraupidae (N=194; AR=14,1%), Columbidae (N=189; 

AR=13,7%), Hirundinidae (N=108; AR=7,8%), Cuculidae (N=94; AR=6,8%), Tyrannidae (N=59; 

AR=4,2%), Charadriidae (N=40; AR=2,9%) e Tinamidae (N=39; AR=52,8%). As demais famílias 

apresentaram abundância inferior a 34 registros (Figura 98). 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 161 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

 Passeriformes, foi a ordem com maior abundância (N=502; AR=36,4%), seguida por 

Psittaciformes (N=271; AR=19,6%), Columbiformes (N=189; AR=13,7%), Cuculiformes (N=94; 

AR=6,8%), Charadriiformes (N=42; AR=3,0%), Tinamiformes (N=39; AR=2,8%), e 

Galbuliformes (N=36; AR=2,6%). As demais ordens apresentaram abundância inferior a 34 

registros (Figura 98B). As demais espécies, famílias e ordens taxonômicas são descritas na 

Tabela 4. 

 

Figura 97 - Rank de abundância das espécies da avifauna registrada durante o monitoramento no período de 
seca e cheia (2021) na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade de Sorriso. 

 
 

A B 

 

 

Figura 98 - Abundância das famílias (A) e ordens taxonômicas (B) mais abundantes da avifauna registradas no 
período de seca e cheia (2021) do monitoramento na área de influência da FS Fueling Sustainability , unidade 

de Sorriso,MT. 
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CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

 
Do total de espécies de aves registradas, 112 espécies estão na categoria “Pouco 

Preocupante” de acordo com a lista da IUCN, duas como “Vulnerável” (Ramphastos tucanus, 

Ramphastos vitellinus e Pyrrhura snethlageae), uma na categoria “Quase Ameaçada” (Rhea 

americana, Odontophorus gujanensis, Tinamus guttatus, Morphnus guianensis e Spizaetus 

ornatus) e uma na categoria “Em Perigo” (Pionites leucogaster). Uma única espécie 

registrada nas duas campanhas do monitoramento encontra-se na categoria “Vulnerável” 

(Ramphastos tucanus, Ramphastos vitellinus e Pyrrhura snethlageae) pelo MMA (2014). 

Um total de 26 espécies registradas na área de influência do empreendimento está 

citado no Anexo II da CITES, sendo elas Amazona amazonica, Brotogeris chiriri, Ara 

ararauna, Pionites leucogaster, Pionus menstruus, Orthopsittaca manilatus, Diopsittaca 

nobilis, Rhea americana, Athene cunicularia, Ramphastos tucanus, Caracara plancus, 

Rupornis magnirostris, Eupsittula aurea, Geranoaetus albicaudatus, Anthracothorax 

nigricollis, Ramphastos vitellinus, Amazilia fimbriata, Ramphastos toco, Falco femoralis, 

Ictinia plúmbea, Heterospizias meridionalis, Morphnus guianensis, Spizaetus ornatos, Falco 

rufigularis, Phaethornis ruber, Gampsonyx swainsonii e Hylocharis cyanus.  Já do anexo III, 

apenas Pteroglossus castanotis foi registrada. Nenhuma espécie do Anexo I da Convenção 

sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção (CITES) foi registrada no empreendimento. 

 

ESPÉCIES CINEGÉTICAS 

 
Algumas aves registradas podem sofrer pressão antrópica específica por serem 

espécies cinegéticas, sendo, portanto, objeto de caça, como é o caso das espécies Cairina 

moschata, Claravis pretiosa, Crypturellus tataupa, Crypturellus undulatus, Dendrocygna 

viduata, Leptotila verreauxi, Patagioenas picazuro, Patagioenas speciosa, Rhynchotus 

rufescens. 
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ESPÉCIES RARAS E ENDÊMICAS 

 
 Durante o monitoramento de seca e cheia de 2021 na área de influência da FS 

Fueling Sustainability  foram registradas duas espécies endêmicas da Amazônia, 

Thamnophilus stictocephalus e Tangara mexicanae uma espécie endêmica do bioma 

Cerrado, Cyanocorax cristatellus. 

 

ESPÉCIES DE INTERESSE MÉDICO SANITÁRIO 

 
As espécies, Cathartes aura e Coragyps atratus pertencentes à família Cathartidae, 

são de interesse médico sanitário por serem necrófagas, e são portadoras da enzima anti-

butulínica que, além de facilitar a dieta do grupo, o torna de interesse médico, pois esta 

impossibilita a proliferação de agentes infecciosos. 

 

ESPÉCIES EXÓTICAS OU INVASORAS 

 
Apenas a espécie Bubulcus íbis, registrada na área do empreendimento é considerada 

exótica. 

 

ESPÉCIES EM ATIVIDADE REPRODUTIVA 

 
Não foram registradas, durante as amostragens, espécies em atividade reprodutiva. 

 
7.3.4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A comunidade avifaunística observada na área do empreendimento é caracterizada 

por espécies de ocorrência tanto do Cerrado como da Amazônia, evidenciando uma 

peculiaridade a área do empreendimento em relação a composição da avifauna, tornando-a 

de grande interesse para a conservação. Apesar de a maioria das espécies registradas serem 

de ampla distribuição e com grande plasticidade ambiental, o registro de espécies 

endêmicas, sob algum grau de ameaça, cinegéticas e indicadoras de boa qualidade 

ambiental atesta certa qualidade das matas ainda existentes na região; oferecendo abrigo e 

sítios de forrageamento e reprodutivos para as espécies remanescentes. Nesse contexto, 

vale ressaltar que mesmo com o grau de antropização nas áreas de influência do 
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empreendimento, áreas como, mata ciliar e demais matas remanescentes ainda suportam 

boa parte da avifauna da região. 

Volatinia jacarina (tiziu), é amplamente distribuída no país e fora do seu período 

reprodutivo reúne-se em bandos que podem chegar a dezenas e/ou centenas de indivíduos. 

Tal comportamento associado a disponibilidade de alimentos proporcionado pelas áreas de 

agricultura e pecuária no entorno do empreendimento favorece a ocorrência da espécie na 

região (Rising, 2020).  A segunda espécie com maior número de registros, Tyrannus savana, 

endêmica das Américas passa sua invernada no norte da América do Sul e na primavera e 

verão migram para reproduzirem no centro e sul da sua área de distribuição geográfica 

(Zimer 1937, Negret & Negret 1981, Sick 1983, 1997, Chesser 1997). Portanto, a campanha 

de seca ocorreu no período correspondente a migração dessas espécies para o centro do 

país, o que justifica seu maior registro.  

A espécie exótica (Bubulcus íbis) teve origem na África, imigrou espontaneamente 

para o Brasil não da África e sim da parte setentrional da América do Sul, e se espalhou 

rapidamente pelo país onde hoje ocupam áreas abertas, principalmente pastagens (Sick, 

1997). Diante dos resultados obtidos, observamos que há uma influência nos padrões de 

distribuição de aves entres os períodos de seca e cheia, podendo, com novas campanhas de 

monitoramento, aumentar o número de espécies registradas na região. 
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Accipitriformes               
Accipitridae               

Gampsonyx swainsonii        1 1 0,22% PP NC II  
Ictinia plumbea      1   1 0,22% PP NC II  
Morphnus guianensis   1      1 0,22% NT VU II  
Rupornis magnirostris   1  1  1  3 0,65% PP NC II  
Spizaetus ornatus       1  1 0,22% NT NC II  

Anseriformes               
Anatidae               

Cairina moschata   1      1 0,22% PP NC NC  
Dendrocygna viduata  2 11      13 2,80% PP NC NC  

Apodiformes               
Trochilidae               

Anthracothorax nigricollis     1    1 0,22% PP NC II  
Hylocharis cyanus   1      1 0,22% PP PP II  
Phaethornis ruber 1        1 0,22% PP NC NC  

Caprimulgiformes               
Caprimulgidae               

Podager nacunda     2    2 0,43% PP NC NC  
Cariamiformes               

Cariamidae               
Cariama cristata     1    1 0,22% PP NC NC  

Cathartiformes               
Cathartidae               

Cathartes aura       2  2 0,43% PP NC NC  
Charadriiformes               

Charadriidae               
Vanellus chilensis 6 2 4  4    16 3,45% PP NC NC  

Columbiformes               
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Columbidae               
Claravis pretiosa 1        1 0,22% PP NC NC  
Columbina squammata 2    6    8 1,72% PP NC NC  
Columbina talpacoti 6  13 1 4  4  28 6,03% PP NC NC  
Leptotila verreauxi    3     3 0,65% PP NC NC  
Patagioenas cayennensis        2 2 0,43% PP NC NC  
Patagioenas picazuro 1  1 2 3  6  13 2,80% PP NC NC  
Patagioenas speciosa 4  6     3 13 2,80% PP NC NC  

Coraciiformes               
Alcedinidae               

Chloroceryle amazona        1 1 0,22% PP NC NC  
Chloroceryle americana 3        3 0,65% PP NC NC  
Megaceryle torquata 1    1    2 0,43% PP NC NC  

Momotidae               
Momotus momota 2        2 0,43% PP NC NC  

Cuculiformes               
Cuculidae               

Crotophaga ani  7 6 3 8    24 5,17% PP NC NC  
Guira guira       5  5 1,08% PP NC NC  
Piaya cayana 1   2   1 1 5 1,08% PP NC NC  
Tapera naevia       1  1 0,22% PP NC NC  

Falconiformes               
Falconidae               

Caracara plancus     2  1 2 5 1,08% PP NC II  
Falco femoralis        1 1 0,22% PP NC II  
Falco rufigularis        1 1 0,22% PP NC II  
Milvago chimachima   1      1 0,22% PP NC NC  

Galbuliformes               
Bucconidae               
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Chelidoptera tenebrosa   4  2  3 2 11 2,37% PP NC NC  
Monasa morphoeus  1        1 0,22% PP NC NC  
Notharchus tectus       1  1 0,22% PP NC NC  

Galbulidae               
Brachygalba lugubris     1  1 1 3 0,65% PP NC NC  
Galbula dea        1 1 0,22% PP NC NC  
Galbula ruficauda    1 1    2 0,43% PP NC NC  

Ramphastidae               
Pteroglossus castanotis    2     2 0,43% PP NC NC  

Galliformes               
Cracidae               

Penelope superciliaris       4  4 0,86% PP NC NC  
Gruiformes               

Aramidae               
Aramus guarauna   1      1 0,22% PP NC NC  

Passeriformes               
Corvidae               

Cyanocorax chrysops 2     3   5 1,08% PP NC NC Cerrado 

Cotingidae               
Lipaugus vociferans  3      2 5 1,08% PP NC NC  

Dendrocolaptidae               
Lepidocolaptes angustirostris      1   1 0,22% PP NC NC  
Sittasomus griseicapillus        1 1 0,22% PP NC NC  

Fringillidae               
Euphonia chlorotica      1   1 0,22% PP NC NC  

Parulidae               
Myiothlypis flaveola      2  1 3 0,65% PP NC NC  

Passerellidae               
Ammodramus humeralis  2 2     2 6 1,29% PP NC NC  
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Zonotrichia capensis      1   1 0,22% PP NC NC  
Pipridae               

Chiroxiphia pareola        1 1 0,22% PP NC NC  
Machaeropterus pyrocephalus        1 1 0,22% PP NC NC  
Neopelma pallescens     1    1 0,22% PP NC NC  
Tyranneutes stolzmanni  1       1 0,22% PP NC NC  

Polioptilidae               
Polioptila dumicola   2      2 0,43% PP NC NC  

Thamnophilidae               
Cercomacroides nigrescens 2        2 0,43% PP NC NC  
Formicivora grisea 4    2    6 1,29% PP NC NC  
Myrmophylax atrothorax        2 2 0,43% PP NC NC  
Taraba major     1    1 0,22% PP NC NC  
Thamnophilus doliatus     2    2 0,43% PP NC NC  

Thraupidae               
Chlorophanes spiza        2 2 0,43% PP NC NC  
Cyanerpes cyaneus     1    1 0,22% PP NC NC  
Dacnis cayana 1     2   3 0,65% PP NC NC  
Lanio cristatus   1      1 0,22% PP NC NC  
Ramphocelus carbo 11  8     6 25 5,39% PP NC NC  
Schistochlamys melanopis      1   1 0,22% PP NC NC  
Sicalis flaveola        1 1 0,22% PP NC NC  
Sporophila nigricollis 1  5      6 1,29% PP NC NC  
Tachyphonus rufus 1    2 1   4 0,86% PP NC NC  
Tangara cyanicollis   1  2 2   5 1,08% PP NC NC  
Tangara palmarum   1 2  1   4 0,86% PP NC NC  
Tangara sayaca   6  1    7 1,51% PP NC NC  
Volatinia jacarina 3 5 5 2  9  1 25 5,39% PP NC NC  

Tityridae               
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Tityra semifasciata    3     3 0,65% PP NC NC  
Troglodytidae               

Pheugopedius genibarbis 1  2   2  2 7 1,51% PP NC NC  
Tyrannidae               

Megarynchus pitangua      1  1 2 0,43% PP NC NC  
Myiarchus ferox      1   1 0,22% PP NC NC  
Myiozetetes cayanensis        1 1 0,22% PP NC NC  
Pitangus sulphuratus 1 1 5   2  1 10 2,16% PP NC NC  
Pyrocephalus rubinus      1   1 0,22% PP NC NC  
Sirystes sibilator   1      1 0,22% PP NC NC  
Tyrannopsis sulphurea 1        1 0,22% PP NC NC  
Tyrannus melancholicus 3   2     5 1,08% PP NC NC  
Tyrannus savana     2    2 0,43% PP NC NC  

Vireonidae               
Cyclarhis gujanensis 1  1   1   3 0,65% PP NC NC  

Pelecaniformes               
Ardeidae               

Ardea alba        1 1 0,22% PP NC NC  
Threskiornithidae               

Mesembrinibis cayennensis   1 2     3 0,65% PP NC NC  
Theristicus caudatus     4 1 2  7 1,51% PP NC NC  

Piciformes               
Picidae               

Campephilus rubricollis        1 1 0,22% PP NC NC  
Colaptes campestris      1   1 0,22% PP NC NC  
Dryocopus lineatus  1       1 0,22% PP NC NC  
Melanerpes cruentatus    1     1 0,22% PP NC NC  
Veniliornis passerinus     1    1 0,22% PP NC NC  

Ramphastidae               
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Chuva Seca 
Valores de 
abundância 

Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa IUCN 3.1 MMA 2016 CITES 2017 

Pteroglossus castanotis        2 2 0,43% PP NC III  
Pteroglossus inscriptus        1 1 0,22% PP NC NC  
Ramphastos toco       1  1 0,22% PP NC NC  
Ramphastos tucanus   1    1  2 0,43% VU PP II  
Ramphastos vitellinus       1  1 0,22% VU NC II  

Psittaciformes               
Psittacidae               

Amazona amazonica     2    2 0,43% PP NC II  
Ara ararauna       2  2 0,43% PP NC II  
Brotogeris chiriri   2  7  4 7 20 4,31% PP PP II  
Diopsittaca nobilis     6    6 1,29% PP NC II  
Eupsittula aurea    4     4 0,86% PP PP II  
Pionites leucogaster  4 6    13  23 4,96% EN PP II  
Pionus menstruus  1 1 3   2  7 1,51% PP PP II  
Pyrrhura snethlageae       1  1 0,22% PP NC NC  

Strigiformes               
Strigidae               

Athene cunicularia    1 1  1  3 0,65% PP NC II  
Tinamiformes               

Tinamidae               
Crypturellus tataupa    1 1  1  3 0,65% PP NC NC  
Crypturellus undulatus 1  5 3 2    11 2,37% PP NC NC  
Rhynchotus rufescens       1  1 0,22% PP NC NC  
Tinamus guttatus        1 1 0,22% PP NC NC  

Trogoniformes               
Trogonidae               

Trogon viridis 1      2  3 0,65% PP NC NC  
Tabela 5 - Espécies e seus respectivos status de conservação e abundância da ictiofauna registrada por ponto e período amostral na área do empreendimento durante seca 

e cheia de 2021.Legenda: NC=Não consta; BA=Endêmica da Bacia Amazônica.  
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7.3.4.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

  
Figura 99 - Cyanerpes cyaneus e Tangara cyanicollis registradas durante o monitoramento da avifauna na área 

de influência do empreendimento 
 

  
Figura 100 - Tangara sayaca e Tyrannus savana, registradas durante o monitoramento da avifauna na área de 

influência do empreendimento. 
 

  
Figura 101 - Taraba major e Colaptes campestris, registradas durante o monitoramento da avifauna na área de 

influência do empreendimento. 
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Figura 102 - Ictinia plumbea e Theristicus caudatus, registradas durante o monitoramento da avifauna na área 

de influência do empreendimento. 
 

  
Figura 103 - Volatinia jacarina e Lepidocolaptes angustirostris, registradas durante o monitoramento da 

avifauna na área de influência do empreendimento. 

 

  
Figura 104 - Pionites leucogaste e Ramphastos toco, registradas durante o monitoramento da avifauna na área 

de influência do empreendimento. 
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Figura 105 - Rupornis magnirostris e Spizaetus ornatus, registradas durante o monitoramento da avifauna na 

área de influência do empreendimento. 
 

  
Figura 106 - Chiroxiphia pareola e Chloroceryle amazona, registradas durante o monitoramento da avifauna na 

área de influência do empreendimento. 
 

  
Figura 107 - Galbula dea e Pteroglossus castanotis, registradas durante o monitoramento da avifauna na área 

de influência do empreendimento.  
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7.3.5. MASTOFAUNA 

 
Atualmente, a biodiversidade mundial atravessa uma fase crítica. Neste contexto, a 

maioria das espécies de mamíferos de médio e grande porte encaixa-se em algum grau de 

ameaça de extinção, o que é atribuído à descaracterização ambiental e suas características 

bioecológicas. A fragmentação de habitats reduz a população por eliminar locais propícios 

para sua utilização. Assim, quanto menor o fragmento, e maior a distância entre eles, 

menores são as taxas de dispersão e o tempo em que a população pode persistir (Ricklefs, 

2011). Ainda como impacto da perda de habitats e consequente diminuição da área 

ocupada, as populações tornam-se mais suscetíveis à exploração direta, por meio da caça, 

além de facilitar a dispersão de espécies exóticas (Michalski & Peres, 2005; Santos, 2009; 

Ricklefs, 2011; Brocardo & Cândido Jr, 2012; Ramos, 2013; Oliveira, 2014; Bocchiglieri et al., 

2015).  Alterações significativas no tamanho populacional e na composição da 

assembleia de mamíferos de médio e grande porte não englobam apenas os efeitos óbvios 

sobre as populações deste grupo, mas também influenciam na dinâmica da comunidade e 

interação com o meio, incluindo modificações nas populações de espécies-presa, afetadas 

por reduções de espécies carnívoras predadoras, especialmente de grande porte. Ainda, 

alteram a composição da flora local, uma vez que tanto mamíferos herbívoros quanto 

frugívoros exercem papel fundamental na predação e/ou dispersão de sementes, evitando, 

dessa forma, não apenas a dominância de determinada espécie, mas também a 

continuidade de outras ocorrentes em menor abundância (Alves et al., 2012).  

Naturalmente, as populações apresentam variações em suas taxas de natalidade e 

mortalidade, podendo ser extintas da natureza mesmo por efeito de eventos ao acaso. No 

entanto, as paisagens brasileiras têm sofrido crescentes alterações estruturais diante das 

mais diversas atividades empregadas pelo homem e estas aumentam significativamente a 

possibilidade de extinção das espécies. Para garantir, paralelamente, o desenvolvimento 

econômico e a conservação do meio ambiente, emprega-se programas de monitoramento 

de fauna, onde são avaliadas, periodicamente, a composição da comunidade local e as 

características do meio ambiente, no intuito de garantir que as atividades exercidas em 

beneficio humano não prejudiquem permanentemente a fauna de animais silvestres. Neste 

contexto, este relatório tem por objetivo monitorar a dinâmica das populações de 
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mamíferos durante as ações de operação da empresa FS Fueling Sustainability , em Sorriso-

MT. 

 

7.3.5.1. OBJETIVOS 

 
Monitorar a dinâmica da mastofauna de médio e grande porte na área de influência 

do empreendimento na estação de seca e cheia de 2021. 

 
Objetivos específicos  

• Identificar as espécies de mamíferos de médio e grande porte presentes na área 

de monitoramento; 

• Realizar comparações entre os atributos diversidade, riqueza e abundância das 

espécies entre os pontos amostrais e estações sazonais; 

• Listar espécies de mamíferos de médio e grande porte com importância 

cinegética, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção; 

• Demonstrar os tipos de habitats que podem ser utilizados pelas espécies 

presentes, bem como as consequências de suas possíveis perdas por ações 

antrópicas; 

• Apresentar medidas de minimização de impactos ao ambiente, estabelecendo 

critérios que possam garantir sua qualidade e manutenção das populações. 

 
7.3.5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

 
Os dados referentes à mastofauna foram obtidos em quatro pontos de amostragem 

na área de influência do empreendimento (Figura 108), os quais englobam áreas de 

vegetação ciliar e remanescente florestal com transição para lavouras. Em cada ponto 

amostral, foram percorridas tanto trilhas estabelecidas na vegetação, como sua borda e 

proximidades com estradas de acesso. Trilhas nas vegetações naturais (matas) também 

foram efetuadas. A movimentação de veículos na área é intensa, assim como alto grau de 

ruídos provenientes da ação humana do entorno.  
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Figura 108 - Mapa esquematico demostrando a localização dos pontos amostrais da mastofauna de médio e 

grande porte durante o monitoramento de fauna  
 
 

P1 P2 
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P3 P4 

  
Figura 109 - Vista parcial dos pontos amostrais da mastofauna de médio e grande porte durante o 

monitoramento na área do empreendimento. 
 

Ponto 
amostral 

Coordenadas Geográficas 
Datum (Sirgas 2000) Área de influência Tipo de ambiente 

Longitude Latitude 

P1 55°40'14.23"O 12°27'43.93"S Direta Fragmento florestal 

P2 55°39'53.75"O 12°26'04.21"S Direta Lavoura/fragmento 

P3 55°39'16.26"O 12°24'45.41"S Direta Lavoura/fragmento 

P4 55°38'19.91"O 12°24'38.97"S Direta Fragmento 

Quadro 15 - Coordenadas geográficas dos pontos amostrais da mastofauna durante o monitoramento da 
mastofauna. 

 
COLETA DE DADOS 

 
Os dados referentes à mastofauna foram obtidos a partir de rastreamentos, 

método que consiste em percorrer lentamente a pé os transectos estabelecidos em cada 

ponto amostral. Dessa forma, é realizada busca ativa de mamíferos e indícios da presença 

destes (pegadas, tocas, fezes, carcaças, fuçados e/ou cavados). Este método, eficiente para 

registro da riqueza de espécies, consiste em percorrer cuidadosamente a área e registrar os 

encontros com as espécies de interesse. Complementarmente, foram efetuados registrados 

de eventuais encontros com as espécies de interesse durante a permanência da equipe na 

área de estudo. Os registros foram efetuados através de observação clara e direta dos 

indícios e/ou animais. Para o caso de pegadas, foram considerados, nos pontos amostrais, 

proximidade, tamanho e direção dos rastros. Cada rastro foi considerado como o registro 

um indivíduo. 
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Ainda, foram instaladas armadilhas fotográficas modelo Primos 12MP Proof Cam 02 

em cada ponto amostral. Para este método, foram selecionadas áreas próximas ao corpo 

d’água e com indícios de ocorrência das espécies, como os “carreiros”, ou trilhas utilizadas 

pelos animais dentro da área de mata. Neste modelo de armadilha fotográfica, no qual o 

equipamento conta com sensor de movimento, a câmera dispara após (três segundos) o 

animal atravessar sua área de alcance, sendo as imagens e/ou vídeos armazenados em 

cartão de memória. 

 
ANALISE DOS DADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Com relação à eficiência da quantidade de pontos amostrados, utilizou-se curva de 

acumulação de espécies, que demonstra graficamente se a quantidade de pontos 

amostrados é suficiente para inventariar a riqueza de espécies de mamíferos de médio e 

grande porte esperada para a região. Quando os pontos são suficientes, a curva tende a 

estabilização (assíntota), e assim pode-se concluir que o aumento de pontos amostrados não 

aumentaria necessariamente na quantidade de espécies esperada para captura.  

A estimativa da riqueza de espécies esperada para a região amostrada foi calculada 

utilizando os modelos estimadores de riqueza Chao, Jacknife1, Jacknife2 e Bootstrap. A 

escolha do modelo mais ajustado ao levantamento deu-se em função do erro padrão de 

cada modelo. O modelo com menor erro padrão foi considerado como o mais ajustado aos 

dados, por demonstrar tendência à estabilização. 

 
COMPARAÇÃO ENTRE PONTOS AMOSTRAIS E ESTAÇÕES SAZONAIS 

 

Para aferição dos atributos da comunidade de mamíferos de médio e grande porte 

presente na área do empreendimento, foram obtidos, para cada ponto amostral, os valores 

de riqueza, índice de diversidade de Shannon Wiener, índice de diversidade de Simpson e 

índice de equitabilidade de Pielou. A riqueza (S) corresponde ao número de espécies 

registradas no ponto amostral. O índice de diversidade de Shannon Wiener, para os pontos 

amostrados, foi calculado utilizando a seguinte fórmula:  
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H′ = −∑i=1
s (pi)(log2x pi) 

Onde: 

H’= índice de diversidade de espécies de Shannon Wiener; S= número de espécies; 

pi= proporção relativa da espécie i. Por sua vez, o índice de diversidade de Simpson foi 

calculado a partir da fórmula: 

𝐷 = 1 − ∑ (
𝑛𝑖

𝑛
) ² 

Onde:  

D = índice de diversidade de Simpson; ni = número de indivíduos do táxon i; n = 

número total de indivíduos na amostra.  A utilização de dois indicies de diversidade é 

recomendado, uma vez que a estrutura matemática de cada formula é sistematicamente 

diferente entre os índices. O índice de Shannon Wiener realiza uma melhor ponderação 

entre espécies raras e dominantes, fornecendo um peso maior para as espécies raras da 

amostra. Já o índice de Simpson, também conhecido como índice de dominância, fornece 

um peso maior para as espécies abundantes. O índice de equitabilidade de Pielou, referente 

ao padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies, foi calculado a partir da fórmula: 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝐻′

log 𝑆
 

Onde:  

Hmax = equitabilidade de Pielou; H’ = diversidade de Shannon Wiener; S = riqueza de 

espécies.  A fim de observar a distribuição dos valores dos índices de diversidade e 

equitabilidade ao longo dos pontos amostrais, os resultados foram plotados em gráficos de 

dispersão. Todas as análises estatísticas descritas foram realizadas com auxílio do pacote 

vegan para o software R(R Project Core Team, 2017). 

 
ANÁLISE DE SIMILARIDADE 

 
Foi calculado, ainda, o índice de similaridade utilizando a presença e ausência das 

espécies através do índice de Jaccard, pela fórmula: 

𝐽𝛼𝛽 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
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Onde: Jαβ = índice de Jaccard; a = número de populações componentes comuns aos 

dois inventários α e β; b = número de populações que somente apresenta no inventário α; c 

= número de populações que aparecem somente no inventário β.  

Concomitantemente, utilizou-se o índice de similaridade de Bray-Curtis para 

descrever o padrão de segregação espacial entre as populações presentes nos pontos 

amostrais. Este índice foi obtido através da equação:  

𝐵 =
2 ∑ min (𝑛𝑖1, 𝑛𝑖2)𝑆

𝑖−1

𝑁
 

Onde: B = índice de dissimilaridade de Bray-Curtis; ni1 = abundância das espécies na 

área 1; ni2 = abundância das espécies na área 2.  

Os resultados dos índices de similaridade foram plotados em dendrogramas, 

através da cluster analisys para observar a estrutura de organização dos pontos amostrais de 

acordo com as abundâncias e riqueza das espécies observadas por pontos amostrais, e 

estações sazonais. Todas as análises estatísticas descritas foram realizadas com auxílio do 

pacote vegan para o software R (R Project Core Team version 3.4.1, 2017). 

 
CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 
Todas as espécies de mamíferos registradas na área amostral foram aferidas quanto 

ao seu status de conservação. Para isso, foram consultadas listas oficiais das espécies 

ameaçadas elaboradas pelos seguintes órgãos: MMA (Ministério do Meio Ambiente, Portaria 

Nº444, 17 de dezembro de 2014 – 2014); CITES (Comércio Internacional de espécies de 

fauna e flora ameaçadas de extinção – 2017); IUCN (União Internacional de Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais – 2017). 

 
7.3.5.3. RESULTADOS 

 
SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

 
Para o cálculo da curva de acumulação de espécies, utilizamos a matriz que considera 

os dados obtidos em todas as campanhas de campo executadas no âmbito do programa de 

monitoramento da mastofauna. Assim, de acordo com os a análise da curva de acumulação 

de espécies (Figura 110), podemos observar que a riqueza de mamíferos pode aumentar 
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com a execução de novas campanhas de campo. Isso ocorre devido ao fato da possibilidade 

de inclusão de espécies inéditas no estudo, com a ampliação da escala temporal do estudo. 

Esse fenômeno é uma condição natural, uma vez que o incremento no esforço de 

amostragem, aumenta as possibilidades de encontro com espécies que exploram o 

ambiente sazonalmente, a procura de recursos, principalmente alimentar. As 18 espécies de 

mamíferos registradas na área amostral representam 91,8% da mastofauna esperada para a 

área, segundo o modelo estimador de riqueza Bootstrap (S=19,6±1,0), já que este foi o 

modelo que melhor se ajustou aos dados coletados (Chao=25,3±10,7; Jacknife1=21,6±1,8; 

Jacknife2=24,2). 

A B 

 

 

Figura 110 -  Curva de acumulação de espécies calculada baseado nos resultados obtidos durante as 
campanhas de campo. (A) A linha intermitente representa o intervalo de confiança, e a linha vermelha a curva 
de acumulação estimada. Em B, simulação de distribuição de espécies de provável ocorrência possível na área 

amostral (linhas rosa), e variação da riqueza observada neste estudo (barras azuis). 

 
 

COMPARAÇÃO ENTRE OS PONTOS AMOSTRAIS E ESTAÇÕES SAZONAIS 

 
Durante as estações de cheia e seca de 2021, a maior quantidade de espécies foi 

observada no ponto P1 no período de cheia (S=11), seguido pelos pontos P2 e P4, também 

no período de cheia (S=6). O menor valor foi observado no ponto P3 seca, com apenas 3 

espécies registradas. Ao que se refere ao índice de diversidade de Shannon, o maior valor foi 

observado no ponto P1 no período de cheia, com H’=1,83, seguido pelo ponto P1 no período 

de seca, com H’=1,64 e P3 no período de cheia, com H’=1,44. O menor valor para este índice 

foi observado no ponto P3 no período de seca (H’=0,82). Para o índice de Simpson, os 
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maiores valores foram observados nos pontos P1 no período de cheia, com D= 0,77; seguido 

pelo ponto P1 no período de seca, com D=0,74. O menor valor foi observado no ponto P3 na 

seca, com D=0,48 (Figura 111). 

A B 

 

 

C D 

 

 

Figura 111 - Distribuição dos valores de riqueza (A), diversidade de Shannon Wiener (B), diversidade de 
Simpson (C) e equitabilidade de Pielou (D), por ponto e período amostral da mastofauna de médio e grande 

porte no monitoramento da FS Fueling Sustainability . 

 

Parâmetro 
Seca 2021 Cheia 2021 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Riqueza de espécies 7 4 3 5 11 6 5 6 

Diversidade de Shannon Wiener 1,64 1,27 0,82 1,34 1,83 1,37 1,44 1,36 

Diversidade de Simpson 0,74 0,70 0,48 0,69 0,77 0,66 0,73 0,69 

Equitabilidade de Pielou 0,84 0,92 0,75 0,83 0,76 0,76 0,89 0,76 

Quadro 16 - Valores de riqueza, diversidade de Shannon Wiener, diversidade de Simpson e equitabilidade de 
Pielou observados para a mastofauna registrada durante o monitoramento do ano de 2021. 

 

Com relação a Equitabilidade de Pielou, observamos que o maior valor do estudo foi 

observado no ponto P2 no período de seca, com Hmax=0,92, seguido pelo ponto P3 na cheia, 

com Hmax=0,89. Quando se referimos ao menor valor para este atributo, o ponto P3 no 

período de seca se destaca, pois, apresentou Hmax=0,75. Os valores dos índices avaliados são 

representados na Figura 111. 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 183 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

ESTRUTURA DA COMUNIDADE 

 
Durante a campanha de cheia e seca de 2021, foram registrados 242 indivíduos, 

distribuídas em 15 espécies, 11 famílias de cinco ordens. Dycoteles tajacu (N=51; AR=21,0%), 

Sapajus apella (N=38; AR=15,7%) e Ateles marginatus (N=36; AR=14,8%) e Tayassu pecari 

(N=34; AR=14,5%) obtiveram o maior número de registros. Seguidas por Tapirus terrestris 

(N=25; AR=10,3%), Callicebus moloch (N=21; AR=8,6%), Cerdocyon thous, Dasypus 

novemcinctus, Mico melanurus (N=7; AR=2,8%, em ambos), Chiropotes albinasus (N=5; 

AR=2,0%). As demais espécies foram observadas com abundâncias menores a 4 indivíduos, 

que somadas, representam 4,5% do total da amostragem (Figura 112). 

 

Figura 112 - Rank na abundância das espécies da mastofauna de médio e grande porte na área amostral. 

 
Entre as famílias, a que apresentou o maior número de indivíduos foi Tayassuidae 

(N=85; AR=35,1%), Cebidae (N=38; AR=15,7%), seguido por Atelidae (N=36; AR=14,8). 

Pitheciidae (N=33; AR=13,6%), Tapiriidae (N=25; AR=10,3%), e Dasypodidae (N=10; 

AR=4,1%). As demais famílias apresentaram abundâncias menores que 7 indivíduos. Com 

relação as ordens taxonômicas (Figura 113B), em ordem decrescente de abundância: 

Primates (N=107; AR=44,2%), Artiodactyla (N=86; AR=35,5%), Perissodactyla (N=25; 

AR=10,3%), Carnivora (N=13; AR=5,3%), e Cingulata (N=11; AR=4,5%). 
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A B 

 

 

Figura 113 - Famílias (A) e ordens taxonômicas (B) da mastofauna de médio e grande porte na área amostral. 
 
 

CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

 
A CITES classifica as espécies de acordo com seu status de conservação e 

comercialização. No apêndice I encontra-se espécies ameaçadas de extinção e/ou afetadas 

diretamente pelo comércio de animais silvestres. As espécies do apêndice II correspondem 

aquelas que, embora atualmente não se encontrem em perigo de extinção, poderão ser 

extintas caso sua exploração/comercialização não seja rigorosamente regulamentada. No 

apêndice III, por fim, listam-se espécies cuja exploração necessita ser restrita ou impedida e 

que requer a cooperação no seu controle, podendo ser autorizada sua comercialização, 

mediante concessão de licença especial.  

Dessa forma, a CITES (2017) lista, em seu apêndice I apenas o cuxíu (Chiropotes 

albinasus) como ameaçada de extinção. No apêndice II, encontram-se as espécies lobete 

(Cerdocyon thous), anta (Tapirus terrestris), cateto (Dycoteles tajacu), sagui (Mico 

melanurus), macaco-prego (Sapajus apella), macaco-aranha-de-cara-branca (Ateles 

marginatus), tatu-canastra (Prionodontes maximus) e queixada (Tayassu pecari). 

A IUCN (2017), por sua vez, classifica o Macaco-aranha-de-cara-branca (Ateles 

marginatus) e o Cuxíu (Chiropotes albinasus) como as únicas espécies ameaçadas de 

extinção neste estudo. Já como espécies vulneráveis, destaca-se a anta, o queixada e tatu-

canastra. O lobete (Cerdocyon thous), sagui (Mico melanurus), tatu-peba (Dasypus 

novemcinctus), quati (Nasua nasua) e macaco-prego (Sapajus apella) são listadas como 

espécies pouco preocupantes quanto ao risco de extinção.  
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Pela lista vermelha de animais ameaçados (MMA 2016), apenas o macaco-aranha-de-

cara-branca (Ateles marginatus) é considerado como ameaçado de extinção. Já a onça 

pintada (Panthera onca), anta (Tapirus terrestres) e o tatu-canastra (Priodontes maximus) e 

o queixada (Tayassu pecari) são as espécies classificadas como vulneráveis. As demais 

espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas na área do empreendimento 

não constam nas listas de espécies ameaçadas consultadas. 

 

ESPÉCIES CINEGÉTICAS 

 
Durante os monitoramentos de seca e cheia de 2021, podemos listar como espécies 

cinegéticas o veado-mateiro (Mazama americana), cateto (Pecari tajacu), queixada (Tayassu 

pecari) e anta (Tapirus terrestris). Em muitas regiões, estas espécies são capturadas por 

humanos para complemento da alimentação. Ainda como alvo da caça, mas não 

necessariamente para fins alimentares, cita-se Cerdocyon thous e Panthera onca, espécie 

alvo de retaliação humana pelo fato que, em proximidades de áreas ocupadas pelo homem, 

pode se alimentar de animais e produções domésticas. 

 

ESPÉCIES RARAS E ENDÊMICAS 

 
 O Macaco-aranha-de-cara-branca (Ateles marginatus) e o Cuxíu (Chiropotes 

albinasus) são espécies endêmicas do Bioma Amazônico. Seus habitats são cada vez mais 

restritos, devido ao avanço do processo de fragmentação florestal por ocasião das atividades 

antropogênicas. 

 

ESPÉCIES EM ATIVIDADE REPRODUTIVA 

 
Durante o monitoramento, observamos que alguns grupos de macacos-aranha-de-

cara-branca (Atelles marginatus), apresentavam filhotes, assim como macaco-prego (Sapajus 

apella; Figura 114), e zog-zog (Callicebus moloch).  
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Figura 114 -  Macaco-aranha-de-cara-branca (Atelles marginatus) e macaco-prego (Sapajus apella) avistados 
em reprodução durante o monitoramento da mastofauna. 

 

7.3.5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Dentre os estratos de fauna estudados neste monitoramento, a mastofauna se 

destaca por ser o que apresenta o menor número de espécies registradas. Isso ocorre por 

ocasião de ser um grupo de animais sensíveis a mudanças ambientais, e dependentes dos 

recursos naturais para a sua sobrevivência. Algumas espécies, como relatado neste 

documento, são alvo da caça predatória, e suas populações drasticamente reduzidas. Além, 

como observado neste estudo, a diversidade de espécies também é reduzida, e juntamente 

com o baixo número de indivíduos registrado, eleva a mastofauna a um grupo 

extremamente delicado e importante no campo da biologia da conservação.  

No ano de 2021, as maiores variações na riqueza de espécies, espécies ocorreram no 

período de cheia, um fato esperado, pois neste período, a disponibilidade de recursos é 

maior, quando comparado a seca. A disponibilidade de água também é um fator limitantes 

para espécies de mamíferos, uma vez que no período de seca, a maioria das espécies são 

reclusas aos ambientes em que esse recurso seja abundante, como margens de rios, 

igarapés e lagoas.  

Os principais impactos a este grupo de fauna observado neste presente 

monitoramento estão relacionados a caça ilegal, e a descaracterização de habitat na área de 

influência do empreendimento pela atividade de agricultura. Observamos também que o 
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ruído provocado tanto pela operação do empreendimento, quanto pela rodovia BR-163. 

Esses ruídos tendem a afugentar a mastofauna nas áreas próximas. 
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Cheia Seca Valores de abundância Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa 
IUCN (2017) MMA (2016) CITES (2017) 

Artiodactyla 30 20 10   1 8 8 9 86 35,54%    
 

Cervidae        1 1 0,41%    
 

Mazama americana        1 1 0,41% DD  NC  
Tayassuidae 30 20 10  1 8 8 8 85 35,12%    

 
Tayassu pecari 5 20   1 8   34 14,05% VU VU II  
Dycoteles tajacu 25  10    8 8 51 21,07% PP  II  

Carnivora 3 6 2   2       13 5,37%    
 

Canidae 2 3 2      7 2,89%    
 

Cerdocyon thous 2 3 2      7 2,89% PP  II  
Felidae 1 3       4 1,65%    

 
Panthera onca 1 3       4 1,65% NT VU  

 
Procyonidae     2    2 0,83%    

 
Nasua nasua     2    2 0,83% PP  NC  

Cingulata 3   3 3 1   1   11 4,55%    
 

Chlamyphoridae    1     1 0,41%    
 

Priodontes maximus    1     1 0,41% VU VU II  
Dasypodidae 3  3 2 1  1  10 4,13%    

 
Dasypus novemcinctus 2  3 1 1    7 2,89% PP  NC  
Euphractus sexcinctus 1   1   1  3 1,24% PP  NC  

Perissodactyla 2 2 5 7 2 2 3 2 25 10,33%    
 

Tapiridae 2 2 5 7 2 2 3 2 25 10,33%    
 

Tapirus terrestris 2 2 5 7 2 2 3 2 25 10,33% VU VU II  
Primates 27 10 10 23 15 13   9 107 44,21%     

Atelidae 11   9 9   7 36 14,88%     
Ateles marginatus 11   9 9   7 36 14,88% AM AM II END 

Cebidae 12 8 10   8   38 15,70%    
 

Sapajus apella 12 8 10   8   38 15,70% PP  II  
Pitheciidae 4 2  14 6 5  2 33 13,64%    

 
Callicebus moloch 3   14 4    21 8,68% LC  NC  
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Ordem 
    Família 
       Espécie 

Cheia Seca Valores de abundância Status de conservação 
Endemismo 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 Absoluta Relativa 
IUCN (2017) MMA (2016) CITES (2017) 

Chiropotes albinasus 1 2   2    5 2,07% AM  I END 

Mico melanurus      5  2 7 2,89% PP  II  
Tabela 6 - Abundância da mastofauna de médio e grande porte registrada durante os monitoramentos da mastofauna nos períodos de cheia e seca de 2021 na área 

amostral. Legenda:END= Endêmica; DD=dados deficientes; PP=pouco preocupante; VU=vulnerável; I=apêndice I; II=apêndice II; III=apêndice III.  
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7.3.5.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

  
Figura 115 - Biólogo realizando o rastreamento no período de seca, e pegadas de anta avistada no 

monitoramento de cheia de 2021. 
 

  
Figura 116 - Avistamento de macaco-aranha-de-cara-branca (Ateles marginatus) observadas durante o 

monitoramento de fauna. 
 

  
Figura 117 - Avistamento de anta (Tapirus terrestris) observada durante o monitoramento de fauna na estação 

de seca de 2021 
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Figura 118 - A esquerda, vestígios de trilha de mamíferos na área do empreendimento na seca, e avistamento 

de anta (Tapirus terrestris) na estação de cheia. 
 
. 

  

Figura 119 - Biólogo realizando rastreamento na área de influência do empreendimento, na estação de cheia 
de 2021 

 
. 

  
Figura 120 - Avistamento de cuxiú (Chiropotes albinasus), durante a campanha de seca de 2021 na área de 

influência do empreendimento. 
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7.3.6. ENTOMOFAUNA 

 

Os insetos destacam-se dentre os artrópodes terrestres, devido sua riqueza e 

abundância constituindo um grupo considerado hiper-diverso (May 1994). Coleoptera e 

Hymenoptera, em particular Formicidae, são considerados grupos-chave nos diversos 

ecossistemas, devido à sua megadiversidade (Overal 2001). Os artrópodes desempenham 

inúmeras funções ecológicas nos ecossistemas terrestres e aquáticos, sendo considerados 

elementos fundamentais para a conservação e manejo da biodiversidade (Kremen et al. 

1993). Em ambientes edáficos estes organismos contribuem para o desenvolvimento 

estrutural do solo (Vargas & Hungria 1997), com particular importância nos processos de 

decomposição e ciclagem de nutrientes (Wolters 2001). Sua distribuição nos ecossistemas é 

resultante de fatores comportamentais e ambientais. A composição, estrutura e 

variabilidade na distribuição das comunidades de artrópodes dependem, na maior parte, de 

condições ambientais como umidade, tipo de formação vegetal, composição física e química 

da serapilheira e a diversidade de microhabitats (Burghouts et al. 1992; Menezes et al. 

2002).  

Os insetos são considerados bons indicadores dos níveis de impacto ambiental, 

devido a sua grande diversidade de espécies e habitat, além da sua importância nos 

processos biológicos dos ecossistemas naturais (Wink et al., 2005). Os insetos terrestres 

podem ser indicadores ambientais que respondem às perturbações ou mudanças ambientais 

ou indicadores ecológicos que demonstram efeitos das mudanças ambientais como 

alterações de habitats, fragmentação, mudanças climáticas, poluição e outros fatores que 

geram impacto na biota e por último indicadores de biodiversidade, que refletem índices de 

diversidade (MCGEOCH, 1998).  

Formicidae vem sendo utilizada como bioindicadores da qualidade de sistemas 

naturais, pois apresenta grande complexidade estrutural e sensibilidade às mudanças do 

ambiente (ANDERSEN, 1997). Constituindo uma ferramenta importante para construir 

planos de conservação de ambientes naturais ou antropizados contribuindo também com 

estudos biogeográficos, taxonômicos e ecológicos (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). 
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As formigas, família Formicidae, são o grupo taxonômico dominante na maioria dos 

ecossistemas, estando presente nos mais diferentes habitats. Sua riqueza de espécies está 

correlacionada com o tipo e a variedade da vegetação, sendo que o aumento na 

complexidade da vegetação garante aumento na sua diversidade (DIEHL-FLEIG et al., 1999; 

SOARES et al., 2001). A estrutura das comunidades das formigas é fundamental em estudo 

de impacto ambiental, pois estas mantêm e restauram a qualidade do solo. Elas operam na 

redistribuição das partículas, dos nutrientes e da matéria orgânica, melhoram a infiltração 

de água no solo pelo aumento da porosidade e a aeração (BRUYN, 1999). Em virtude de sua 

presença em todos os estratos da vegetação (abundância e riqueza), elas permitem a 

avaliação de alterações ambientais indicando o estado de conservação ou de degradação 

(NASCIMENTO e DELABIE, 1999; SOUZA; BROWN, 1994; HARADA, 2003; LOPES et al., 2003).  

Dentre as alterações no ambiente que refletem sobre as assembleias de formigas, 

destacam-se a remoção de florestas para estabelecimento de pastagem e sistemas agrícolas 

(ARMBRECHT et al., 2004), além de impactos gerados por processos de recuperação de áreas 

utilizadas na indústria de mineração, áreas poluídas, impactadas por queimadas, e pelo 

efeito do pastejo do gado, e a fragmentação de habitats e perturbações antrópicas em geral 

(MAJER & NICHOLS, 1998; BROMHAM et al., 1999; BRÜHL et al., 2003; GOMES et al., 2013), 

também exercem efeitos sobre as assembleias.  

Devido a essa plasticidade os insetos são usados como bioindicadores de alterações 

ambientais, dentre esse grupo, as formigas e os besouros são os mais utilizados para esse 

trabalho, por terem uma taxonomia definida, e excelente resposta ao ambiente. O presente 

estudo tem o objetivo o monitoramento da entomofauna nas áreas de influência direta e 

indireta da FS Fueling Sustentability. 

 
7.3.6.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS 

 
A amostragem da entomofauna, ocorreram nas áreas das reservas ambientais no raio 

de 40 km do local do empreendimento (área de influência indireta AII) e nas áreas no 

entorno do empreendimento sendo as áreas de influência direta (AID).  A cobertura vegetal 
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nas reservas é dominada por espécies típicas do cerrado e grande parte encontra se 

perturbada pela substituição da vegetação nativa por monocultura. A área de influência 

direta e indireta do empreendimento está inserida em uma região com vegetação típica de 

Cerrado no município de Sorriso e apresentam graus variáveis de perturbação onde podem 

ser encontrados remanescentes florestais e áreas de mata ciliares conservadas inseridas em 

uma matriz de monocultura. 

 
Figura 121 - Localização do empreendimento - Município de Sorriso/MT. 

 

 

Para o levantamento da entomofauma do local foram amostrados 10 pontos de 

coletas, sendo 5 pontos na área de influência indireta (AII) e 5 pontos na área de influência 

direta (AID) distribuídos nos diversos ambientes para uma maior abrangência da 

amostragem. 
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Pontos Ambiente Coordenadas Geográficas Áreas 

Áreas de influência direta e indireta  

P01 Área de plantio 12°26'11.51"S 55°39'59.19"O AID 

P02 Área de plantio 12°25'31.27"S 55°39'51.03"O AID 

P03 Área de plantio 12°25'2.93"S 55°39'39.43"O AID 

P04 Área de plantio 12°24'58.54"S 55°39'24.40"O AID 

P05 Área de plantio 12°24'42.06"S 55°39'9.41"O AID 

P01 Área de reserva 12°24'30.65"S 55°38'53.49"O AII 

P02 Área de reserva 12°24'24.16"S 55°38'37.72"O AII 

P03 Área de reserva 12°24'41.82"S 55°38'33.07"O AII 

P04 Área de reserva 12°24'46.39"S 55°38'11.42"O AII 

P05 Área de reserva 12°24'57.84"S 55°38'5.03"O AII 

Quadro 17 - Locais dos pontos de coletas para entomofauna 

 
COLETA DE DADOS 

 
Para o monitoramento da entomofauna, foram realizadas coletas no período de seca 

(13 a 16 de julho de 2021) e chuva (23 a 26 de janeiro de 2022), utilizando armadilhas pitfall 

com isca de sardinha e mel. Esse método é utilizado para monitorar invertebrados terrestres 

sobre a superfície do solo, permitindo analisar a densidade de atividade ou movimentações 

que ocorrem neste habitat, bem como dados de dominância, frequência de flutuações, 

atividade diurna e noturna, ciclos anuais de atividade e ciclos de vida (ADIS, 2002). 

Essas armadilhas consistem em um pote de plástico de 500 ml dispostas no solo para 

interceptar os organismos durante sua movimentação, protegidas por coberturas de 

plástico, e apoiadas sobre três varetas de madeira para impedir que folhas, galhos e chuva 

interferissem na amostragem (ADIS, 2002) (Figura 122). As armadilhas, contendo 250ml de 

solução conservante (água, sal e detergente), foram instaladas na área respeitando o limite 

mínimo de 50 metros entre cada armadilha, dessa forma garantindo a independência das 

amostras (Figura 122). 

Em cada ponto amostral para coleta de Diptera vetores de doenças foram utilizados 

aspiradores entomológicos em busca ativa, atração humana e armadilhas CDC.  
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Figura 122 - Armadilha utilizada pitfall e armadilha CDCJ 
 

O material coletado foi triado e identificado em nível taxonômico de gênero e/ou 

espécie, com auxílio de microscópio estereoscópio e bibliografias especializadas (BORROR & 

WHITE, 1983; LAWRENCE & BRITTON, 1991; ARNETT, 2000; BORROR & DELONG, 2004; 

PALACIO & FERNANDEZ, 2003; BACCARO, 2006). Os exemplares foram inseridos na coleção 

de Formicidae do Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Formicidae - LETFOR, da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, campus de Tangará da Serra.  

Para avaliar a presença de táxons de invertebrados ameaçados em nível nacional, a 

listagem das espécies observadas in loco, foi confrontada com a Portaria MMA nº 444, de 17 

de dezembro de 2014, que traz a "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção" (MMA, 2018). A listagem também foi confrontada com a Red List of Threatened 

Species da IUCN (2021), para avaliar o risco global de ameaça das espécies, e com os 

apêndices I, II e III da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES, 2021), para averiguar a presença de espécies ameaçadas cujo comércio 

internacional seja regulado. 

 

ANALISE DOS DADOS 

 
Para comparar a abundância e riqueza entre os pontos e as áreas, utilizou-se analise 

de comparação de média ANOVA. Para estimar os índices de diversidade de espécies para as 
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áreas de estudo foram empregados Shannon e índice de dominância, para estimar a riqueza 

entre os pontos amostrais e as áreas foram utilizados os estimadores Chao 2, Jackknife 1 e 2 

e Bootstrap, para analisar a composição da fauna e a distribuição entre as áreas foram 

utilizados a análise de similaridade de Cluster e Ordenação Multidimensional não métrica 

(NMDS). Todas as análises foram calculadas pelo Programa PAST. 

 
7.3.6.2. RESULTADOS 

 
Com as armadilhas pitfall, foram coletados no período de seca 1.348 indivíduos da 

classe Insecta, representada por 07 ordens e 22 espécies e gêneros. A ordem Hymenoptera 

representados por Formicidae demonstrou maior abundância (1.127 ind.) e riqueza (10 

spp.), seguido por Coleoptera (128 ind.; 3 spp.), Diptera (47 ind.; 4 spp.), Orthoptera (20 ind.; 

1 spp.), Blattodea (4 ind.; 2 spp.), Hemiptera (10 ind.; 1 spp.), e Dermaptera (12 ind.; 1sp.), 

(Figura 123). 

 

Figura 123 -  Abundância e riqueza total de espécies amostradas nas áreas do empreendimento no período de 
seca. 

 

No período chuvoso, foram coletados 2.936 indivíduos da classe Insecta, 

representada por 07 ordens e 26 espécies e gêneros. A ordem Hymenoptera representados 
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por Formicidae demonstrou maior abundância (2.084 ind.) e riqueza (13 spp.), seguido por 

Coleoptera (729 ind.; 3 spp.), Diptera (73 ind.; 4 spp.), Orthoptera (20 ind.; 1 spp.), Blattodea 

(8 ind.; 3 spp.), Hemiptera (10 ind.; 1 spp.), e Dermaptera (12 ind.; 1sp.), (Tabela 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 -  Abundância e riqueza total de espécies amostradas nas áreas do empreendimento no período 
chuvoso. 

 

Formicidae é a família de Hymenoptera com ampla distribuição e abundância sendo 

utilizados como indicadores das alterações ambientais, por sua riqueza e composição da 

comunidade. A espécie que apresentou maior abundância nas áreas de influência indireta, 

que são as de remanescente de floresta foram Camponotus rufipes (710 ind.), Nylandeira 

fulva (358 ind.). 

 
PERÍODO DE SECA 

 
Nas áreas de influência direta, que são as áreas de plantios de monoculturas como 

milho as espécies de formigas com maior abundância foram Nylanderia fulva (159 ind.) e 
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Camponotus rufipes (90 ind.). As espécies de Camponotus são arborícolas sendo comum em 

locais preservados com vegetação nativas, porém é uma espécie que se adaptada bem a 

ambientes alterados, sendo encontradas em locais de reflorestamentos como na área de 

influência direta.  

Nylanderia fulva faz parte de um gênero cosmopolita, de pequenas formigas 

habitantes de solo, encontradas em habitats naturais ou perturbadas e com grande poder de 

invasão (FERNÁNDEZ, 2003; RAMOS et al., 2003), sendo associada a distúrbios ambientais e 

consideradas indicadora de alteraçãoes de habitat (FERNÁNDEZ, 2003).  

A ordem Coleoptera é considerada uma das mais importantes ordens dentre os 

organismos que vivem no solo devido à grande riqueza de espécies, distribuição cosmopolita 

e papel ecológico desempenhado neste habitat (MELNYCHUK et al., 2003). A maior 

abundância foi observada para Carpophilus (72 ind.) sendo 12 indivíduos na AII e 60 

indivíduos na AID. 

Foram amostrados 47 indivíduos de Diptera, apenas na área de influência direta e 

indireta, sendo coletados mosca doméstica e pernilongo.  Não foram amostrados nenhuma 

espécie de vetores de doenças como malária e leishmaniose. 

Neste estudo foram coletados 4 indivíduos de baratas, distribuídos entre 2 espécies 

Pycnosceles surinamensis e Rhyparobia maderae, ambas espécies são comuns em ambiente 

florestado e se adaptam muito bem as alterações do ambiente. 

A variação entre a abundância e riqueza entre área de influência direta e indireta foi 

testada através de uma ANOVA e não apresentou diferenças significativas (Abundância 

F=1,913, df=79,34, p=0,06187; Riqueza F=1,229, df=101,8, p=0,3259). A área de influência 

indireta apresentou maior abundância (802 ind.; 21 spp.;) e a área de influência direta 

apresentou 582 indivíduos e 16 espécies.  Essa variação de abundancia e riqueza reflete a 

estrutura do ambiente, AII apresenta áreas remanescente de vegetação nativa, enquanto a 

área AID possui uma simplificação da vegetação com a monocultura.  

O que observamos é a modificação da entomofauna em relação as áreas, ambientes 

como as áreas de influência direta observamos a ocorrência de organismos que não 

registramos na AII, como mosca doméstica e pernilongo, isso se deve possivelmente a 
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sinantropia que esses organismos possuem tendo ocorreria comum em locais com presença 

humana. 
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    AII ∑ ∑ AID ∑ ∑ ∑ N ∑ R IUCN    
2021 

MMA            
2018 

CITES          
2021 Gênero/espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 N R P1 P2 P3 P4 P5 N R Total Total 

Blattodea   0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2       

Pycnoscelus surinamensis Barata do suriname 0 0 0 2 0 2  0 0 0 0 0 0  2  NC NA NC 

Rhyparobia maderae Barata cascuda 0 0 2 0 0 2  0 0 0 0 0 0  2  NC NA NC 

Coleoptera   5 19 2 8 0 34 3 21 0 57 4 12 94 2 128 3       

Tenebrio sp.1 Besouro 5 0 0 0 0 5  0 0 0 0 0 0  5  NC NA NC 

Carpophilus sp.1 Besouro 0 12 0 0 0 12  21 0 32 0 7 60  72  NC NA NC 

Lobiopa insularis   Besouro 0 7 2 8 0 17  0 0 25 4 5 34  51  NC NA NC 

Hymenoptera                         

Formicidae   167 38 103 239 160 707 9 72 8 79 110 151 420 7 1127 167       

Atta sexdens Formiga 0 27 0 0 0 27  0 8 0 0 9 17  44 0 NC NA NC 

Camponotus rufipes Formiga 52 0 87 92 120 351  0 0 1 85 4 90  441 52 NC NA NC 

Camponotus mus Formiga 51 3 0 0 0 54  0 0 0 0 0 0  54 51 NC NA NC 

Ectatomma edentatum Formiga 0 0 0 2 0 2  0 0 0 0 4 4  6 0 NC NA NC 

Forelius pusilus Formiga 0 0 0 0 0 0  18 0 64 0 0 82  82 0 NC NA NC 

Megalomyrmex silvestrii Formiga 0 8 12 0 0 20  0 0 14 0 0 14  34 0 NC NA NC 

Nylanderia fulva Formiga 0 0 0 0 40 40  0 0 0 25 134 159  199 0 NC NA NC 

Pheidole risii Formiga 64 0 0 0 0 64  54 0 0 0 0 54  118 64 NC NA NC 

Pseudomyrmex gracilis Formiga 0 0 4 0 0 4  0 0 0 0 0 0  4 0 NC NA NC 

Solenopsis invicta Formiga 0 0 0 145 0 145  0 0 0 0 0 0  145 0 NC NA NC 

Diptera   3 8 0 11 2 22 4 5 5 6 1 8 25 4 47 3       

Musca domestica Mosca domestica 0 2 0 7 0 9  0 4 1 0 5 10  19 0 NC NA NC 

Calliphora vomitoria Varejeira 0 5 0 0 0 5  5 0 1 0 0 6  11 0    

  1 0 0 4 0 5  0 0 2 0 1 3  8 1    
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    AII ∑ ∑ AID ∑ ∑ ∑ N ∑ R IUCN    
2021 

MMA            
2018 

CITES          
2021 Gênero/espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 N R P1 P2 P3 P4 P5 N R Total Total 

Cullex sp.1 Pernilongo 2 1 0 0 2 3  0 1 2 1 2 6  9 2 NC NA NC 

Orthoptera   0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 13 20 1 20 1       

Gryllus assimilis grilo 0 4 2 7 2 13  0 2 4 6 18 30  43  NC NA NC 

Hemiptera   2 3 0 2 5 7 1 1 0 0 0 3 3 1 10 1       

Eushistus heros Percevejo da soja 2 3 0 2 5 7  0 0 1 0 4 5  12     

Dermaptera   0 2 0 4 0 6 1 0 1 2 0 3 6 1 12 1       

Doru luteipes  Tesourinha 0 2 0 4 0 0  0 1 2 2 3 8  8  NC NA NC 

Abundância   177 74 109 273 169 802  98 16 149 123 196 582  1348        

Riqueza   7 11 6 10 5  21 4 5 12 6 12  16  22       

Tabela 7 - Entomofauna amostras nas áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) no período de seca. 
Legenda: NC – Não Consta; NA – Não Avaliado; LC – Pouco preocupante; SR – Sem registro 
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As espécies amostradas, são comuns em ambientes urbanos e degradados, sendo 

consideradas como organismos altamente sinantrópico, comprovando que apesar da riqueza 

é um ambiente degradado, e apresentam espécies adaptadas a este ambiente. A 

similaridade da entomofauna pode ser observada no dendograma, onde observa-se que 

houve a formação de grupos distintos entre áreas, com separação entre Área de Influência 

Direta e Indireta, essa distribuição reflete a dominância e a ocorrência restrita de alguns 

organismos em uma área e na outra não, e a estrutura do ambiente onde mesmo florestado 

apresenta menor abundância e riqueza, demostrando a simplificação da entomofauna.  

Segundo Ferreira e Marques (1998) devido a relação organismo-ambiente a fauna de 

espécies de artrópodes se modifica conforme a estrutura do reflorestamento se modifica, 

sendo observado que quando o sub-bosque está desenvolvido a fauna apresenta maior 

diversidade e riqueza do que no início do reflorestamento. 

 
Figura 125 -  Dendograma de similaridade dos pontos amostrais com base no número total de espécies 

registradas. 

 

As curvas de rarefação de número total de espécies registradas para a áreas 

amostradas apresentam angulação ascendente, demonstrando sinal de estabilização 

(Gráfico 03). Na análise de dados realizada com base nas espécies encontradas, foram 

registrados no total 22 espécies dentre a entomofauna amostrada, que representa 96,12% 
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das espécies esperadas (22,88 ± 2,92) pelo estimador de riqueza Jackknife 1.Na área de 

influência direta (AID) foram amostradas 16 espécies, que representa 94,83% das espécies 

esperadas (16,87 ± 2,47), e na área de influência indireta (AII) foram amostradas 21 espécies 

das 21,41 (± 4,55) projetadas para essa área totalizando 98,06% da fauna amostrada.  

 

 

 
 

Figura 126 -  Curva de rarefação gerada a partir do número de espécies registradas nos pontos amostrais. 

 

Estimadores de riqueza 

 Total AID AII 

  ± %  ± %  ± % 

Chao 2: 21,50 3,63 97,74 15,89 3,14 99,31 20,69 5,14 98,55 

Jackknife 1: 22,88 2,92 96,12 16,87 2,47 94,83 21,41 4,55 98,06 

Jackknife 2: 27,65 4,57 79,54 17,5 3,69 91,42 34,15 6,48 61,49 

Bootstrap: 24,29 2,11 90,53 17,49 1,89 91,47 25,01 3,33 83,95 

Quadro 18 - Estimadores de riqueza de espécies para a entomofauna registradas nos pontos amostrais 

 

Quanto ao índice de diversidade, os pontos que apresentaram maior diversidade 

foram, na Área de influência indireta IP2 (H’ = 1,979) e IP1 (H’ = 1,318), e na Área de 

influência direta foram DP3 (H’ = 1,62) e DP5 (H’ = 1,303). 
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Figura 127 -  Índice de diversidade de Shannon com base no número total de espécies registradas, nos pontos 
amostrais. 

 

Observa-se que nos pontos amostrais houve dominância de espécies sendo os 

maiores índices ocorreram na área de influência direta AD4 (0,522) e na área de influência 

indireta AI3 com 0,65. Nestas áreas tivemos a ocorrência de abundância de Camponotus 

rufipes e Pheidole fallax. 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 D1 D2 D3 D4 D5 

Taxa_S 7 11 6 10 5 4 5 12 6 12 

Dominance_D 0,3012 0,1925 0,6515 0,3984 0,5614 0,3859 0,3359 0,269 0,5226 0,4821 

Shannon_H 1,318 1,979 0,7642 1,226 0,7934 1,122 1,3 1,62 0,9441 1,303 

Equitability_J 0,6771 0,8255 0,4265 0,5323 0,4929 0,809 0,8075 0,652 0,5269 0,5243 

Chao-1 7 11 6 10 5 4 5,5 13,5 6 12 

Quadro 19 - Índices de diversidade de espécies para a entomofauna registradas nos pontos amostrais 

 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

 
As espécies amostradas durante esta coleta foram confrontadas com listas oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção, nenhuma consta na "Lista Nacional Oficial de Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção" (MMA, 2014), e nas demais listas analisadas (IUCN, 2017; 

CITES, 2017). Vale ressaltar que a grande maioria das espécies de formigas são consideradas 

deficientes em dados, não sendo possível avaliar o real status de conservação destas 

espécies. Segundo Lewinsohn et al., (2005), a ausência de todo um grupo taxonômico na 

lista de espécies ameaçadas deve ser interpretada com cautela, pois pode ser resultante da 

falta de informação, mais que da ausência de risco. 
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PERÍODO CHUVOSO 

 
A espécie que apresentou maior abundância nas áreas de influência indireta, que são 

as de remanescente de floresta foram Camponotus rufipes 804 ind.), Camponotus mus (305 

ind.) e Pheidole fallax (233 ind.). Nas áreas de influência direta, que são as áreas de plantios 

de monoculturas como milho as espécies de formigas com maior abundância foram 

Nylanderia fulva (159 ind.) e Camponotus rufipes (269 ind.). As espécies de Camponotus são 

arborícolas sendo comum em locais preservados com vegetação nativas, porém é uma 

espécie que se adaptada bem a ambientes alterados, sendo encontradas em locais de 

reflorestamentos como na área de influência direta.  

Nylanderia fulva faz parte de um gênero cosmopolita, de pequenas formigas 

habitantes de solo, encontradas em habitats naturais ou perturbadas e com grande poder de 

invasão (FERNÁNDEZ, 2003; RAMOS et al., 2003), sendo associada a distúrbios ambientais e 

consideradas indicadora de alteraçãoes de habitat (FERNÁNDEZ, 2003).  

A ordem Coleoptera é considerada uma das mais importantes ordens dentre os 

organismos que vivem no solo devido à grande riqueza de espécies, distribuição cosmopolita 

e papel ecológico desempenhado neste habitat (MELNYCHUK et al., 2003). A maior 

abundância foi observada para Carpophilus (339 ind.) e Lobiopa insulares (375 ind.), (Tabela 

1).   

Foram amostrados 73 indivíduos de Diptera, apenas na área de influência direta e 

indireta, sendo coletados mosca doméstica e pernilongo.  Não foram amostrados nenhuma 

espécie de vetores de doenças como malária e leishmaniose. 

Neste estudo foram coletados 8 indivíduos de baratas, distribuídos entre 2 espécies 

Pycnosceles surinamensis e Rhyparobia maderae, ambas espécies são comuns em ambiente 

florestado e se adaptam muito bem as alterações do ambiente. 

A variação entre a abundância e riqueza entre área de influência direta e indireta foi 

testada através de uma ANOVA e não apresentou diferenças significativas (Abundância 

F=0,411, df=101,3, p=0,9266; Riqueza F=1,229, df=101,8, p=0,3259). A área de influência 

direta apresentou maior abundância (1.503 ind.; 16 spp.;) e a área de influência indireta 

apresentou 1.433 indivíduos e 21 espécies.  Essa variação de abundancia e riqueza reflete a 
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estrutura do ambiente, AII apresenta áreas remanescente de vegetação nativa, enquanto a 

área AID possui uma simplificação da vegetação com a monocultura.  

O que observamos é a modificação da entomofauna em relação as áreas, ambientes 

como as áreas de influência direta observamos a ocorrência de organismos que não 

registramos na AII, como mosca doméstica e pernilongo, isso se deve possivelmente a 

sinantropia que esses organismos possuem tendo ocorreria comum em locais com presença 

humana. 
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Gênero/espécie Nome popular 
AII ∑ ∑ AID ∑ ∑ ∑ N ∑ R IUCN    

2021 
MMA            
2018 

CITES          
2021 P1 P2 P3 P4 P5 N R P1 P2 P3 P4 P5 N R Total Total 

Blattodea  0 0 3 4 0 7 2 0 0 1 0 0 1 1 8 3    

Pycnoscelus surinamensis Barata 0 0 0 4 0 4  0 0 1 0 0 1  5  NC NA NC 

Rhyparobia maderae Barata cascuda 0 0 3 0 0 3  0 0 0 0 0 0  3  NC NA NC 

Cornitermes sp.1 Cupim 0 0 25 0 0 25  0 0 0 0 0 0  25  NC NA NC 

Coleoptera  15 149 52 48 0 264 3 78 0 219 58 110 465 2 729 3    

Tenebrio sp.1 Besouro 15 0 0 0 0 15  0 0 0 0 0 0  15  NC NA NC 

Carpophilus sp.1 Besouro 0 64 0 0 0 64  78 0 135 0 62 275  339  NC NA NC 

Lobiopa insularis   Besouro 0 85 52 48 0 185  0 0 84 58 48 190  375  NC NA NC 

Formicidae  264 199 138 289 225 1115 9 102 149 315 252 151 969 7 2084 13    

Atta sexdens Formiga 0 135 0 0 0 135  0 45 23 0 9 77  212  NC NA NC 

Camponotus rufipes Formiga 132 0 98 125 180 535  0 0 120 145 4 269  804  NC NA NC 

Camponotus mus Formiga 120 58 0 0 0 178  0 0 45 82 0 127  305  NC NA NC 

Ectatomma edentatum Formiga 0 0 0 4 0 4  0 2 0 0 4 6  10  NC NA NC 

Forelius pusilus Formiga 0 0 0 52 0 52  92 0 85 0 0 177  229  NC NA NC 

Megalomyrmex silvestrii Formiga 0 6 38 0 0 44  0 0 41 0 0 41  85  NC NA NC 

Nylanderia fulva Formiga 0 0 0 0 22 22  0 0 0 25 134 159  181  NC NA NC 

Odontomachus bauri Formiga 12 0 0 0 0 12  10 0 0 0 0 10  22  NC NA NC 

Pachycondyla crassinada  Formiga 0 0 2 0 0 2  0 0 1 0 0 1  3  NC NA NC 

Pheidole fallax Formiga 0 0 0 108 23 131  0 102 0 0 0 102  233  NC NA NC 

Pheidole risii Formiga 0 4 0 21 0 25  0 85 0 0 0 85  110  NC NA NC 

Pseudomyrmex gracilis Formiga 0 0 2 0 1 3  0 0 1 2 0 3  6  NC NA NC 

Solenopsis invicta Formiga 2 0 0 45 0 47  0 21 0 32 0 53  100  NC NA NC 

Diptera  4 13 0 17 2 34 4 8 8 12 1 10 39 3 73 4    

Musca domestica Mosca domestica 0 3 0 12 0 15  0 7 2 0 7 16  31  NC NA NC 

Calliphora vomitoria Varejeira 0 9 0 0 0 9  8 0 2 0 0 10  19  NC NA NC 
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Gênero/espécie Nome popular 
AII ∑ ∑ AID ∑ ∑ ∑ N ∑ R IUCN    

2021 
MMA            
2018 

CITES          
2021 P1 P2 P3 P4 P5 N R P1 P2 P3 P4 P5 N R Total Total 

Aedes aegypti Pernilongo 2 0 0 5 0 7  0 0 3 0 1 4  11  NC NA NC 

Culex sp.1 Pernilongo 2 1 0 0 2 3  0 1 5 1 2 9  12  NC NA NC 

Orthoptera  0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 13 20 1 20 1    

Gryllus assimilis grilo 0 5 2 8 2 15  0 2 4 6 14 26  41  NC NA NC 

Hemiptera  2 3 0 2 5 7 1 1 0 0 0 3 3 1 10 1    

Eushistus heros Percevejo da soja 0 1 0 0 2 1   0 2 0 2 4  5  NC NA NC 

Dermaptera  0 2 0 4 0 6 1 0 1 2 0 3 6 1 12 1    

Doru luteipes  Tesourinha 0 1 0 3 0 0  0 1 1 2 2 6  6  NC NA NC 

Abundância  285 366 193 364 232 1433 0 189 159 551 315 290 1503 0 2936 26    

Riqueza        21       16  26    

Quadro 20 - Entomofauna amostras nas áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) no período chuvoso. 
Legenda: NC – Não Consta; NA – Não Avaliado; LC – Pouco preocupante; SR – Sem registro 
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As espécies amostradas, são comuns em ambientes urbanos e degradados, sendo 

consideradas como organismos altamente sinantrópico, comprovando que apesar da riqueza 

é um ambiente degradado, e apresentam espécies adaptadas a este ambiente. A 

similaridade da entomofauna pode ser observada no dendograma, onde observa-se que 

houve a formação de grupos distintos entre áreas, com separação entre Área de Influência 

Direta e Indireta, essa distribuição reflete a dominância e a ocorrência restrita de alguns 

organismos em uma área e na outra não, e a estrutura do ambiente onde mesmo florestado 

apresenta menor abundância e riqueza, demostrando a simplificação da entomofauna.  

Segundo Ferreira e Marques (1998) devido a relação organismo-ambiente a fauna de 

espécies de artrópodes se modifica conforme a estrutura do reflorestamento se modifica, 

sendo observado que quando o sub-bosque está desenvolvido a fauna apresenta maior 

diversidade e riqueza do que no início do reflorestamento. 

 

Figura 128 - Dendograma de similaridade dos pontos amostrais com base no número total de espécies 
registradas, na área do empreendimento. 

 

As curvas de rarefação de número total de espécies registradas para a áreas 

amostradas apresentam angulação ascendente, demonstrando sinal de estabilização. Na 

análise de dados realizada com base nas espécies encontradas, foram registrados no total 26 
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espécies dentre a entomofauna amostrada, que representa 98,88% das espécies esperadas 

(25,71 ± 2,75) pelo estimador de riqueza Jackknife 1. Na área de influência direta (AID) foram 

amostradas 23 espécies, que representa 96,81% das espécies esperadas (26,75 ± 6,09), e na 

área de influência indireta (AII) foram amostradas 26 espécies das 26,67 (± 7) projetadas 

para essa área totalizando 98,88% da fauna amostrada.  

 

  
 

Figura 129 - Curva de rarefação gerada a partir do número de espécies registradas nos pontos amostrais nas 
áreas do empreendimento. 

 

Estimadores de riqueza 

 Total AID AII 

  ± %  ± %  ± % 

Chao 2: 25,71 2,75 98,88 26,67 7,00 97,46 23,75 6,90 96,81 

Jackknife 1: 27,29 2,54 95,26 27,38 5,32 94,95 24,56 3,91 93,63 

Jackknife 2: 26,95 4,20 96,44 29,07 7,58 89,40 25,11 5,75 91,58 

Bootstrap: 24,70 1,80 95,02 21,80 3,90 83,85 26,63 2,88 86,36 

Quadro 21 - Estimadores de riqueza de espécies para a entomofauna registradas nos pontos amostrais na área 
do empreendimento. 

 

Quanto ao índice de diversidade, os pontos que apresentaram maior diversidade 

foram, na Área de influência indireta AI4 (H’ = 1,927) e AI2 (H’ = 1,64), e na Área de 

influência direta foram AD3 (H’ = 1,9) e DP5 (H’ = 1,571). 
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Quadro 22 - Índice de diversidade de Shannon com base no número total de espécies registradas, nos pontos 
amostrais na área do empreendimento. 

 

Observa-se que nos pontos amostrais houve dominância de espécies sendo os 

maiores índices ocorreram na área de influência direta AD4 (0,522) e na área de influência 

indireta AI3 com 0,65. Nestas áreas tivemos a ocorrência de abundância de Camponotus 

rufipes e Pheidole fallax. 

 

 I1 I2 I3 I4 I5 D1 D2 D3 D4 D5 

Taxa_S 7 12 8 12 7 4 9 17 9 12 

Dominance_D 0,3965 0,239 0,2921 0,1852 0,621 0,4163 0,2848 0,1662 0,2633 0,293 

Shannon_H 1,113 1,648 1,434 1,927 0,7958 1,005 1,444 1,989 1,551 1,571 

Equitability_J 0,5722 0,663 0,6898 0,7754 0,409 0,725 0,6574 0,702 0,7059 0,6322 

Chao-1 7 15 8 12 7 4 9,333 18,5 9 12 

Quadro 23 - Índices de diversidade de espécies para a entomofauna registradas nos pontos amostrais na área 
do empreendimento. 

 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

 
As espécies amostradas durante esta coleta foram confrontadas com listas oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção, nenhuma consta na "Lista Nacional Oficial de Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção" (MMA, 2014), e nas demais listas analisadas (IUCN, 2017; 

CITES, 2017). Vale ressaltar que a grande maioria das espécies de formigas são consideradas 

deficientes em dados, não sendo possível avaliar o real status de conservação destas 

espécies. Segundo Lewinsohn et al., (2005), a ausência de todo um grupo taxonômico na 

lista de espécies ameaçadas deve ser interpretada com cautela, pois pode ser resultante da 
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falta de informação, mais que da ausência de risco. 

 

7.3.6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Todos os pontos amostrados nas áreas do empreendimento, apresentavam alto grau 

de alteração ambiental, visto que essas áreas foram desmatadas e são utilizadas para a 

agricultura. A entomofauna amostradas são provenientes das áreas de reservas que 

margeiam essas plantações, sofrendo impacto constante do manejo agrícola, como a 

utilização constantes de defensivos fitossanitários para controle das pragas das culturas 

cultivadas.  Essa degradação foi observada na entomofauna com a presença de espécies 

adaptadas a ambientes alterados, e espécies consideradas como pragas, como mosca 

doméstica, pernilongo, formiga lava pé e formiga de fogo.  

O status de conservação da entomofauna amostrada não apresentou nenhuma 

espécie criticamente ameaçada ou vulnerável. Mas em sua grande maioria não foi possível 

definir seu status devido à falta de informação. Os insetos devido a megadiversidade, ampla 

distribuição, e alta abundância acaba sendo negligenciados se tornando pouco visíveis para a 

conservação.  Atualmente, existem poucos dados sobre o status de conservação da 

entomofauna. Segundo Lewinsohn, Freitas & Prado (2005), a ausência de todo um grupo 

taxonômico na lista deve ser interpretada com cautela, pois pode ser resultante da falta de 

informação, mais que da ausência de risco. 
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7.3.6.4. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

Formiga - Forelius pusillus Formiga - Camponotus rufipes 

 
Formiga - Atta sexdens 

 
Formiga - Atta sexdens 

 
Mosca - Musca domestica 
Mosca - Musca domestica 

 
Mosca - Musca domestica  

Barata - Rhyparobia maderae 
Figura 130 - Foto dos exemplares coletados nas áreas da FS Fueling Sustentability, unidade de Sorriso – MT 
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7.4.  MEIO SOCIOECONÔMICO 

 
O presente diagnóstico tem por objetivo retratar os aspectos sociais, econômicos e 

culturais das Áreas de Influência anteriormente à ampliação da FS Fueling Sustainability, na 

perspectiva de estabelecer referências para posterior avaliação dos impactos da indústria na 

estrutura e dinâmica socioeconômica da área 

O diagnóstico que segue foi estruturado conforme seqüência determinada no Termo  

de Referência n° 149687/CLEIA/SUIMIS/2021 para a Elaboração de estudo de Impacto 

Ambiental-EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, com objetivo de atender a 

Resolução do CONSEMA N°037/2018. 

 
7.4.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A metodologia que envolve um estudo de Impacto Ambiental é complexa e 

necessária, cada um dos estudos e levantamentos realizados exige o cumprimento de 

normas específicas presentes no termo de referência do empreendimento e na legislação 

ambiental vigente. Assim, o meio socioeconômico utiliza-se de pesquisa qualitativa e 

quantitativa para sua interpretação de resultados bem como utiliza de levantamento de 

dados primários e secundários para compor e fundamentar suas análises.  

Além de observar as questões qualitativa e quantitativa outras etapas também se 

fizeram presentes conforme as etapas metodológicas. 

 
1ª etapa: Delimitação das áreas de pesquisa 

A delimitação das áreas de influência deverá abranger as áreas utilizadas como 

referência para o diagnóstico realizado. Para os estudos socioeconômicos o Termo de 

Referência, adota como Área de Influência Indireta o município afetado diretamente pelo 

empreendimento, portanto, Sorriso, foi defino como AII. (anexo 41); 

A área de influência direta (AID), foi delimitada analisando a propriedade onde será a 

ampliação, considerando seu entorno em um raio de 05 km, afim de atender os estudos de 

dispersão atmosférica e ruídos, além das características  do acesso. (anexo 40); 

Por fim, a área diretamente afetada, (ADA) é aquela que receberá a instalação 

propriamente dita da ampliação, a qual contempla empreendimento/área industrial, 
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incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso privativo, bem como demais operações 

exclusivamente a infraestrutura do empreendimento. (anexo 42). 

 
2ª etapa: Coleta e organização de dados secundários na AII (período de janeiro a dezembro 

de 2021) 

Síntese dos dados secundários com a elaboração de Diagnóstico socioeconômico do 

município a ser impactado pelo empreendimento com base em dados secundários do 

instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE e Secretaria de Planejamento do estado 

de Mato Grosso - SEPLAN, e outros, contendo: 

• Dinâmica populacional: Caracterização populacional: Grupos Sociais, demografia e 

população: crescimento populacional, densidade demográfica, taxa de urbanização; 

Condições de saúde e doenças endêmicas; Infraestrutura básica e serviços: saúde, 

segurança, educação, malha viária, energia e saneamento básico e Indicadores sociais: 

população economicamente ativa, taxa de desemprego e índice de desemprego.  

• Dinâmica Econômica: histórico e evolução do setor; caracterização da produção ou 

serviço; infraestrutura disponível; trabalho e geração de renda e potencial turístico. 

• Dinâmica Territorial: Planos diretores ou ordenamentos territoriais que legitimem o 

uso e ocupação do solo atual. 

• Dinâmica Sociocultural: Aspectos culturais e da organização social e política: como 

comunidades tradicionais, Terras Indígenas, e observações as Normas do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

3ª etapa: Dados primários na AII, AID e ADA (período de agosto a dezembro de 2021) 

Após o mapeamento e definição das áreas de influência, seguido pelo levantamento 

de dados secundários para AII, realizaram-se as pesquisas de campo nas áreas de influência. 

A pesquisa in loco teve como objetivo identificar  populações diretamente afetada, 

grupos sociais e comunidades tradicionais, bem como suas características sociais e 

econômicas, nas três áreas de estudo.  
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O levantamento in loco buscou diagnosticar o contexto social e econômico da 

população diretamente e indiretamente envolvida na área da ampliação da FS Fueling 

Sustentability, buscando uma melhor percepção da população  da AID e ADA. 

 

4ª etapa: Análise sistemática dos dados e elaboração de relatório 

Demarcadas as áreas afetadas direta e indiretamente, realizada a coleta de dados 

secundários e primários, o passo metodológico subsequente consistiu em definir os fatores 

considerados relevantes para retratar as atuais características socioeconômicas e culturais 

das mesmas, em consonância com o Termo de Referência emitido pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente - SEMA para orientar a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA . 

Assim para AII foram organizados e sistematizados os dados levantados pelos sítios 

de pesquisa, procurando fazer uma discussão em escala regional até local, possibilitando, 

dessa forma, correlacionar as informações e equacioná-las, de modo a gerar dados possíveis 

de diagnosticar a situação econômica e social da região em estudo. 

As informações da ADA, foram organizadas e sistematizadas com dados levantados 

em campo, junto a indústria FS Fueling Sustentability. Assim toda análise socioeconômica da 

ADA, se embasou em dados primários, tendo como referência as análises feitas para AII, 

uma vez que a ADA, tem sua dinâmica socioeconômica atrelada ao município de Sorriso 

como um todo. 

Foram aplicados cerca de 15 questionários no assentamento PA JONAS PINHEIRO; 

após, essas informações foram tabuladas e os dados foram discutidos no tópico “Percepção 

da População em relação a novos empreendimentos na região”, buscando assim um 

embasamento para discussão social a respeito do empreendimento. 

  
7.4.2. CONTEXTO HISTÓRICO DA AII 

 
Entre os dez maiores municípios do Estado de Mato Grosso, Sorriso se desenvolveu 

as margens da BR-163, povoado por migrantes da região sul, porém hoje com um grande 

número de população vinda do nordeste. Assim se inícia a história contada pela prefeitura 

municipal. 
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Sua emancipação politica-adminsitrativa ocorreu em 1986, nesse mesmo ano  se 

instalou a Subprefeitura no Distrito de Sorriso. Porém sua colonização começou na década 

de 70, influenciadoa por mudanças políticas de integração do territorio nacional e 

modernização agricola implantada pelo regime militar. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso aprovou, em 13 de maio de 1986, 

e o governador Júlio Campos sancionou, através da Lei n° 5.002/86, a elevação  do então o 

Distrito de Sorriso à categoria de Município, desmembrado das cidades de Nobres, Sinop e 

Paranatinga, com uma área de 10.480 quilômetros quadrados. Devido a alguns 

desmembramentos, a área atual é de 9.345,76 quilômetros quadrados. 

O município ainda é formado por três distritos. São eles: Distrito de Boa Esperança, 

(distante 140 km da sede), Distrito de Caravágio, (60km da sede) e Distrito de Primavera (40 

km da sede). 

 
7.4.3. DINÂMICA POPULACIONAL 

 
7.4.3.1. CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 
Segundo o último censo populacional do IBGE (2010), o município de Sorriso possuía 

uma população de 66.521 habitantes. A população estimada para 2021, é de 94.941 pessoas.  

Do total dos habitantes, em 2010,  34.267 eram homens e 32.254 eram mulheres, 

com a predominância de população urbana, sendo 58.364 habitantes em zona urbana e 

8.157 habitantes em zona rural, com uma densidade demográfica de 7,13  hab/km2. 

 

Município 
População Geral 

População 
Urbana 

População 
Rural 

Área 
(km²) 

Densidade demográfica 
(hab/km²) 

2010 2018 2010 2010 2017 2010 

Sorriso 66.521 87.815 58.364 8.157 9.347,556 7,13 

Mato Grosso 3.035 3.344 2.482.801 552.321 903.329 3.36 

Tabela 8 - População da AII 

Fonte: Censo, IBGE-2010. 
 

A tabela acima apresenta uma população com taxa de crescimento considerável, 

relevante para economia local e desenvolvimento social, com densidade de 88% para zona 

urbana.  
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Assim, predominando uma dinâmica econômica social voltada para urbana, mas, 

como veremos mais a frente, com sua base econômica advinda do rural. 

 
7.4.3.2. GRUPOS SOCIAIS 

 
A população de Sorriso (AII) tem uma característica migratória acompanhada de 

políticas de colonização, tendo assim seus primeiros grupos sociais organizados em núcleos 

de colonizadoras. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT juntamente 

com a Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso - SEPLAN, apresenta um 

mapeamento de grupos sociais, classificando-os conforme o Quadro 24. 

 
Identidade Território 

1. Acampados 
Majoritariamente membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), 

com mais de 500 acampamentos em todo MT. 

2. 
Agricultures 

Rurais do MST 

Pequenos agricultores que constroem seus significados e identidades, muitas vezes 
por meio da economia solidária e que se autodenominam como MST na luta 

identitária. 

3. Artesãos 

Geralmente em comunidades tradicionais do Pantanal e Cerrado, incluindo povos 
indígenas e quilombolas. Produzem a tradicional viola de cocho, cerâmica de argila, 
estátuas de madeira, entre outros artefatos. Associados à arte popular, produzem 

também as compotas de frutas, frutas secas e alguns pratos típicos regionais. 

4. Articuladores 
Articuladores da economia solidária, atuantes com os pequenos agricultores 

(cumbaru, bocaiúva, mangaba, pequi, gergelim, etc.). 

5. Assentados 
Diversos pontos do território de MT (405 oficializados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA), a maior parte no Araguaia. 

6. 
Atingidos por 

Barragens 
(MAB) 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), situados, especialmente, na região 
do Manso e Alto Paraguai, as identidades construídas se entrelaçam com a perda 

identitária, num fenômeno paradoxal de reconstrução de sentidos. 

7. Beiradeiros 
Populações às margens do Rio Guariba e Rio Roosevelt, Colniza, incluindo  os 

seringueiros. 

8. 
Benzedeiros e 

Raizeiros 

Em toda região mato-grossense, são pessoas com o dom de eliminar o mal estar 
pela fé religiosa cristã, e alguns utilizam ervas, raízes e plantas medicinais para a 

cura. 

9. Campesinas Mulheres agricultoras, geralmente por meio de hortas e pequena agricultura. 

10. 
Candomblecista

s 

Praticantes da religião de matriz africana, com 3 grandes centros em Cuiabá e em 
quase todo território de MT. Seus ritos mantêm estreita conexão com a natureza, 

mas ainda são “usuários” [stakeholder] e dependentes da natureza, mantendo 
tradições mais genuínas do legado africano. 

11. Canoeiros 

Às margens dos rios, principalmente pantaneiros, fabricam barcos e têm profundo 
conhecimento etnomatemático para construção de barcos. São ribeirinhos, e se 
autodenominam como canoeiros, em algumas comunidades, se autodenominam 
como barqueiros, mas estes últimos nem sempre constroem seus barcos, apenas 

os dirigem para variadas funções. 

12. Ciganos 
Principalmente da identidade Kalon (ibéricos), com foco maior em Rondonópolis, 

Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá. Recentemente, têm se fixado em 
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Identidade Território 

territórios, mas ainda identificam-se como andarilhos. 

13. 
Eclesiais de Base 

(CEB) 
Comunidades religiosas cristãs [católicas], em todo o território de MT. 

14. Ecologistas 
Especialmente os militantes da REMTEA, GTMS, Coletivo Jovem de MT, Fórum de 

Lutas das Entidades de Cáceres - FLEC, Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - FORMAD. 

15. Extrativistas 
Na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt e em diversas regiões do Estado, 

especialmente Cerrado e Amazônia. 

16. Fronteiriços Assentados próximos à Bolívia, geralmente vivem de agricultura de subsistência. 

17. 
Garimpeiros 
Artesanais e 

Fruteiros 

Lidam também com frutos do cerrado, nas comunidades de Ribeirão do Costa, 
Sítio Conceição, Zona Rural de Chapada dos Guimarães. 

18. Góticos 

Grupo majoritariamente constituído por grupos de jovens, com especial 
organização em Cuiabá, identificam-se como “subcultura” alternativa das músicas 

dark, especialmente as vertentes do punk. Outros grupos se autodenominam 
como Emo, Junkie, clubbers, metaleiros, hippie-hop e rappers, entre muitos. Os 

grupos punk e pós-punk se autodenominam como movimentos da contracultura 
[combatem a cultura dominante] e não como subcultura [coexistem com a 

hegemonia] . 

19. 
Grupos de Siriri 

e Cururu 
Geralmente em comunidades tradicionais, em todo o território de MT, com maior 

ênfase no Pantanal e Cerrado. 

20. Grupos GLS 
Gay, lésbicas e simpatizantes, em todo o MT, com maior concentração na capital. 

 

21. Hippies 

Majoritariamente na Chapada dos Guimarães, são traços e legados do movimento 
da contracultura da década de 60. Mergulhados na paixão pela natureza, alguns 

vivem em comunidades alternativas, gostam de alimentação natural 
[permacultura] e vivem de vendas de artesanatos ou produtos orgânicos de suas 

hortas. 

Quadro 24 - As identidades nos territórios mato-grossenses. 
Fonte de dados: GPEA/UFMT - Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, GTMS Grupo de Trabalho de 

Mobilização Social, CNPT/ICMBio - Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Populações Tradicionais, 
INCRA-MT e SEPLAN-MT. 

 
O mapeamento apresentado acima faz uma contextualização e classificação dos 

grupos sociais no Estado. Alguns desses grupos são identificados na AII, dentre eles 

agricultores e agricultores familiares rurais, bem como grupos de assentados. Além desses 

grupos mapeados pela pesquisa, foi informado pela Secretaria de Estudos Socieconomico de 

Sorriso que não há registros ou mapeamentos de grupos sociais e/ou tradicionais na região. 

Podemos observar a distribuição de grupos sociais do Estado na Figura 131. 

Além dos grupos sociais mapeados pela pesquisa, constatou-se a existência de 

associações no município. São, portanto, associações comerciais, associações de produtores 

rurais, associações voltadas para educação e amparo a população local, e distritos. Entre as 

associações encontradas no município, podemos citar: 

• Sindicato Rural de Sorriso, o qual foi fundado em 10 de junho de 1995 com a 
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aprovação de 151 (cento e cinquenta e um) produtores rurais do município, 

atualmente consta em seus registros 612 (seiscentos e doze) fichas de associados; 

• Clube Amigos da Terra (CAT), uma associação sem fins lucrativos que reúne produtores 

rurais e se esforça pelo desenvolvimento tecnológico em harmonia com o meio 

ambiente; 

• Núcleo Regional da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (ACRISMAT), a 

sede foi criada no dia 11 de agosto e inaugurada no dia 18 de novembro de 2016. O 

núcleo concretizou uma vontade da diretoria de se aproximar ainda mais dos 

produtores e a escolha pela cidade se deu devido o grande desenvolvimento da 

suinocultura na região; 

• Núcleo Regional da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (AMPA), 

presidido por associados eleitos a cada dois anos, juntamente com a diretoria. Eles 

atuam como elo entre os produtores da respectiva região e a diretoria da AMPA, 

facilitando o intercâmbio de informações e a defesa dos interesses regionais, visando o 

bem coletivo. 

Dentro da Área de Influência Direta do empreendimento, encontra-se uma parte do 

Assentamento Jonas Pinheiro, onde moram cerca de 800 pessoas. O Assentamento 

demonstrou uma boa convivência em comunidade, não havendo até o momento da 

pesquisas conflitos com outros grupos sociais. 
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Figura 131 - Mapa dos grupos sociais do Estado de Mato Grosso, 2010 

Fonte: FAPEMAT, 2010. 
 
 

7.4.3.3. CARACTERIZAÇÃO DA AID 

 
A AID foi definida levando em consideração um raio de 05 km da ADA. Foi analisado 

seu entorno e acesso. Apresentando-se a seguinte configuração. Figura 132 
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Figura 132 - Área de AID e seu entorno 

 
A área de Influência Direta é caracterizado como zona rural/industrial, apresentando 

uma dinâmica voltada para o agronegócio, sendo circundada por indústrias e fazendas 

produtoras de soja e milho. 

Além de grandes propriedades localizadas no entorno da AID, está situado o PA Jonas 

Pinheiro, cerca de 5 km da área do empreendimento. O mesmo será melhor discutido em 

um tópico exclusivo. 
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Figura 133 - Entrada de acesso para a FS Fueling Sustentability (ADA) – BR-163 –Sorriso  

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

O Acesso, se dá pela BR-163, cerca de 12 km do núcleo urbano, apresentando 

um alto fluxo de veículos. Enquanto que o acesso a ADA, se dá por trevo de acesso, 

circundadas por plantações. 

Quanto às infraestruturas observadas no Acesso à AID, as características 

apresentadas são: rodovia de jurisdição federal, com pavimentação asfáltica em boas 

condições de trafegabilidade, dispositivos que garantem segurança do usuário da via, como 

sinalização horizontal, pintura de faixas refletivas, placas de alerta e sinalização, pontos de 

iluminação próximo às cabines de cobrança do pedágio, trecho mantido pela concessionário 

Rota D’Oeste, com ponto de apoio administrado, linha de transmissão rente a rodovia, 

trecho com acostamento, entradas e saída de veículos e pedestres para acesso as indústrias 

e fazendas, além do Aeroporto Municipal de Sorriso, que fica cerca de 5km da planta da FS 

Fueling Sustentability. 
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Figura 134 - Entrada para o aeroporto municipal de Sorriso  

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

No acesso (BR-163) para área de influência direta, foi observada a presença de 

indústrias do agronegócio como a multinacional COFCO INTL, ADM, Grupo Algar, ADM, 

Bayer, loteamentos, além de grandes produtores, que também estão em seu entorno. 

 

 
Figura 135 - Acesso pedágio, trecho mantido pela concessionário Rota D’Oeste. 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 136 - BR-163 – Propriedade Rural no Entorno da AID – Faz Sossego Coord  
Fonte: Palermo,2018 

 

 

Figura 137 - BR-163 – Bayer – Estação de pesquisa de sementes  
Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

7.4.3.4. CONDIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇAS ENDÊMICAS 
 

Quanto as condições de saúde e doenças endêmicas, se buscou informações junto à 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e Escritórios Regionais de Saúde. O município 
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de Sorriso (AII), pertence ao Escritório Regional de Saúde de Sinop. Bem como a AID do 

presente estudo, faz parte desse contexto, sendo representado pelos mesmos dados. 

Conforme Boletim Epidemiológico, n°16 da Semana Epidemiológica 01 a 46 de 2020 e 

2021, o município de Sorriso é classificado como de “ALTO RISCO” para Dengue, com 

incidência dos casos acumulados, maior/igual a 300 casos por 100 mil/habitantes. 

 
Município População N° de Casos Incidência > 300 

Sorriso 90.313 4.003 4.432,4 

Tabela 9 - Classificação de “ALTO RISCO“ para Dengue, com incidência dos casos acumulados, maior/igual a 300 
casos por 100 mil/habitantes, da Semana Epidemiológica 01 a 46/2021. 

Fonte: SINAN – Vigilância Epidemiológica SES-MT-2021. 
 

IBGE - 
Municipio 

Dengue Zika Chikungunya 

Absoluto (n) Inciden./100 mil Absoluto (n) 
Inciden./100 

mil 
Absoluto (n) 

Inciden./100 
mil 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

ERS-SINOP 19.398 11.509 4.475,3 2.655,3 120 98 27,7 22,6 77 27 17,8 6,2 

Sorriso 2.756 4.003 3.051,6 4.432,4 5 33 5,5 36,5 13 9 14,4 10,0 

Mato Grosso 45.942 26.903 1.318,5 772,1 799 338 22,9 9,7 782 323 22,4 92,7 

Tabela 10 - Número de casos notificados e incidência da Semana Epidemiológica 01 a 46/2021 dos municípios 
distribuídos por Região de Saúde, Mato Grosso, Brasil. 

Fonte: SINAN – Vigilância Epidemiológica SES-MT-2021. 

 
Além das doenças causadas pelo Aedes aegypti, outras doenças endemicas ocorrem 

na região. Segundo Escritório Regional de Saúde Pública do município de  Sinop, São elas: 

Malária, Hanseniase e Leishmaniose. 

Conforme Boletim Epidemiológico sobre a realidade da epidemia do HIV/Aids 

encontrada no estado de Mato Grosso Ano 1- nº 1/2018, a análise mostrou aumento nos 

casos de HIV nas faixas etárias mais jovens, sexo masculino, com escolaridade fundamental 

incompleta, porém em idade produtiva. Para o município de Sorriso, o número de casos de 

HIV e AIDS no ano de 2017 foram de 197 e 34 respectivamente conforme tabela a seguir: 

 

IBGE - 
Município 

HIV AIDS 

N° de Casos Coef. Detecção N° de Casos Coef. Detecção 

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

ERS - SINOP 13 197 4,6 20,2 34 37 12,1 0,1 

Sorriso 5 38 9,5 3,9 12 10 22,7 0,0 

Tabela 11 - Número de casos e coeficiente de detecção dos casos de HIV e Aids segundo Escritório 
Regional de Saúde e município de residência. Mato Grosso, 2007 e 2017.  

Fonte: MT/SES/SVS/COVEPI/Sinan (atualizado em 30/10/2018). 
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Em relação ao novo coronavírus, o útimo Boletim Epidemiológico n° 552, 

apresentando pela Prefeitura de Sorriso, cita 18.618 casos confirmados, sendo 18.340 

curados e 233 óbitos. 

 

Município 
Sorriso Mato Grosso 

2020 2021 2020 2021 

População 90.313 90.313 3.484.466 3.484.466 

Casos Confirmados 9.019 18.618 200.452 550.345 

Recuperados 8.897 18.340 195.504 534.793 

Óbitos 119 233 4.860 13.754 

Incidência 9.986,38 20.614,97 5.752,73 15.794,24 

Mortalidade 1,318 2,58 1,395 3,947 

Tx de Letalidade 1,32% 1,25% 2,42% 2,50% 

Tabela 12 – Análise COVID-19. 
Fonte: Painel Epidemiológico n° 639 Coronavírus/COVID-19 Mato Grosso. 

 

Os boletins epidemologicos declaram que a  Mobilização e Comunicação é um 

processo potencializador e descentralizador de ações e nos serviços na rede do SUS, o 

exercício do Controle Social sobre esses serviços no sentido de que estes respondam as 

necessidades da população de forma consciente, contribui para melhoria da qualidade de 

vida.  

Ao se desenvolver uma ação sistemática e comprometida com estes princípios, dá-se 

maior visibilidade ao sistema, permitindo o exercício da cidadania, possibilitando que a 

sociedade atue também na construção de um sistema de Vigilância à Saúde. 

Portanto, as ações de comunicação e mobilização devem ser conduzidas de forma 

intersetorial, com apoio de entidades da sociedade organizada. 

Outros indicadores para condições de saúde serão discutidos dentro do item de 

Infraestrutura, voltados para Saúde do município de Sorriso (AII). 

 

7.4.3.4.1. AVALIAÇÃO DO POTÊNCIAL MALARIGENO 
 

O Estado de Mato Grosso deve um aumento dos casos de notificação de 

malária nos últimos três anos, em 2016 foram notificados 533 casos, em 2017, 

foram 591 casos e um grande aumento ocorreu em 2018 com a notificação de 

878 casos de malária. Em 2019 foram registrados cerca de 50 casos de malária no 

Estado. 
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Sorriso, é considerado um município de baixo risco de malária, apesar de 

estar localizado na Amazônia Legal, apresenta uma grande área de transição 

com prevalência de Cerrado. Nos últimos 03 anos os casos de 

malária foram todos importados. Em 2019 houveram 11 casos importados, em 2020 

houveram 5 casos importados e em 2021 até o momento houveram 13 casos importados  

(Tabela 13). 

Data da Notificação Áreas Especiais 

04/02/2018 Outros 

28/03/2018 Outros 

02/05/2018 Garimpagem 

04/01/2019 Garimpagem 

12/03/2019 Outros 

22/03/2019 Outros 

02/04/2019 Garimpagem 

20/05/2019 Caça/Pesca 

21/05/2019 Agricultura 

27/06/2019 Outros 

31/07/2019 Garimpagem 

31/07/2019 Construção 

05/09/2019 Outros 

21/11/2019 Garimpagem 

16/04/2020 Agricultura 

03/06/2020 Outros 

04/06/2020 Outros 

04/11/2020 Garimpagem 

22/12/2020 Doméstica 

20/01/2021 Garimpagem 

20/01/2021 Garimpagem 

25/01/2021 Garimpagem 

27/01/2021 Garimpagem 

08/02/2021 Outros 

09/02/2021 Garimpagem 

15/02/2021 Outros 

15/02/2021 Viajante 

12/03/2021 Garimpagem 

08/07/2021 Outros 

08/07/2021 Outros 

02/08/2021 Outros 

22/11/2021 Garimpagem 

Tabela 13 – Casos de Malária notificados em Sorriso 
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Atendendo a exigência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 

SEMA, fez-se realizou-se a Avaliação do Potencial Malarígeno, na área da FS Fueling 

Sustentability.  

Os estudos epidemiológicos foram baseados em dados oficiais secundários e 

levantamentos de campo. Os dados secundários de malária foram colhidos a 

nível central, municipal, estadual e regional. 

Para coleta de dados epidemiológicos complementares, foram consultadas as 

bases nacionais do Sistema de Informações em Saúde (SIS), estruturadas em 

níveis de agregação municipal, disponíveis no site do Departamento de 

Informática do Ministério da Saúde, DATASUS/MS, o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN e dados coletados no Ministério da Saúde através do Sistema de 

Informações Gerenciais de Malária – SIG Malária. 

A coleta de campo foi realizada no mês de março de 2019, caracterizado 

como chuva e de alta incidência de insetos vetores. Todo material coletado foi 

levado para identificação taxonomia no Laboratório de Ecologia e Taxonomia de 

Formicidae – LETFor, da Universidade Estadual de Mato Grosso, Campus de 

Tangará da Serra. Todos os exemplares foram identificados com auxílio de 

estereomiscróscopio e literatura especializada, e encontra-se depositado na 

coleção entomológica do referido laboratório. 

Nas coletas realizadas nas áreas de estudos, foram amostradas 61 

indivíduos alados da ordem Diptera distribuídos em 3 gêneros e 4 espécies, 

desde 13 indivíduos são da subordem Brachycera (moscas) e 48 indivíduos da 

subordem Nematocera (mosquitos e pernilongos), onde se encontram os vetores 

da malária. As espécies com maior representatividade 

na subordem Nematocera foi Culex sp.1 (14 ind.), e Culex sp.2 (8 ind.) seguido 

por Aedes aegypti (26 ind.), não sendo amostrados nenhum indivíduo do gênero 

Anopheles. 

As formas imaturas não foram encontradas no riacho, possivelmente por 

ser um corpo d’agua encaixado, de água corrente sem formação de áreas 

propicias para o desenvolvimento do mosquito. Esse rio possui bastante 
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degradação ambiental, por ser perto da cidade, a população nos finais de 

semana utilizam suas margens próximo à rodovia para lazer, sendo visualizado 

as margens área de campi, com vestígios de fogueira e muito lixo nas suas 

margens, como latas, vidros e restos de alimento. 

De acordo com os resultados acima apresentados e discutidos em relação 

às consequências das atividades do empreendimento, o potencial malarígeno do 

empreendimento no município de Sorriso apresenta-se de baixo risco, visto a 

não ocorrência de espécies do gênero Anopheles nas coletas realizadas de 

forma alada e imatura. Demonstrando que a área do empreendimento se 

encontra livre de vetores de transmissão dessa doença. 

A partir Avaliação do Potencial Malarígeno (APM), e conforme indicado no Laudo de 

Avaliação do Potencial Malarígeno, LAPM 09/2019, processo número 525038/2019, a 

Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES- MT) atestou que a área do 

empreendimento apresenta baixo risco de transmissão de malária, e segundo a Portaria 

SVS/MS 01/2014 foi elaborado e apresentado o Plano Ação de Controle da Malária (PACM), 

com a pactuação realizada entre Secretária Municipal de Sorriso, Escritório Regional da 

Sinop, Secretária Estadual de Saúde de Cuiabá e o empreendimento. Foi 

emitido o Atestado de Condição Sanitária (ATCS 03/2021/SVS/SES/MT), atendendo as 

condicionantes listadas no ATCS apresentamos o relatório final do PACM, sendo 

apresentado: 

Segunda avaliação entomológica; 

• Termos de entrega dos equipamentos, todos os equipamentos acordados no 

PACM foram entregues para Secretária Municipal de Sorriso e Escritório Regional 

de Sinop; 

• Ficha de inscrição da capacitação de duas funcionárias da SMS de Sorriso no Lacen 

em Cuiabá; 

• Exames dos funcionários da FS Fueling Sustentability de Sorriso, foram realizados 

146 exames de malária sendo todos negativos. 
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7.4.4. INFRAESTRUTURA BÁSICA E DE SERVIÇOS 

 
A infraestrutura básica presente na área do empreendimento será apresentada 

através dos itens: Saúde, Educação, Segurança, Malha Viária e Transporte, Saneamento 

Básico/Energia e Equipamentos Urbanos e mobilidade. 

Importantes mudanças ocorreram e vêm ocorrendo nos últimos anos a despeito as 

condições políticas e socioeconômicas: inversão da situação de moradia da maioria da 

população e consequente urbanização, diminuição do número de filhos/mulher e redução 

da mortalidade infantil, para citar algumas das alterações observadas. Em consequência, 

houve uma restruturação nos padrões de consumo e de alimentação e acesso a serviços 

básicos e de infraestrutura e saneamento.  

 
7.4.4.1. SAÚDE 

 
Os dados e indicadores municipais e estaduais associados à saúde da população 

serão aqui subdivididos nos seguintes itens: estrutura de atendimento à saúde, natalidade, 

morbidade e mortalidade. A maior parte das informações foi coletada através do banco de 

dados do Ministério da Saúde (DATASUS), o qual agrega o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH), Sistema de Informações sobre Atenção Básica (SIAB), Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascimentos (SINASC), 

entre outros. Bem como informações junto a gestão municipal de Sorriso (AII). 

As condições gerais de atendimento à saúde são caracterizadas por indicadores que 

avaliam o perfil do município da AII, indicando o grau de desenvolvimento, bem como a 

organização das políticas públicas vigentes no setor. As referências aqui utilizadas são do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

A Norma Operacional Básica – NOB/SUS 01/96 estipula que “... a totalidade das ações 

e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto 

de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada e disciplinados 

segundo os sistemas municipais de saúde – voltados ao atendimento integral de sua própria 

população e inseridos de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e 

nacional.” (PEIXOTO, 2008). 
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A situação do município de Sorriso (AII) quanto a sua estrutura básica de saúde, é 

apresentada através dos estabelecimentos de saúde que fazem parte da rede assistencial 

existente no município, pertencentes às esferas estadual ou municipal. Já os centros de 

saúde e unidades básicas, muitas vezes são considerados unidades mistas e se destinam a 

prestar assistência à saúde em regime ambulatorial no centro de saúde da rede de serviços 

da área delimitada. Esses estabelecimentos são utilizados, especialmente, em regiões onde o 

acesso ao hospital local ou regional é difícil. Considerando-se que o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) abrange a totalidade dos estabelecimentos de saúde 

vinculados e não vinculados ao SUS, não é possível identificar se os consultórios e as clínicas 

especializadas possuem convênio com a rede assistencial pública de saúde. 

Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, Sorriso possui 25 Unidades 

Básica de Saúde da Família modalidade I com saúde Bucal, 02 Unidades Básica de Saúde com 

saúde Bucal, 01 Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) com saúde Bucal e 01 

Unidade Móvel.  

O principal estabelecimento de saúde é o HRS Hospital Regional de Sorriso, que 

atende um consórcio de 14 municípios na região. Atende a Urgência e Emergência, 

internações e ambulatórios das diversas especialidades, UTI Adulta e Neonatal e SADT. Os 

serviços são referência para a micro região do Teles Pires, a qual abrange 15 municípios. É 

referência em alguns serviços, média e alta complexidade para todo o Norte do Estado. 

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) do município, está preparada para 

receber, atender, estabilizar e encaminhar para o nível terciário ou alta conforme a evolução 

da saúde do usuário, até mesmo realizar educação em saúde e contra-referenciar para as 

USF. Conta diariamente com 3 médicos generalistas por turno, e nos dias de maior fluxo que 

são feriados prolongados e finais de semana, até 4 médicos. Sorriso possui somente esta 

unidade aberta 24 horas ininterruptas nos 365 dias do ano (SORRISO, 2021). 

O município ainda conta com um Ambulatório Multiprofissional em Especialidades 

(AME). O AME, um centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica de alta 

resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. É 

proporcionado o atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da 

prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim 
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de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços 

ambulatoriais especializados. São realizadas as seguintes consultas especializadas: 

cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, endocrinologista, ginecologista/obstetra, 

neurologista, oftalmologista, oncologista, ortopedistas, otorrinolaringologista, pediatra, 

pneumologista, psiquiatra, reumatologista, urologista, vascular, psicólogo, pequenas 

cirurgias e biópsias, exames oftalmológicos, coleta de exames laboratoriais específicos, 

realização de eletrocardiograma, tele dermatologia, serviços de enfermagem e serviços de 

limpeza. 

Todos os usuários atendidos no AME, são encaminhado pelas Unidades Básicas de 

Saúde do Município, que são lançados pelo SISREG, entrando assim na fila de espera da 

Central de Regulação, onde o médico regulador avalia as prioridades e agenda as consultas 

no AME (Ambulatório Multiprofissional de Especialidades). 

Sorriso possui também um Serviço de Atendimento Especializado (SAE) onde é 

desenvolvido atendimento de Infectologia para paciente com HIV/AIDS e Hepatites Virais B e 

C, e também atendimentos para investigação de doenças infectocontagiosa. O local conta 

com equipe multidisciplinar que é composta por psicóloga, assistente social, farmacêutico e 

equipe de enfermagem, que realiza triagem e acolhimento do usuário antes mesmo de 

chegar ao atendimento médico. 

Além dos estabelecimentos de saúde citados acima, o municipio conta com um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) voltada para o acolhimento de adultos que sofrem 

com transtornos graves, severos e persistentes inclusive àqueles causados pelo uso abusivo 

de álcool e/ou outras drogas; Centro de Reabilitação Renascer (CRR), voltada para a Atenção 

Especializada, visando o trabalho na reabilitação ambulatorial e domiciliar de pessoas com 

algum tipo de comorbidade física, tais como fraturas, luxações, patologias respiratórias e ou 

deficiência física/mental e o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil (ASMI), a qual tem 

por finalidade o atendimento psicossocial direcionado à crianças e adolescentes em situação 

de sofrimento psíquico e que apresentem prejuízo ao desenvolvimento pleno e integral de 

suas vidas psíquicas, emocionais, sociais e cidadãs. 

É importante destacar também alguns programas de saúde existente no município 

como o Programa Remédio em Casa, que garante a entrega domiciliar de medicamentos de 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 235 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

atenção básica, padronizados na rede pública de saúde do Município de Sorriso, de uso 

contínuo para usuários do SUS que tenham algum tipo de dificuldade para acessar as 

Farmácias Cidadã e o Programa de Vacinação para criança e adultos de acordo com o 

calendário de vacinas recomendadas para todas as pessoas de acordo com a idade – ou para 

condições específicas – como para viajantes para áreas de risco de doença ou após 

mordedura animal / acidentes. 

Quanto à estrutura física dos hospitais municipais em Sorriso, observou-se in loco 

unidades de pequeno e médio porte, conforme pode ser observado nas fotos a seguir. Deve-

se levar em consideração o tamanho da cidade, bem como o número de habitantes. 

 

 
Figura 25 – UPA 24 horas – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 26 – Unidade de Saúde da Família – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
 
 

 
Figura 27 – Hospital Regional de Sorriso – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

Um importante indicador que caracteriza a qualidade da saúde em uma dada região 

é sua cobertura e atendimento à população.  
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De acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, até dezembro de 

2021,  haviam 7.643 leitos hospitalares em Mato Grosso. Já para o  município de Sorriso (AII) 

havia, até dezembro de 2021,  224 leitos, desses, 151 pertencentes ao SUS. 

Quanto à demanda, o número de leitos não acompanha o crescimento populacional, 

mesmo havendo a busca de políticas públicas pela Secretária de Saúde de Mato Grosso 

(SES/MT), com a implantação de Consórcios Intermunicipal de Saúde, como o da Região do 

Teles Pires, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços. 

Estudos de casos publicados através de artigos, por membros da própria secretária 

de Saúde, demonstram que o Consórcio não foi suficiente para atender a demanda, levando 

em consideração o crescimento populacional observado. 

Outros indicadores como mortalidade infantil e número de óbitos também 

demostram as condições de saúde no município. A taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 14,36 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1,4 

para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas 

posições 52 de 141 e 49 de 141, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil 

todo, essas posições são de 2053 de 5570 e 1967 de 5570, respectivamente (IBGE, ). 

 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Sorriso (AII) 10,22 13,33 12,11 14,36 

Mato Grosso 13,82 12,57 12,57 12,57 

Tabela 14 - Taxa de mortalidade infantil (Unidade: óbitos por mil nascidos vivos) 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2019. 

 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Sorriso (AII) 1.663 1.725 1.725 1.725 

Mato Grosso 53.531 57.271 57.271 57.271 

Tabela 15 - Nascidos vivos (Unidade: nascimentos) 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2019. 

 

Ano 2016 2017 2018 2019 

Sorriso (AII) 17 23 23 29 

Mato Grosso 740 720 713 747 

Tabela 16 - Óbitos - Idade menor que 1 ano (Unidade: óbitos) 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS 2019. 
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7.4.4.2. EDUCAÇÃO 

 
No campo educacional, o município de Sorriso (AII) possui estratégias para o 

desenvolvimento de uma política pedagógica alicerçada em documentos que norteiam as 

diretrizes educacionais. Criado em 2015, o Plano Municipal de Educação visa promover a 

educação a partir de diretrizes como:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que 

assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

De acordo com IBGE, para o ano de 2020, juntamente com dados levantados na AII, o 

município de Sorriso contava com 87 escolas, sendo, 40 de ensino infantil, 34 escolas do 

ensino fundamental e 13 escolas de ensino médio, somando um total de 25.575 matriculas, 

englobando o ensino infantil, fundamental e ensino médio. 

Conforme dados da SEMEC (Secretaria de Educação e Cultura de Sorriso), na rede 

pública são 44 unidades escolares, sendo 15 de ensino infantil e 22 do ensino fundamental 

da rede municipal e 07 do ensino fundamental e médio da rede estadual, somando um total 

de 24.207 matrículas. 
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Municípios Ensino Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Total 

Sorriso 6.430 13.827 3.950 24.207 

Tabela 17 - Número de matrículas em escolas públicas na AII 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2021. 

 
Quanto à estrutura das escolas, verificou-se in loco um campo educacional com 

modernas instalações, equipadas com laboratórios, bibliotecas e quadras esportivas. 

 
Figura 138 - Escola Estadual – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

 
Figura 139 - Escola Municipal – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Quanto ao Ensino Superior, o município de Sorriso, conta com algumas universidades 

como a UNIC, a UNIASSELVI com curso sistema EAD e a UniAtenas, faculdade que está 

implantando o curso superior de Medicina no município. No ensino técnico e superior, o 

IFMT oferece cursos tecnólogos de Agronomia, Gestão Ambiental e Produção de Grãos. 

 
Figura 140 - Instituto Federal – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 
Figura 141 - UNIC – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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A cidade de Sorriso recebeu, em 2017, uma unidade do SENAI. Possui capacidade 

para receber 476 alunos por turno ou 1.428 no total. A unidade conta com laboratórios de 

manutenção de microcomputadores, segurança e saúde do trabalho, panificação, 

instalações elétricas, eletrotécnica, comandos elétricos, automação e construção civil, além 

de biblioteca, salas de aula e áreas administrativas.Também existe um pátio com espaço 

para a instalação de unidades móveis, sempre que necessário. 

 

 
Figura 142 - SENAI – Sorriso –MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

Outro relevante dado, fornecido pela gestão local, são os investimentos voltados à 

educação, em 2021 foram investidos cerca de R$ 11.000.000,00. Entre as ações realizadas, 

destacamos a inauguração do CEMEIS Doce Infância Loide Rosa Soares no bairro Rota do Sol, 

nauguração do CEMEIS Primeiros Passos Adélia Timóteo no bairro Nova Aliança e a aquisição 

computadores, notebooks, lousas interativas, projetores, ares condicionados e mobiliários 

para as unidades escolares.  

Para 2022, está previsto a entrega das Escolas Municipais São Domingos no bairro 

Morada do Bosque, Rota do Sol no bairro Rota do Sol e CEMEIS Terra Brasil no bairro Terra 
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Brasil e São José no bairro São José, a reforma e a ampliação das Escolas Municipais Boa 

Esperança e Rui Barbosa, somando R$ 32.000.000,00 de investimento. 

Entre as dificuldades encontradas no município quanto a educação, a Secretaria 

destaca a dificuldade de construir novas escolas na mesma velocidade que a demanda surge 

e a ausência de mais espaços para as atividades extraclasses, como robótica e biblioteca. 

Devido a pandemia da COVID-19, outro desafio encontrado é a dominuição da defasagem na 

aprendizagem dos alunos pós pandemia. 

Outro indicador importante é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

(Ideb), o qual demonstra a qualidade da educação nos níveis fundamental e, recentemente 

(2017), ensino médio.  As tabelas a seguir avaliam o desempenho do estudante em 

avaliações de larga escala e a taxa de aprovação, demonstrando a situação educacional em 

todas as esferas. 

 

Município 
Ano 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Sorriso 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 

Mato Grosso 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 

Tabela 18 - Metas Projetadas – 4° Série e 5° Série 
Fonte: Ideb, 2017. 

 

Município 
Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Sorriso 3,6 4,8 5,2 5,2 5,3 5,8 6,1 6,1 

Mato Grosso 3,5 4,3 4,8 4,9 5,2 5,5 5,7 5,7 

Tabela 35 - Ideb observado – 4° Série e 5° Série 
Fonte: Ideb, 2017. 

 

Município 
Ano 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Sorriso 3,4 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 

Mato Grosso 3,0 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 4,7 5,0 

Tabela 19 - Metas Projetadas – 8° Série e 9° Série 
Fonte: Ideb,2017. 

 

Município 
Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Sorriso 3,4 4,3 4,5 4,5 4,1 4,5 4,8 4,4 

Mato Grosso 3,0 3,7 4,2 4,3 4,2 4,5 4,7 4,5 

Tabela 20 - Ideb observado – 8° Série e 9° Série 
Fonte: Ideb,2017. 
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Município 
Ano 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Sorriso - - - - - - 3,4 3,6 

Mato Grosso - - - - - - - - 

Tabela 21 - Metas Projetadas – 3° Série EM 
Fonte: Ideb,2017. 

Município 
Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Sorriso - - - - - - 3,2 3,3 

Mato Grosso - - - - - - - - 

Tabela 22 - Ideb observado – 3° Série EM 
Fonte: Ideb,2017. 

 

As tabelas acima demonstram que o município sistematicamente tem atingido suas 

metas projetadas, para as séries citadas (em verde). Destaca-se ainda, que Sorriso alcançou 

em 2017 a meta projetada para 2021, conforme pode ser observado nas tabelas referentes 

ao ensino fundamental, 4° a 8°séries. 

 
7.4.4.3. SEGURANÇA 

 
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, os 

municípios da AII são atendidos conforme estrutura organizacional da Policia Militar e Civil. 

Os indicadores para acompanhar a política de segurança separam as regionais com 

vários municípios e Sorriso pertence à regional de Sinop. Os principais crimes analisados são 

apresentados na Figura 143, oriunda dos relatórios apresentado pelas regionais juntamente 

com a Secretaria de Segurança. 

Pelos dados apresentados, a região encontra-se classificada com conceito “Regular” 

para indicadores padronizados e índice de vitimização e criminalidade e “Regular” para 

índice de variação do modelo de avaliação da política de segurança pública (TCE-MT, 2015). 
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Figura 143 - Análise Criminal – Principais crimes em MT 

Fonte: Relatório Sinesp/PJC. 

 

 
Figura 144 - Análise Criminal – Principais crimes em RISP3 Sinop 

Fonte: Relatório Sinesp/PJC. 

 

Observa-se na figura acima  a demanda de segurança da AII - Sorriso teve um 

aumento considerável. Estudos estatísticos feitos pela Secretária de Segurança do Estado, 

mostram que furto, seguido de roubos e drogas, foram os crimes que mais cresceram na 

região, para o período da pesquisa nos anos de 2014 e 2015.  
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De acordo com Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso o 

município da AII é atendido conforme estrutura organizacional da Policia Militar e Civil, e 

ainda 10° Companhia de Bombeiros Militar.  

A Companhia de Bombeiros Militar apresnetou um efetivo de 29 soldados. 

Quanto ao efetivo das principais policias atuantes no município apresentamos os 

dados nas Tabela 23 e Tabela 24. 

 

Municípios 

Delegacia 
Regional 

Delegacia 
Municipal/Distrital 

Delegacias 
especializadas 

1ªDP-Centro 
Total 

Del. Esc. Inv. Del. Esc. Inv. Del. Esc. Inv. Del. Esc. Inv. 

Total estadual 20 46 115 94 340 845 89 230 758 14 51 136 2.738 

Sorriso - - - 2 06 19 - - - - - - 27 

Tabela 23 - Efetivo de Polícia Civil nas Delegacias 
Fonte: Geia/PJC-MT/2016. 

 

Municípios Área (km2) 
População 

de MT 
Efetivo 
da PM 

Operacional 
Administrativo 

(1) 

Proporção 
Área 

(km2)/PM(**) 

Proporção 
Habitantes/ 

PM(**) 

Mato Grosso 903.347,97 3.075.862 8.106 6.895 1.211 111 379,45 

Sorriso 9.347,556 66.521 101 101 - 93 659 

Tabela 24 - Efetivo de Polícia Militar 
Fonte: Geia/PJC-MT/2015. 

 

Analisando a Tabela 23, e levando em consideração o crescimento populacional da 

AII, deduz-se que há demandas para a recomposição do efetivo e melhoria de infraestrutura. 

O mesmo ocorre para Tabela 24, que mostra claramente a proporção de habitantes por 

área, segundo cálculos realizados pela Secretária de Planejamento do Estado de Mato 

Grosso – Anuário Estatístico. 
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Figura 145 - Estrutura Física - Policia Militar – Sorriso – MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
 
 

 
Figura 146 - Estrutura Física - Policia Civil – Sorriso – MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 147 - Estrutura Física – Corpo de Bombeiros – Sorriso – MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 
7.4.4.4. TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 

 
No caso brasileiro, o sistema rodoviário ainda é o principal modo de utilização de 

cargas agrícolas e, em muitos casos, é a única alternativa para movimentação da produção, 

devido à escassez de hidrovias e ferrovias que liguem grandes distâncias e, ao mesmo 

tempo, articulem os polos consumidores. 

Apesar de Mato Grosso ser o estado com maior malha rodoviária estadual no país, 

uma grande porção de suas estradas não oferecem condições de circulação adequadas para 

escoamento agrícol devido, principalmente, ao estado de conservação. Maior produtor de 

soja do país e um dos principais polos de agronegócio da região Centro-Oeste, Mato Grosso 

ainda não possui infraestrutura totalmente adequada para escoar toda sua produção.  

O município de Sorriso (AII) está inserido em uma das regiões que mais vem 

crescendo no Estado, sua principal via de escoamento é a BR-163. 

A BR-163 é completamente pavimentada no trecho que liga Mato Grosso ao Pará. 

Rodovia é corredor estratégico para exportação de grãos. Com 3.579 km, a BR-163 é uma 

rodovia longitudinal, que liga as cidades de Tenente Portela (Rio Grande do Sul) a Santarém 

(Pará), existindo ainda um trecho complementar localizado entre as cidades paraenses 
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Oriximiná e Óbidos. O caráter de integração a transformou em um dos principais corredores 

logísticos para a exportação de grãos do estado de Mato Grosso. 

 
 

 
Figura 148 - Pedágio BR-163 – KM 766 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 149 - Disposição da BR-163 

Fonte: Brasil 61, 2019. 
 

 

Ainda durante a instalação da primeira fase da FS Fueling Sustentability, foi 

construído o Trevo de Acesso na rodovia BR-163, entre os trechos Km 768+700 a 769+200 

com extensão de 500 metros, sentido norte do Estado de Mato Grosso. Este trevo foi 

construído para melhorar o sistema viário da região, pois om o crescimento industrial do 

local haverá grande adensamento de veículos nesta localidade, e neste sentido houve 

melhoria na trafegabilidade do trecho. 
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Figura 150 – Trevo de acesso à FS Fueling Sustentability na BR-163 

Fonte: FS Fueling Sustentability, 2020. 

 

 
Figura 151 – Trevo de acesso à FS Fueling Sustentability na BR-163 

Fonte: FS Fueling Sustentability, 2020. 

 
Quanto a mobilidade urbana o município apresentou planejamento urbano com ruas 

largas, áreas verdes, grandes praças e bairros residenciais. Suas ruas são asfaltadas, com 

sinalização tanto vertical como horizontal. Se observou algumas poucas calçadas com rampa 

para portadores de necessidades especiais. Ruas limpas, com lixeiras pela cidade. 
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Figura 152 - Áreas Públicas – Sorriso - MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
 
 

 
Figura 153 - Áreas Públicas – Sorriso - MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 154 - Áreas Públicas – Sorriso - MT 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 
Quanto ao transporte público, a indústria Viação Sorriso atende a população local, 

com boa disponibilidade de ônibus, com pontos estruturados e horários disponibilizados. 

 

 
Figura 155 - Parada de ônibus – Sorriso-MT 

Fonte: Palermo, 2019. 
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Figura 156 - Parada de ônibus – Sorriso-MT 

Fonte: Palermo, 2019. 

 

Já para o transporte áreo, foi inaugurado, no segundo semestre de 2016,  o 

Aeroporto  Regional Adolino Bedi,  que opera voos diários para Cuiabá, pela companhia área 

Azul Linhas Áreas. 

A cidade ainda conta com Terminal Rodoviário, o qual trabalha com rotas estaduais e 

interestaduais do Mato Grosso. 
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Figura 157 - Aeroporto de Sorriso-MT 
Fonte: Palermo, 2019. 

 
 

 

Figura 158 - Rodoviária de Sorriso-MT 
Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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7.4.4.5. ENERGIA 

 
O consumo de energia é um dos principais indicadores do desenvolvimento 

econômico e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade. Ele reflete tanto o ritmo 

de atividades dos setores industriais, comercial e de serviços tecnologicamente mais 

avançados como automóveis (que demandam combustíveis), eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos (que exigem acesso à rede elétrica e pressionam o consumo de energia 

elétrica). Essa inter-relação foi o principal motivo do acentuado crescimento no consumo 

mundial de energia verificado nos últimos anos. 

A energia consumida no Estado de Mato Grosso é gerada no próprio estado por 

várias usinas hidrelétricas e termelétricas, e o excedente, exportado para o Sistema 

Interligado Nacional - SIN. Em ocasiões inversas, o estado recebe a energia gerada pelo 

sistema de Furnas (Subsistema Interligado Sudeste/Centro-Oeste). Essa energia é distribuída 

pela indústria ENERGISA. 

Segundo os dados do Anuário Estatístico 2016 do Estado de Mato Grosso, 

(SEPLAN/MT), o município da AII se apresenta de forma relativamente heterogênea, 

apresentando maior consumo  residencial, seguido pelo comercial e rural, conforme 

apresentado na tabela 16. 
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Mato Grosso 934.300 21.480 90.295 159.738 11.469 759 1.162 286 1.219.489 

Sorriso 21.807 1.308 2.536 1.977 207 13 26 7 27.881 

Tabela 25 - Número de Consumidores de Energia elétrica segundo as classes  

Fonte: Rede-Cemat/Anuário Estatístico/2016 

 
Conforme Balanço Energético Nacional (2021), Mato Grosso teve em 2020 6.356 MW 

de capacidade instalada. 
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Estado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ% 

(2020/2019) 
Part. % 
(2020) 

Mato Grosso 2.353 2.728 2.752 3.569 4.808 5.035 5.526 6.315 6.356 0,6 3,6 

Tabela 26 - Capacidade instalada por região e unidade da federação no Brasil 2020 (MW) 
Fonte: Balanço Energético Nacional 2021; Elaboração: EPE. 

 

Na AID, conforme vistoria in loco, passa rede de energia da Linha de Transmissão com 

tensão de 230 kV, inclusive a subestação de energia da FS Fueling Sustentability faz conecção 

com ela através de outra linha de transmissão também com 230 kV. 

 

 
Figura 159 – Subestação FS Fueling Sustentability 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

7.4.4.6. SANEAMENTO BÁSICO 

 
O sistema de abastecimento no município é executado pela concessionária Águas de 

Sorriso, e administrada pela indústria Águas do Xingu. 
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Figura 160 - Concessionária Águas de Sorriso  

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

Segundo Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água, realizado em Sorriso 

para o ano de 2015, o abastecimento era feito exclusivamente por captações subterrâneas. 

Para atender a demanda de consumo da população são utilizados 29 poços tabulares em 

operação. O município dispõe de dois Centros de Reservação e outros 04 Reservatórios 

Apoiados. Ainda de acordo com o diagnóstico, Sorriso não dispõe de Estação de Tratamento 

de Água por possuir somente captações subterrâneas, sendo que as águas captadas já 

atendem aos Padrões de Potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011. É feita 

somente a dosagem de cloro para a garantia de desinfecção e atendimento às normas. A 

qualidade é monitorada diariamente no laboratório da Concessionária, com análise dos 

parâmetros de cor, turbidez, pH, cloro e flúor. 

 

Categoria Ligações Economias 
Tipo 

Residencial Comercial Industrial Pública 

Residencial 21.053 25.122 21.804 988 34 201 

Tabela 27 – Número de clientes por ligações e economias 
Fonte: Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água, 2015 (Plano Municipal de Saneamento Básico 

Sorriso – MT). 
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No município de Sorriso, conforme IBGE (2017), estão construídos 434 km de rede de 

distribuição de rede água, atendendo 100% da população. 

Quanto ao esgotamento sanitário, foi informado a existência de 01 Estação de 

Tratamento de Esgoto. O Município conta também com mais 03ETEs Compactas: ETE São 

Francisco, ETE Santa Maria e ETE Pinheiros III. 

Dessa forma, foi informado no diagnóstico do sistema de esgotamento de Sorriso que 

o sistema pode atender mais de 2.000 ligações, edificações. 

 
Tipo de Ligação Número de Ligações 

Domiciliar 21.804 

Comercial 988 

Industrial 34 

Publica 201 

Totais ativas 6.025 

Tabela 28 - Número de Ligações de Esgoto 
Fonte: PMSB-MT, Sorriso 2015 

 
Para os serviços de limpeza urbana do Município de Sorriso a Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos realiza os seguintes serviços: coleta de lixo comum seco, limpeza de praças, 

limpeza de roçagem e limpeza de vias públicas. O serviço de limpeza de feiras, são realizadas 

pelos produtores rurais, os quais realizam a limpeza dos locais utilizados e com apoio da 

Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos o lixo é coletado e transportado para o 

aterro. 

A Prefeitura também é responsável por toda a parte administrativa referente aos 

resíduos sólidos, atendendo 100% dos bairros. A Destinação do lixo é feita no aterro 

sanitário que pertence a indústria Sanorte.  

A coleta de lixo na cidade ocorre de segunda-feira a sábado, das 3hs às 12hs em toda 

área urbana, inclusive nos distritos e comunidades. 
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Figura 161 – Calendário de coleta de resíduos sólidos.  

Fonte: Prefeitura de Sorriso, 2021. 

 

O município possui coleta seletiva em alguns bairros e locais de entrega voluntária de 

Materiais Recicláveis com o objetivo de incentivar o descarte correto de resíduos, 

garantindo a reutilização e geração de renda, através do Programa Eco Sorriso. 
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Figura 162 – Folder Programa Eco Sorriso. 

Fonte: Prefeitura de Sorriso, 2021. 
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7.4.4.7. INDICADORES SOCIAIS 

 
Utilizou-se  como indicadores sociais a População Economicamente Ativa - PEA da AII, 

bem como sua taxa e índice de desemprego, conforme solicitado no Termo de Referência.  

De acordo com estudos apresentados pela Secretaria de Planejamento de Estado de 

Mato Grosso (SEPLAN), Pessoas Economicamente Ativas (PEA) é o mesmo que pessoas na 

Força de Trabalho. As pessoas na força de trabalho compreendem as pessoas ocupadas e 

desocupadas. Conforme estrutura abaixo. 

 
Figura 163 - Estruturas PEA 

Fonte: IBGE-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua, 2018. 

 

A razão da População Economicamente Ativa - PEA sobre a população residente total 

informa a parcela da população que constitui a força de trabalho efetiva, sendo este um 

importante indicador social. 

Assim, analisando dados do IBGE, de acordo com os 02 últimos censos publicados, no 

ano 2000 e no ano 2010, tendo como referência população ocupada com 18 anos ou mais, 

observa-se um crescimento do percentual da população economicamente ativa. 

 
Mato Grosso 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,19 70,23 
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Mato Grosso 2000 2010 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 10,63 5,75 

Sorriso (AII) 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 72,85 75,73 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 7,44 4,55 

Tabela 29 - População economicamente ativa. 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 

15,75% trabalhavam no setor agropecuário, 0,31% na indústria extrativa, 6,56% na indústria 

de transformação, 11,41% no setor de construção, 0,45% nos setores de utilidade pública, 

15,02% no comércio e 43,12% no setor de serviços. (IBGE,2010). 

Ainda analisando as informações disponibilizadas pelo IBGE, com dados para o ano 

de 2016, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 31.1%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 14° de 141°. Já na comparação com cidades do 

país todo, ficava na posição 406° de 5.570°. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, havia 30% da população nessas condições, o 

que o colocava na posição 136° de 141° dentre as cidades do estado e na posição 4.669° de 

5.570° dentre as cidades do Brasil.  

Diante do exposto, e de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnud), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), O Estado de Mato Grosso se 

destacou em 2018 como o segundo menor índice de desemprego do país (6,9%). Os 

números divulgados, consideram resultados obtidos no último trimestre de 2018. Já a taxa 

de desocupação média anual teve queda de 1,1 ponto percentual, sendo também umas das 

menores entre os demais Estados, com 7,9%. 

Esses dados refletem diretamente na AII, uma vez que o município de Sorriso, ficou 

em 4° lugar no Estado de Mato Grosso, em relação ao Índice de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM), segundo levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(Firjan) e divulgado 2018, ano base 2016. 

          
Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município 

267° 4° 0.8179 MT Sorriso 

273° 5° 0.8176 MT Campo Novo dos Parecis 
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Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município 

368° 6° 0.8064 MT Sinop 

392° 7° 0.8032 MT Campo Verde 

425° 8° 0.8006 MT Nava Mutum 

430° 9° 0.8004 MT Rondonopolis 

506° 10° 0.7936 MT Primavera do Leste 

515° 11° 0.7923 MT Tangará da Serra 

534° 12° 0.7912 MT Itaúba 

584° 13° 0.7865 MT Alta Floresta 

Tabela 30 - Posição do Município no Rankin do IFDM. 
Fonte: Firjan, 2016. 

 

Os indicadores como Educação, Saúde e Emprego e Renda, apresentaram 

desenvolvimento moderado a desenvolvimento alto.  

Para essa análise o Firjan usa como índice pontos, ou seja, superiores a 0,8 pontos 

(alto desenvolvimento), entre 0,6 e 0,8 pontos (desenvolvimento moderado), entre 0.4 e 0.6 

pontos (desenvolvimento regular) e inferiores a 0.4 pontos (baixo desenvolvimento). 

 

 
Figura 164 - Posição do Município no Rankin do IFDM 

Fonte: Firjan,2016 
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O órgão responsável pela política de geração de emprego e renda em Sorriso é a 

Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico. Essa desenvolve ações como 

qualificação profissional, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Habitação, 

Educação, bem como parcerias sistema S (Senai, Sebrae, Senac). 

 

 
Figura 165 - Senai/Sistema S – Sorriso 

Fonte: Palermo, 2019. 

 

Ainda analisando a questão de dados sobre ocupação e trabalho no município de 

Sorriso, foi levantado o perfil do mesmo, apresentado pelo Cadastro Geral de Empregos e 

Desempregos (CAGED). 

 
Movimentação Agregada Sorriso % Alto Teles Pires % Mato Grosso % Brasil 

1) Admissão 20.537 38,04 53.998 5,16 398.151 0,13 15.712.733 

2) Desligamento 18.066 36,54 49.442 4,79 377.367 0,12 15.153.107 

N° Emp. Formais - 1°Jan/2019 23.908 34,37 69.566 3,50 686.976 0,06 38.410.428 

Total de Estabelecimentos 5.751 35,56 16.172 3,51 163.672 0,07 8.214.037 

Variação Absoluta 2.471 - 4.546 - 20.784 - 559.626 

Tabela 31 - Perfil da PEA de Sorriso 
Fonte: CAGED,2019 

 
7.4.5. DINÂMICA ECONÔMICA 

 
A dinâmica econômica de dada região é ilustrada pela produção dos setores 

primários, secundário e terciário da economia, apoiados também na dinâmica do setor 

público e organizações não governamentais. 
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Observando o item “Dinâmica Econômica” presente no termo de Referência três 

tópicos se fazem presentes: 

• Estrutura produtiva e de serviços, apresentando e caracterizando a Área de Influência 

Indireta- AII nos principais setores, produtos e serviços tanto da área urbana quanto da 

área rural, observando a economia informal, a destinação da produção local e a 

identificação das potencialidades existentes. E por fim a relação de troca entre as 

economias locais. 

• Vetores de crescimento econômico e suas interferências com o empreendimento em 

operação. 

• Potencial turístico onde se faz um levantamento do potencial turístico bem como as 

atividades turísticas que já são desenvolvidas na região, alguns indicadores 

econômicos. 

Assim, este relatório contribuirá com a identificação da dinâmica econômica que 

marca a AII, apontando algumas possíveis interferências econômicas. Cabe lembrar que este 

texto não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim fornecer cenários que auxiliem na 

tentativa de vislumbrar os impactos ambientais positivos e negativos que o 

empreendimento poderá trazer para a AII.  Assim, uma das principais características se 

refere à localização do empreendimento da indústria, localizada na área de expasão 

industrial do município de Sorriso. 

 
7.4.5.1. ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS 

 
A economia brasileira representa, a nível internacional, posição privilegiada como um 

dos maiores produtores agrícolas do mundo, conhecido mundialmente pela produção de 

grãos (soja, milho, sorgo, algodão) e pela produção de carne. Reflexos economicos e 

ambientais sentidos em especial no cerrado brasileiro, ocupado em sua maioria pela 

agricultura mecanizada. 

Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e algumas áreas de São 

Paulo, Paraná e Tocantins são exemplos de produção agrícola brasileira que reflete quase 

35% das exportações brasileiras. 
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  O Estado de Mato Grosso, bem como nossa área de estudo tem produção 

significativa de soja, milho, arroz bem como expressiva atividade na criação e 

beneficiamento de carne bovina e galinácea. 

 Conforme o processo de colonização do território mato-grossense, já apresentado 

anteriormente, está ligado em especial às políticas públicas de colonização do governo 

federal iniciadas com o Governo de Getúlio Vargas focadas em especial no setor primário da 

economia.  

A dinâmica econômica da região é ilustrada pela produção dos setores primário, 

secundário e terciário da economia, apoiados também na dinâmica do setor público e de 

serviços, bem como organizações não governamentais. 

De acordo com Dados do IBGE, Sorriso apresentou o 16° PIB do Estado, a preços 

correntes para o ano 2018, com R$ 68.895,07. Apresentando um sistema produtivo regional 

pautado no setor primário e terciário. (Tabela 32). 

 

Tabela 32 - Atividades econômicas 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (2015). 

 

Apresentando assim um destaque para o setor produtivo primário, voltado para 

agricultura forte e o setor secundário com a indústria em franca expansão.  

 

 
Figura 166 - PIB a preços correntes / Série revisada (Unidade: R$ x1000) 

Fonte: IBGE, 2018. 
 

Município Setor Primário (MilR$) Setor Secundário (MilR$) Setor Terciário (MilR$) 

Sorriso 963.281 387.993 1.525.954 
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Figura 167 - PIB per capita / Série revisada (Unidade: R$) 

Fonte: IBGE, 2018. 
 

   
7.4.5.1.1. SETOR PRIMÁRIO – ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

 
O uso da terra ilustra a forma como seus grupos sociais se apropriam e reproduzem o 

espaço. Ao observar a Figura 168 do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária – 

IMEA, instituição ligada a FAMATO - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato 

Grosso, tem-se, sobre o Estado de Mato Grosso, que 28% de suas terras utilizadas para 

pastagens, 15% utilizadas como terras indígenas demarcadas, 7% utilizadas para a 

agricultura e 6% utilizadas como unidades de conservação.  
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Figura 168 - Uso e ocupação do solo em Mato Grosso 

Fonte: IMEA,2013 
 

Ao observar a Figura 168 sobre o uso da terra em Mato Grosso, o IMEA, considera que 

somente 38% das terras são produtivas e 62% são preservadas.  Neste sentido, as unidades 

de conservação, terras indígenas, áreas de preservação permanente e reservas legais 

constituem a maior parte do território Mato Grossense que apresenta relevante 

biodiversidade de três biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal.  

É nesse contexto que encontramos o município de Sorriso (AII), que na figura 

apresenta uma predominância do uso para agricultura. 

Já de acordo com censo agropecuário do IBGE, dados preliminares para o ano de 

2017, a área total de estabelecimentos agropecuários foi de 827.933 hectares, e o número 

dos imóveis 830.  

 
Uso das Terras 

 Área (ha) % 

1 Agricultura 579.271,0000 61,97 

2 Pastagens 38.303,0000 4,10 

3 Matas ou Florestas 201.063,0000 21,51 

4 Sistemas Agroflorestais 1.317,0000 0,14 

5 Área Urbano 114.736,0000 12,28 

TOTAL Área da AII - IBGE 934.690,00 100 

Tabela 33 - Utilização das terra – Sorriso-MT  
Fonte: IBGE,2017 (Dados Preliminares) 
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7.4.5.1.2. SETOR PRIMÁRIO – PRODUÇÕES AGRÍCOLAS 

 
A produção agrícola do Estado de Mato Grosso tem na produção de grãos seu carro 

chefe e, comparando o Estado com o restante do país, conforme é apresentado na Figura 169, 

Mato Grosso tem 23,9% de participação em toda a produção de cereais, leguminosas e 

oleaginosas, sendo o primeiro colocado, seguido do Paraná e do Rio Grande do Sul.  

Quando comparados, em termos de regiões, quem lidera o ranking de produção é 

região centro-oeste seguido pela região sul, sudeste, nordeste e em último lugar a região 

norte. 

 
Figura 169 - Ranking de Produção 

Fonte: Ministério de Agropecuária e Abastecimento MAPA – 2020. 

 

Entendendo a importância agrícola para a sobrevivência do município, apresenta-se a 

produção agrícola do mesmo para o ano de 2016, que demonstra os principais produtos 

oriundos desta área, quais sejam: Soja, Algodão, Milho, Feijão, Arroz, Sorgo, Mandioca, e 

Girassol, sendo que as principais commodities são a soja, o milho e o algodão. 

 

Municípios Produto 
Produção Área Colhida 

(Toneladas) (Hectares) 

Sorriso Algodão Herbáceo 33.725,190 11.172 
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Municípios Produto 
Produção Área Colhida 

(Toneladas) (Hectares) 

Arroz (em casca) 18.016,440 5.418 

Feijão (em grão (Cor/Fradinho) 54.731 30.365 

Girassol (em grão) 2.113 1.215 

Milho (em grão) 2.849.622,018 435.572,725 

Soja (em grão) 1.991.801,112 572.989,550 

Sorgo granífero (em grão) 6.000 840 

Tabela 34 - Produções Agrícolas 
Fonte: IBGE,2017 (Dados Preliminare) 

 
Ao continuar a analisar a produção agrícola presente na AII, observa-se que o 

Município de Sorriso tem seu maior destaque para produção da soja. Em 2017 foi registrado 

o maior valor de produção entre todos os municípios do Brasil. Tabela 34. 

Segundo dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2020, O 

Município de Sorriso, em Mato Grosso, com crescimento de 35,5%, mais uma vez alcançou o 

maior valor da produção agrícola nacional, totalizando 5,3 bilhões, tendo a soja e o milho 

como as culturas que geraram maior valor. Sozinho, respondeu por 1,1% do total nacional 

do valor da produção agrícola entre os municípios brasileiros. 

Com importante participação no setor de grãos, Sorriso destacou-se, novamente, 

como o Município com maior valor gerado com a produção de milho e soja: foram R$ 1,9 

bilhão com a produção de milho, um acréscimo de 58,3% em relação ao ano anterior; e R$ 

2,8 bilhões com a produção de soja, o que representou um aumento de 29,1%. Sorriso 

destacou-se também na produção de algodão herbáceo (em caroço), gerando R$ 454,1 

milhões, 12º maior valor gerado com a cultura no País. 

  
Figura 170 - Valor da produção agrícola.  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2020. 
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7.4.5.1.3. SETOR PRIMÁRIO – PECUÁRIA 

 
O Estado de Mato Grosso, além de sua participação significativa na produção 

agrícola, apresenta uma significativa inserção econômica na produção de animais. Em 

especial consideração ao rebanho bovino, com quase 30 milhões de cabeça, e sua cadeia 

produtiva que emprega e movimenta cidades de pequeno e médio porte no Estado. 

Segundo o documento “Mato Grosso em Números 2010”, editado pela Secretaria de 

planejamento do Estado de Mato Grosso – SEPLAN, o rebanho bovino tem sua concentração 

em municípios limítrofes do Estado. Áreas de depressão e planície no Estado que não podem 

ser utilizadas pela agricultura mecanizada. 

Uma das principais características da dinâmica e ocupação do território mato-

grossense é como se deu o processo de ocupação seguindo logica de extração vegetal, 

pecuária e produção agrícola. 

 

 
Figura 171 - Localização do Rebanho Bovino em 2009 

Fonte: SEPLAN 2010. 
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A Tabela 36 mostra o aumento dos rebanhos no período de transição de 1996 a 

2006, segundo dos dados do censo Agropecuário do IBGE.  Todos os rebanhos tiveram um 

incremento, apenas os rebanhos de bubalinos e caprinos tiveram recuos em virtude das 

linhas de financiamentos e cadeia produtiva instalada no Estado, por fundos como Fundo 

Centro Oeste - FCO e Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDS. 

 

Tipos de Rebanho 

Efetivo de Animais 

Participação no Rebanho Estadual 

1996 2006 

Bovinos 25 30 

Bubalinos 18 16 

Caprinos 39 36 

Ovinos 22 32 

Suínos 37 45 

Tabela 35 - Efetivo de Animais por Tipo de Rebanho (%) 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 

 
A Tabela 36 mostra o efetivo de animais segundo dos dados do censo Agropecuário 

do IBGE para o ano de 2020.   

 

Tipos de 
Rebanho 

Efetivo de Animais 

2020 2019 

Sorriso Mato Grosso Sorriso Mato Grosso 

Bovinos 70.460 31.973.856 88.161 32.702.525 

Bubalinos - 17.064 - 24.630 

Caprinos 982 37.218 1.041 36.242 

Galináceo 7.956.047 54.378.804 5.360.000 47.157.134 

Equino 1.737 441.626 1.731 547.839 

Ovino 14.737 467.734 14.629 458.621 

Suínos 268.760 2.592.975 269.989 2.601.292 

Tabela 36 - Efetivo de Rebanho 
Fonte: IBGE, 2020. 

 
Além do número de animais para o consumo a área de estudo também possui 

produção de origem animal como leite, ovos e mel. O município de Sorriso (AII), se destaca 

pela produção de ovos. 

 

Município 
Tipo de produto de origem 

animal 

Variável  

Produção de 
origem animal 

Valor da produção 
(Mil Reais) 

Sorriso 

Leite de vaca (Mil litros) 3.684 3.378,00 

Ovos de galinha (Mil dúzias) 8.027 22.717,00 

Ovos de codorna (Mil dúzias) 0 - 
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Município 
Tipo de produto de origem 

animal 

Variável  

Produção de 
origem animal 

Valor da produção 
(Mil Reais) 

Mel de abelha (Quilogramas) 90.000 1.125,00 

Tabela 37 - Produção de Origem Animal, por tipo de produto 
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal, 2020. 

 

7.4.5.1.4. SETOR PRIMÁRIO – EXTRATIVISMO 

 
Uma das principais características de uma região economicamente produtiva é a 

diversidade de atividades econômicas pautadas no setor primário da economia, isso é o caso 

da AII, que apresenta atividades relevantes na agricultura, na pecuária e no extrativismo. 

A AII apresenta uma significativa atividade extrativista baseada em produtos como o 

carvão vegetal, a lenha e a madeira em tora. 

Conforme informações do (IBGE 2018) existem 185 mil hectares de eucalipto 

plantados no mato grosso, com previsão de implantação de outros 700 mil hectares nos 

próximos 10 anos devido aquecimento da demanda criada pelas indústrias de etanol a base 

de milho (AREFLORESTA), e que vêm alavancando a implantação de novos plantios. Em 2020, 

segundo IBGE, o município teve 5.500 hectares de eucalipto plantado, produzindo 6.900 m3 

com valor de produção de 276,00 (x 1000) R$. 

Ao observar a evolução histórica da área plantada com eucalipto no estado, nota-se 

um crescimento de 63% (5% ao ano) nos últimos 10 anos, com uma tendência de 

estabilização nos últimos quatro anos (Figura 172). 

 
Figura 172 - Evolução histórica da área plantada com eucalipto no Mato Grosso 

Fonte: IBGE. 
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Outro fator importante que afetará consideravelmente a produção de lenha e 

madeira em tora é a mudança de paradigmas frente aos processos formadores das 

mudanças climáticas que, por meio da Lei Nº 12.187, de 29 de dezembro de 200, instituiu a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, segundo a qual,  um dos princípios é o 

desmatamento zero na área do bioma amazônico. 

Além da produção do extrativismo vegetal, a AII é também contemplada com 

atividades econômicas de extração mineral de areia, argila e cascalho, conforme 

apresentando pelo anuário estatístico da SEPLAN 2015, oriundos do Departamento de 

Produção de Mineral de Mato Grosso. 
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Mato Grosso 278.914.384 520.050.000 1.608.157 905.681 79.567 1.686.407 

Sorriso - - 346.752 8.873 - - 
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Mato Grosso 1.875.693 1.890.271 6.247.636 759.206 21.499 34.051 16.480 5.602 

Sorriso - - - 82.200 - - - - 

Tabela 38 - Produção de bens minerais 
Fonte: SEPLAN,2015. 

 

7.4.5.1.5. SETOR SECUNDÁRIO - INDÚSTRIA 

 
Com o agronegócio consolidado, Mato Grosso é terreno fértil para as indústrias que 

atuam antes e depois da porteira. Até 2013, segundo a Federação das Indústrias no Estado 

de Mato Grosso (FIEMT), o Estado tinha 11.398 unidades industriais em operação, com 166 

mil empregos gerados. 
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O setor secundário agrega grande valor à produção primária de Sorriso, através da 

agroindustrialização.  

O município de Sorriso possui um Parque Industrial que tem o objetivo de atender ao 

potencial que o município possui em relação à oferta de matéria-prima. 

O parque industrial de Sorriso conta com presença de grandes indútrias como Amaggi 

(02 unidades), Archer Daniels (02 unidades), Bertuol (02 unidades), Bunge (03 unidades), 

Cargil (03 unidades), Caramuro Aimentos, Coacen, Cooavil, Cofco Agri (03 unidades), C-Valer 

(02 unidades), Glencore, LDC Commoditew (02 unidades), Monsanto, Mosaic, Multigrain, 

Nidera, Noble, Ovetril, Safras Armazens (02 unidades), entre outras que tem grande 

participação no desenvolvimento de aves, peixes e suinos que suprem o mercado interno e 

externo, dentre eles a Morombi Grangos, Nutribrás  e Nativ Pescados. 

A indústria sucroalcoleira também se destaca no município de Sorriso, com 

capacidade produtiva na safra 2015/2016 de 4.591 metros cubicos de etanol hidratado do 

montante de 687.783 m³ que o Estado possui. 

 

Tabela 39 - Produção da indústria sucroalcooleira por município, posição em 31/03/2016, Mato Grosso - safra 
2015/2016 

Fonte: Sindalcool-MT 

 
A produção de etanol hidratado voltou a crescer apenas com a regulamentação da 

tecnologia dos automóveis total flex, criada ainda na década de 90, mas sem marco 

regulatório até 2002. Esse fato proporcionou o processo de combustão de motores a partir 

do etanol ou/e da gasolina, que se tornaram bens substitutos, concorrendo entre si pela 

preferência do consumidor, conforme a conjuntura de preços de cada produto.  

A tecnologia deu novo impulso para o setor sucroalcooleiro, iniciando um novo ciclo 

de prosperidade, através de investimentos de usinas em todo o país. Isto porque em alguns 

estados havia maior vantagem para o consumidor final abastecer com o biocombustível. 

Esse fator foi preponderante para a implantação de mais usinas bem como investimentos 

nas indústrias remanescentes, nos anos 2000, em Mato Grosso, contribuindo para o estado 

Municípios 
Etanol de cana (m3) 

Açúcar (t) 
Etanol de grãos (m3) 

Anidro Hidratado Total Anidro Hidratado Total 

Total Estadual 508.269 687.783 1.196.052 337.162 19.851 110.592 130.443 

Sorriso - 4.591 4.591 - - - - 
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se tornar um dos mais importantes produtores de cana-de-açúcar do país, atrás apenas de 

tradicionais estados produtores, localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. 

Ainda dentro do entendimento das atividades produtivas da AII, a Tabela 40 traz a 

discussão do número de animais abatidos por estabelecimentos por município de origem, 

mostrando que o Estado abateu, no ano de 2015, o total de 240.050.268 aves, 3.989.031 de 

cabeças de gado e mais de 1.841.888 de suínos. Deste montante foram abatidos na AII o 

total de 36.183.130 aves, 31.050 cabeças de gado e 338.741 suínos.  

 

Municípios 
Animais abatidos 

Aves Bovinos Bubalinos Suínos 

Mato Grosso 240.050.268 3.989.031 107 1.841.888 

Sorriso 36.183.130 31.050 - 338.741 

Tabela 40 - Número de animais abatidos 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, SDA, DIPOA, SIF-MT, 2015. 

 

Município com título de maior produtor de soja e milho do Brasil, Sorriso apresenta 

uma estrutura projetada para atração de novas industrias, com incentivo ao 

empreendedorismo, atraindo e recebendo pessoas de todas as regiões do Brasil. 

 
7.4.5.1.6. SETOR TERCIÁRIO – PRODUTOS E SERVIÇOS (URBANO E RURAL) 

 
É no terceiro setor que se produzem os chamados bens intangíveis ou imateriais (os 

serviços), bem como o destino final dos bens produzidos (comércio). 

Os produtos identificados na AII, abrangem os três setores da economia (primário, 

secundário e terciários). Em números, podem-se observar os produtos oriundos da zona 

rural, com destaque para soja e milho, que envolve desde o grande produtor até a 

agricultura familiar, com foco para produtos alimentícios, servindo de suporte para 

alimentação básica da população.  

O terceiro setor é responsável pela maior movimentação econômica de um  

município. Dessa forma, de acordo com o Cadastro Central de Impresas divulgado pelo IBGE, 

em 2019 haviam 4.341 unidades locais, sendo 4.203 unidades de empresas e outras 

organizações atuantes e 38.051 pessoas ocupadas com salário médio mensal de 2,2 salários 

mínimos. 
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Dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho, constantes do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostram que, Sorriso é o 

segundo município que mais gera empregos formais em Mato Grosso, ficando atrás apenas 

de Cuiabá. No primeiro semestre de 2021, Sorriso fechou todos os meses com saldo positivo. 

Somente em junho o município registrou o saldo de 885 novas vagas de empregos. 

Conforme o Caged, foram 1.401 desligamentos e 2.286 novas contratações. 

O comércio foi o líder de contratações, com 520 demissões e 761 contratações, 

resultando no saldo positivo de 241 pessoas que entraram para o mercado de trabalho 

somente em junho. O segundo melhor desempenho foi o setor de serviços, criando 239 

vagas, seguido da indústria, com 169 novas oportunidades. 

O município conta com serviços públicos e privados para atendimento a população, 

conforme pode ser observados no quadro fotográfico a seguir. 

 

 
Figura 173 - Comércio e Serviços disponibilizado em Sorriso 

Fonte: Palermo, 2019 
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Figura 174 - Comércio e Serviços disponibilizado em Sorriso 

Fonte: Palermo, 2019. 
 

 
Assim, para atender à dinâmica das atividades econômicas, estão nesse leque de 

produtos e serviços, os serviços públicos como saúde, educação, transporte, infraestrutura 

urbana, também identificados na AII. 

Vale considerar, para esse contexto, como se dá a estrutura de produtos e serviços 

nas cidades do agronegócio, como é o caso de Sorriso. As áreas urbanas assumem uma nova 

função no processo de reestruturação produtiva, centralizando os comércios e os serviços 

especializados no ramo agropecuário ou os serviços voltados ao consumo consumptivo 

(SANTOS, 1996; ELIAS, 2011).  

As cidades serviriam como nós de distribuição e apoio à “fabricação” do produto 

(soja, milho, algodão) conforme se difunde a organização em rede, suprindo as principais 

demandas “[...] seja de mão-de-obra, de recursos financeiros, aportes jurídicos, de insumos, 

de máquinas, de assistência técnica etc.” (ELIAS e PEQUENO, 2007, p. 26). Como resultado, 

tais municípios apresentaram uma intensa concentração de população no espaço urbano, 

apesar de sua economia girar em torno da produção no campo.  
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7.4.5.1.7. ASPECTOS DA ECONOMIA INFORMAL 

 
“A pesquisa Economia Informal visa captar informações que permitam conhecer o 

papel e a dimensão do setor informal na economia brasileira, procurando identificar, nos 

domicílios em que moram, os indivíduos que sejam proprietários de negócios informais em 

pelo menos uma situação de trabalho, e através deles investigar as características de 

funcionamento dos negócios” Para Corsuil (2015) o setor informal atinge sempre a parcela 

da população com menos escolaridade. 

Neste contexto, o perfil da economia informal do Brasil é preocupante, com 

necessidade de políticas públicas para assegurar a melhoria da qualidade de vida destas 

pessoas. Nem todos os municípios do Brasil, bem como no Estado de Mato Grosso, tem 

controle dessa demanda no mercado de trabalho. 

No Brasil, os negócios informais têm no comercio seu maior destaque, cujos 

produtos, em sua maioria, são ligados a venda de roupas, bijuterias e acessórios e frutas. Já 

no setor de serviços da economia informal, quem lidera são os serviços de manicure, 

cabelereiros, e serviços de construção e acabamento como pintores e pedreiros. Outra 

preocupação está ligada à faixa etária destes envolvidos, que está acima de 35 anos, 

portanto não contribuem com a previdência, sem contar que o nível de escolaridade é baixo 

- em sua maioria possuem o ensino médio incompleto.  

Assim, entende-se que a economia informal se constitui, na área de estudo, em dois 

universos: área urbana e área rural e estão ligadas a atividades de prestação de serviços com 

trabalhos diários no roçado, na movimentação de rebanhos, entre outros.  Já nas cidades se 

observa atividades de prestação de serviços no setor de beleza, no setor doméstico e no 

setor de cuidados infantis.  

Não foi localizado na AII registro de trabalho informal na área urbana bem como na 

área rural, além do universo citado no parágrafo anterior. 
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7.4.5.1.8. RELAÇÃO DE TROCA ENTRE AS ECONOMIAS LOCAIS, REGIONAIS E 
NACIONAL, INCLUINDO A DESTINAÇÃO DO PRODUTO LOCAL E 
IDENTIFICAÇÃO DAS POTENCIALIDADES EXISTENTES 

 
A produção agrícola Mato-grossense exporta predominantemente para os países da 

Ásia, com especial consideração a China, pais que recebe mais da metade das exportações 

da Região de Sorriso, conforme a Tabela 41.  

Os chineses compram 48% da produção de Sorriso, seguidos da Itália com 8,5%, 

Turquia com 8%, Espanha com 4,6% e Holanda com 3,1%. 

 
Exportações por blocos econômicos de destino, Mato Grosso - 2015 

Blocos de Destino US$ FOB Part. % 

Ásia (Exclusive Oriente Médio) 7.706.227.036 58,96 

União Europeia -  UE 2.206.619.040 16,88 

Oriente Médio 1.049.290.640 8,03 

África 784.616.365 6,00 

Associação Latino Americana de integração - ALADI 527.346.385 4,03 

Demais blocos 796.813.854 6,10 

Total 13.070.913.320 100,00 

Tabela 41 - Exportações por blocos econômicos de destino, Mato Grosso - 2015 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, SECEX, DECEX, GEREST. 

 

Mato Grosso está na lista dos 10 estados que mais exportam no Brasil ocupando a 6ª 

colocação. Os principais produtos exportados por Mato Grosso são: soja mesmo triturada, 

milho em grão, farelo e resíduos da extração de óleo de soja, algodão em bruto, carne 

bovina, congelada, fresca ou resfriada, ouro em formas semimanufaturadas, para uso não 

monetário, óleo de soja em bruto, demais produtos semimanufaturados, demais produtos 

básicos e carne de frango, congelada, fresca ou resfriada. 

 
Ord. Descrição US$ FOB Part.% Kg Líquido 

1 Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 5.636.689.305 43,12 14.514.828.596 

2 Milho em grão, exceto para semeadura 2.502.482.033 19,15 14.457.835.732 

3 
Bagaços e outs. resíduos sólidos, da extr. do 

óleo de soja 
1.623.875.623 12,42 3.967.050.928 

4 Carnes desossadas de bovino, congeladas 907.427.467 6,94 206.233.311 

5 
Algodão simplesmente debulhado, não 

cardado nem penteado 
767.816.474 5,87 486.720.317 

6 
Farinhas e "pellets", da extração do óleo de 

soja 
499.798.143 3,82 988.564.988 

7 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 229.620.830 1,76 337.727.990 

8 Carnes desossadas de bovino, frescas ou 139.139.426 1,06 22.346.746 
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Ord. Descrição US$ FOB Part.% Kg Líquido 

refrigeradas 

9 
Pedaços e miudezas, comest. de 

galos/galinhas, congelados 
86.854.898 0,66 51.335.950 

10 
Ouro em barras, fios e perfis de sec. maciça, 

bulhão dourado 
77.055.384 0,59 2.052 

11 
Carnes de galos/galinhas, n/ cortadas em 

pedaço,  congelados 
61.340.551 0,47 44.457.487 

12 
Outs. couros bovinos, incl. búfalos, n/div. 

úmid. pena flor 
61.040.964 0,47 20.486.071 

13 Outras madeiras perf. etc., não coníferas 47.581.726 0,36 28.954.044 

14 Outras carnes de suíno, congeladas 46.979.890 0,36 18.841.085 

15 
Outras miudezas comestíveis de bovino, 

congeladas 
43.543.350 0,33 17.853.253 

16 Bulhão dourado, para uso não monetário 43.151.001 0,33 1.905 

17 Outros feijões comuns, secos, em grãos 39.405.760 0,30 66.043.715 

18 
Bexigas e estômagos, de animais, exc. peixes, 

frescas, etc. 
32.583.400 0,25 12.317.315 

19 
Óleo de soja, refinado, em recipientes com 

capacidade <=5L 
21.448.329 0,16 22.132.232 

20 
Outras madeiras serradas/cortadas em folhas, 

etc, esp.>6mm 
20.620.383 0,16 23.812.862 

Tabela 42 - Principais produtos exportados, valor US$ FOB, Kg líquido em Mato Grosso. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, SECEX, DECEX, GEREST, 2015. 

 

Por meio de informações do IMEA, constatou-se que a soja mato-grossense é 

exportada para o  porto de Santos (SP) Santarém (PA) e Paranaguá (PR).  Confirmando a 

necessidade de investimentos em infraestrutura de transportes haja vista a localização da AII 

no centro oeste brasileiro, longe dos grandes portos brasileiros. 

Com o aumento de exportações, a soja tem ganhado mais espaço na sua produção e 

influenciado seu cultivo. Se percebe isso ao avaliar os produtos que são exportados, a 

maioria derivados da soja in natura e o aumento de exportações no município que compõem 

a AII, conforme a Tabela 42. 

É nesse contexto econômico que ocorrem as relações de trocas ente as economias; e 

Sorriso apresenta um grande potencial econômico nesse cenário dinâmico. 

Sorriso vem se recuperando gradativamente no decorrer do ano e já começa a mostrar 

números vultuosos de exportação em 2021. Na comparação entre janeiro e maio deste ano 

com o mesmo ciclo de 2020, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

registrou uma alta de 12,7% e o município já atingiu U$ 824 milhões em vendas contra os U$ 
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731 milhões dos cinco primeiros meses do ano passado. Os números deste ano só são 

menores dos que os de 2016 (U$ 840 milhões) e de 2019 (U$ 918 milhões). 

Os U$ 824 milhões já comercializados este ano garante a Sorriso o segundo lugar no 

ranking estadual de exportadores, atrás apenas de Rondonópolis. De tudo que Mato Grosso 

envia ao mercado exterior, 8,6% saem dos campos do município, que no Brasil é o 22º maior 

exportador. 

As importações apresentam leve aumento de 7,5% e chegaram aos U$ 133 milhões, 

deixando Sorriso, também, em segundo lugar nas compras externas. Com isso, o saldo da 

balança comercial superavitário em U$ 691 milhões. 

 
7.4.5.2. VETORES DE CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 
O crescimento econômico de uma região não é apenas quantitativo, mas também 

qualitativo no modo de vida das pessoas, das instituições e das estruturas produtivas. 

(Souza,2005 p.6). 

Pois assim como coloca Jacob (apud VEIGA,2008), o fator crescimento é quantitativo, 

enquanto o valor desenvolvimento é qualitativo, assim, ambos estão ligados, porém só 

podem ser vistos como uma mesma coisa. 

O crescimento de uma economia pode ser notado quando ocorre aumento do 

Produto Interno Bruto (PIB), da população, do número de indústrias e negócios, do número 

de empregos, renda, produção, produtividade, arrecadação, entre outros. E 

consequentemente, o PIB per capita é a medida que mais tem sido empregada para 

mensurar o crescimento econômico de uma nação ou de um local. 

Alguns indicies são mensurados e considerados como indicadores de crescimento nas 

análises econômicas, esses indicadores são apresentados no quadro a seguir. 

 
Indicadores Índices 

Geração de Receita Própria 

Mede a capacidade da prefeitura de gerar receitas de origem tributária e 
de contribuição econômica para cada Real de transferência 

intergovernamentais. Quanto menor o indicador, maior é a dependência 
das transferências intergovernamentais. Para Sorriso a Geração de 

Renda Própria é de 0,41. 

Receita Tributária PER CAPITA 
Mede a média da receita de tributos por cidadão no município. Sorriso a 

receita tributária per capita é de R$ 721,40 
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Indicadores Índices 

Vinculação de Receita Corrente 

Mede a parcela da receita corrente cuja destinação é definida em leis 
e/ou convênios. Quanto maior o indicador, menor a liberdade do gestor 
municipal em decidir a alocação dos recursos. A Vinculação de Receita 

Corrente em Sorriso é de 54,99%. 

Capacidade de Poupar 

Mede a parcela disponível da receita corrente após a cobertura das 
despesas de pessoal e custeio e da amortização e juros da dívida. Quanto 

maior o indicador, maior a capacidade de financiar investimentos. A 
Capacidade de Poupar de Sorriso é de 11,49%. 

Resultado Fiscal 
Mede o percentual que a prefeitura conseguiu economizar ou que gastou 

a mais frente a receita total. Para Sorriso a receita fiscal é de 8,81%. 

Despesa com Prest. De Serv. Per 
capita 

Mede o gasto corrente por cidadão para a prestação de serviços. A 
despesas com prestação de serviços per capita em Sorriso é de R$ 

2.902,25. 

Investimento Per capita 
Mede o investimento médio por cidadão no município. Em Sorriso o 

investimento per capita é de R$ 107,31 

Endividamento Bruto 
Mede o percentual entre receita orçamentária e de operações de 

crédito, precatórias, obrigações a pagar em circulação, obrigações legais 
e tributárias. O endividamento bruto em Sorriso é de 5,52%. 

Quadro 28 - Indicadores de Crescimento Econômico 
Fonte: IBGE Cidades/Siconfi/STN 2017, atualizado em 00:00h de 15/08/2017 

 

É dentro desse contexto que se busca diagnosticar vetores de crescimento 

econômicos presentes em Sorriso (AII), e como esse poderia interferir com a implantação do 

empreendimento em questão.  

Os indicadores e valores apresentados no Quadro 28, são alimentados por atividades 

consideradas vetores de crescimento, como por exemplo o agronegócio. 

O agronegócio, juntamente com a agroindústria, vem sendo o principal vetor de 

crescimento econômico em Sorriso (AII), fomentando surgimento de novos vetores 

econômicos e sociais. 

Esses novos vetores se relacionam diretamente com o desenvolvimento de novas 

infraestruturas locais, para atração de novas industrias. E é nessa dinâmica que constatamos 

a presença/interferência do empreendimento aqui em análise. 

Nessa perspectiva, o avanço tecnológico no município, juntamente com a ações de 

universidade com cursos voltados para o agronegócio, também se mostra um vetor de 

crescimento econômico, em busca de uma interferência entre os setores produtivos. 

As interferências dos vetores de crescimento em empreendimentos em operação 

como a FS Fueling Sustentability, se dá de forma direta na economia local, uma vez que 

movimenta os vetores para demandas crescentes de investimentos em infraestrutura local, 
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estrutura social de engajamento com a população local, e atratividades de uma nova 

população, que busca suprir as necessidades que esses dados vetores apresentam. 

 
7.4.5.3. POTENCIAL TURÍSTICO 

 
O Estado de Mato Grosso possui inúmeras potencialidades econômicas de destaque 

na área do agronegócio, com limites territoriais, tecnológicos de produção e de custo. Assim, 

em uma busca de novos paradigmas, há de se investir em estudos de viabilidade de novas 

alternativas econômicas, tais como as atividades ligadas ao turismo, uma nova opção 

econômica que vem ganhando espaço na economia mundial.  

Ao se pensar em planejamento turístico no Estado, observamos que os locais de 

destaques turísticos estão intimamente ligados aos recursos naturais existentes, tais como 

rios, cachoeiras, cavernas, mirantes entre outros atrativos - como apresentado na Figura 175 

que ilustra os municípios mato-grossenses com alta, média e baixa potencialidade turística. 

O município de Sorriso (AII) aparece com baixa potencialidade turística. 

Mas Mato Grosso possui ainda outro tipo de turismo ainda pouco explorado ou mal 

gerenciado, o turismo de negócios, onde feiras de agronegócio, exposições agropecuárias 

são frequentemente realizadas atraindo pessoas de várias regiões, e o turismo rural, que 

associado com o ecoturismo e com o desenvolvimento sustentável sendo uma atividade em 

fase de expansão e com muitos adeptos. 

Assim, os estudos das potencialidades turísticas da AII começam com a capacidade de 

suporte turístico, conhecida como capacidade de carga de uma determinada região, 

relacionando a infraestrutura, o atrativo e o impacto gerado pela atividade.  
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Figura 175 - Potencialidade Turísticas dos Municípios de MT 

Fonte: SEPLAN, 2010. 

  

Dados do Ministério do Turismo, apresentados em 2017, mostram um mapeamento 

por categorização, com enfoque para infraestrutura aos turistas. Os que estão nas categorias 

A, B e C, são aqueles que concentram um fluxo de turistas domésticos e internacionais, 

sendo esses 25 municípios. Os demais (69) figuram as categorias D e E, esses destinos não 

possuem um fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem 

papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para geração  e 

formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem. 
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Figura 176 - Categorização das Regiões Turísticas 

Fonte: Ministério do Turismo, 2017. 

 

Assim, de acordo com o mapa apresentado na figura acima, Sorriso (AII) está entre os 

municípios que concentram um fluxo de turistas domésticos e internacionais, no que se 

refere ao turismo de negócio, inserido assim na Região Turística Portal do Agronegócio. 

 
7.4.5.3.1. ATIVIDADES TURÍSTICAS JÁ DESENVOLVIDAS NA CIDADE 

 
As atividades turísticas no município de Sorriso (AII), ainda são pouco fomentadas e 

estruturadas.  

As praças e o parque da cidade são amplamente utilizados pela comunidade, essas 

áreas são também utilizadas para eventos cívicos e diversas comemorações. 
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Figura 177 – Lago Rota do Sol 
Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

 
Figura 178 – Área Verde 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

O shopping da cidade oferece opções de lazer como estrutura gastronômica, cinemas 

e jogos. 
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O município incentiva e apoia eventos como campeonatos como Mountain Bike, 

natação e jogos abertos. O Centro de Eventos Ari José Riedi, disponibiliza salas para 

atividades diárias de aulas de Jazz, Balé, Hip Hop, fanfarra, teatro e artes, além de esportes e 

oficinas de capoeira, que se realizam eventualmente. 

Outros eventos são realizados anualmente no município como Semana Farroupilha, 

Rodeio Crioulo e Expossoriso. 

 

 
Figura 179 - Centros de Eventos de Sorriso 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

Quanto as atividades naturais ou pontos de atração turística (em atividade ou 

potencial) destacam-se: o Salto Magessi, que é uma área de preservação permanente, 

localiza a 60km do núcleo urbano de Sorriso. Porém esse ponto turístico não conta com 

infraestrutura para receber demandas turísticas.  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 289 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

 
Figura 180 – Parque Ecológico Municipal de Sorriso 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 

O marco zero localizado no parque da cidade, é um ponto turístico, onde é 

possível se avistar parcialmente os pontos da cidade. 

 

 
Figura 181 - Salto Magessi 

Fonte: Prefeitura de Sorriso, 2013. 
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Figura 182 - Marco Zero 

Fonte: Prefeitura de Sorriso, 2018. 

 

O turismo de lazer também é praticado na pesca amadora, realizado nos rios que 

cortam o município, que contam com alguns pesqueiros instalados em propriedades 

privadas, são explorados turisticamente. 

O pesqueiro Recanto da Viola é um dos mais frequentados pela população local, 

como uma opção nos finais de semana. Oferece estrutura de restaurantes e área de lazer, 

com sistema Day Use. 

 

 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 291 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

 
Figura 183 – Recanto da Viola – Sorriso/MT 

Fonte: Tripadvisor, 2019. 

 

A pousada Vale das Águas, localizada na saída de Sorriso, é outro ponto turístico 

bastante frequentado pela população local e região nos finais de semana, com sistema Day 

Use e também hospedagem completa incluindo alimentação. 

Oferecem jardins, piscinas, lagos para pesca, pedalinho, campo de futebol/vôlei e 

gastronomia regional. 
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Figura 184 - Pousada Vale das Águas – Sorriso/ MT 

Fonte: Tripadvisor, 2016. 
 

O inventário turístico realizado pelo SEBRAE em 2016, aponta uma forte demanda 

para o Turismo de Negócio e Tecnológico, porém ressalta que fluxo de turismo local é mais 

voltado para representantes comerciais, fazendeiros, pecuaristas, madeireiros, que acessam 

o município para negócios, eventos ou tecnologia.  

O inventário notou um crescimento do setor secundário, para demanda do turista 

internacional, uma vez que as multinacionais se fazem presente no município de Sorriso. 

Foi sinalizado pelo estudo a necessidade de ações de incentivo para melhoria da 

qualificação pessoal no setor de serviços e também de ferramentas de gestão para os 

empreendedores. 

 
7.4.5.3.2. EMPREGOS E RENDA GERADOS, SENDO ESSES INDICADORES 

 
Os Empregos e renda gerados serão aqui medidos através do número de prestadores 

de serviços de hospedagem, prestadores de serviços como restaurantes e bares e agências 

de viagens. 

Assim, utilizou-se como referência para esta pesquisa os dados fornecidos pelo 

CADASTUR em 2016. O Cadastur é o “Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 
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atuam no setor do turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os 

Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a 

diferentes dados sobre os Prestadores de Serviços Turísticos cadastrados” (Ministério do 

Turismo 2016).  

Assim, todos os dados apresentados neste relatório apresentam sua confiabilidade, 

pois são retirados desta base de dados conferida e referendada pelas Secretarias de Estados 

de Turismo.  

A Tabela 43 apresenta o número de prestadores de serviços de hospedagem com 

cadastro regular no Cadastur onde o estado de Mato Grosso possui o total de 295 

estabelecimentos de hospedagem e AII apenas 10, concentrados na cidade. Este indicador 

mostra a necessidade de maiores investimentos na legalização das atividades turísticas 

praticadas e no controle de ocupação hoteleira.  

Assim, o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass)  e a 

classificação dos meios de hospedagem do país  busca  auxiliar os turistas, brasileiros e 

estrangeiros na escolha de seus dormitórios. 

 

Municípios 
Meio de hospedagem 

Resort Hotel Hotel Fazenda   (1) Flat / Apart Hotel Pousada Albergue   (2) 

Mato Grosso 2 236 3 1 48 5 

Sorriso - 10 - -  - 

Tabela 43 - Prestadores de serviços de hospedagem - Sorriso 
Fonte: CADASTUR, 2016 

 

Mato Grosso apresentou um total de 310 agências de viagens, agências de turismo, 

agências de receptivos e operadoras de turismo. Já a AII apresenta o número de apenas 07 

agências no CADASTUR. Já o inventário turístico encontrou 08 (oito) agencias atuando, e 

empregando um total de 24 colaboradores. Vale ressaltar que os serviços gerados pelas 

mesmas são de emissão. 

Para Braga 2008, “Operadoras turísticas ou Agências Produtoras tem a função de 

elaborar pacotes, combinando os diferentes serviços turísticos, de forma a organizar uma 

viagem para um grupo de pessoas, visando a diminuição dos custos e, consequentemente, 

oferecendo o preço final menor do que a soma dos valores dos serviços individualizados”.  Já 

as agências de Viagem ou Distribuidoras para Braga 2008, “atuam como intermediárias na 
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venda de serviços e produtos turísticos (transporte, hotéis, serviços receptivos, restaurantes, 

entretenimento, seguros documentação de viagem e pacotes) e os consumidores”.  

No quesito prestadores de serviços restaurantes e similares, Mato Grosso possui 196 

estabelecimentos com cadastro regular. Já o município de Sorriso (AII), apresentou apenas 1 

(um) prestador regular junto ao CADASTUR, porém o Inventário realizado em 2015 

identificou cerca de 32 estabelecimentos nessa categoria. Esse seria também um importante 

indicador no que se refere ao planejamento e fomento do turismo, bem como gerador de 

emprego e renda, podendo gerar mais de 300 empregos diretos.  

Ainda se tratando de serviços prestados ao turismo, não se localizou junto ao 

CADASTUR prestadores especializados para turismo. 

Assim, alguns outros dados e informações se fazem pertinentes para entender a 

potencialidade turística da AII. Vale destacar a importância de uma pasta junto a prefeitura 

voltada à gestão dessa atividade, com o objetivo de desenvolver estratégias de 

fortalecimento ao turismo local. Apesar de sua importância econômica, o município não tem 

uma pasta voltada somente para Turismo e sua fomentação, conforme pode ser constatado 

no site da prefeitura e apresentação de suas secretarias. 

 

AII 
Secretaria de 

Turismo 

Inventário de 
Oferta Turística 

(On line) 

Plano de 
Des. do 
Turismo 

Conselho 
Municipal 

de Turismo 

Conselho 
Municipal 
de Meio 

Ambiente 

Calendário 
oficial de 
eventos 

Sorriso Não Sim Não Não Sim Sim 

Tabela 44 - Base Institucional 
Fonte: Prefeitura Municipal de Sorriso 

 
7.4.5.3.3. PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE PROMOÇÃO E FOMENTO, INICIATIVAS 

OU ARTICULAÇÕES NO SETOR PRIVADO 

 
O programa governamental de promoção e fomento que mais vem contribuindo para 

articulações públicas e privadas é o Prodetur+Turismo. 

O PRODETUR é um Programa do Ministério do Turismo, que visa contribuir para a 

estruturação dos destinos turísticos brasileiros, pelo fomento ao desenvolvimento local e 

regional, por meio de parcerias com estados e municípios. A ideia é incorporar elementos de 
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planejamento e gestão para qualificar as propostas locais alinhando tais iniciativas às 

políticas nacionais de turismo. 

O Programa possui, como diferencial, o apoio aos entes públicos e setor privado do 

turismo no acesso a recursos provenientes de financiamentos nacionais e internacionais, 

cujos projetos estejam pautados por prévios processos de planejamento dos territórios 

priorizados, que objetivem diagnosticar os fatores relacionados à competitividade das áreas 

turísticas no mercado nacional e internacional e ao impacto econômico e social para a 

população local. 

Ao nome PRODETUR é incorporado o SELO “+Turismo”, originando a marca 

PRODETUR+Turismo que identifica e qualifica as ações priorizadas, como indutoras do 

desenvolvimento do turismo nacional, estruturando destinos e fortalecendo produtos e 

equipamentos turísticos, sendo gerador de mais empregos, mais renda e mais inclusão 

social, de forma sustentável. 

PRODETUR+Turismo, lançado nas bases do Plano Nacional de Turismo 2018-2022, é 

reconhecido como Programa prioritário na obtenção de recursos de financiamentos por 

estados, municípios e setor privado. 

No Estado de Mato Grosso, mais especificamente como fomento, existe o PRÓ-

TURISMO, que tem como objetivo transformar a atividade turística um dos principais pilares 

do desenvolvimento econômico do Estado. Esta busca fomentar a execução de obras de 

infraestrutura turística, qualificação de empresários que integram a cadeia produtiva do 

turismo, promoção e divulgação e pesquisas de planejamento, com intuito de direcionar as 

políticas para desenvolvimento do turismo. Para tanto é importante o envolvimento dos 

municípios e regiões nesse cenário que envolve programas e ações.  

Como fomento e fortalecimento do turismo local, o município de Sorriso (AII), criou o 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. Esse tem por objetivo orientar, planejar e 

promover o turismo no município, localizando-se no Plano Municipal de Turismo, 

acompanhando o Governo Municipal na administração das potencialidades turísticas, 

visando criar condições para o incremento e o desenvolvimento da atividade turística no 

município. 
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7.4.6. DINÂMICA TERRITORIAL 

 
7.4.6.1. ZONEAMENTO TERRITORIAL E PLANO DIRETOR VIGENTE 

 
A Lei Complementar n° 108, de 05 de Junho novembro 2009, dispõe sobre o 

zoneamento territorial da cidade de Sorriso (AII). Nela estão delimitadas as zonas, por 

densidade populacional, vias públicas, acidentes topográficos, e divisas de lotes. 

Portanto, o Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo, para efeito de Lei, é pautado 

na divisão das áreas urbanas do Município em zonas de uso e ocupação distintos, segundo 

os critérios de uso predominante, de aglutinação de uso afins e separação de uso 

conflitante, objetivando a ordenação do território e o desenvolvimento urbano, seguindo 

critérios urbanísticos e ambientais desejáveis estabelecidos nos instrumentos legais do Plano 

Diretor. 

Assim de acordo com o Zoneamento aqui citado, a área urbana da cidade de Sorriso 

divide-se em duas categorias: Área de Urbanização (ZC) e Área de Expansão Urbana (AEU). 

A Área de Urbanização - AU - compreende áreas que possibilitem baixo, médios e 

altos potenciais construtivos, compatíveis com suas condições geomorfológicas e de infra-

estrutura, com diferentes características ou com destinação específica e com normas 

próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, podendo ser subdivididas em: 

I - Zona Central - ZC; 

II - Zonas de Adensamento - ZAD; 

III - Zonas Habitacionais - ZH; 

IV - Zonas de Interesse Ambiental - ZIA; 

V - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

VI - Zonas Industriais - ZI; 

VII - Zonas de Interesse Institucional - ZII; 

VIII - Zonas de Corredores de Transporte - ZCT; 

IX - Zona Especial do Aeroporto - ZEA.  

Dentro do contexto analisado nesse estudo, vale citar as Zonas Industriais, que 

perante o Zoneamento do município de Sorriso (AII), são destinadas aos usos industriais e às 

atividades não habitacionais, classificadas como Geradores de Impacto – Não Compatível.  
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Essas Zonas industriais são subdivididas em: ZI1 e ZI2, onde ZI1 são áreas destinadas 

às indústrias com alto potencial poluidor, alta demanda por infra-estrutura, geradoras de 

tráfego de veículos pesados ou que apresentem periculosidade em função dos produtos 

manuseados e/ou armazenados. Já a ZI2, são áreas destinadas às indústrias e às atividades e 

aos empreendimentos classificados como Geradores de Impacto - Não Compatível, com 

baixo ou médio potencial poluidor, média demanda por infra-estrutura, geradoras de 

tráfego de veículos médios e que não apresentem periculosidade em função dos produtos 

manuseados e/ou armazenados. 

Analisando o Zoneamento de uso do solo, é possível constatar que o mesmo propõe 

aberturas para novas frentes de trabalho e manutenção da economia, como é o caso da 

criação das Zonas Indústrias, com o intuito de atrair novas indústrias. 

No sentido de ordenamento territorial e apresentação da dinâmica territorial, o 

Plano Diretor é um importante documento, com princípios e regras orientadoras para as 

ações dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. 

 
7.4.6.1.1. POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE O ZONEAMENTO EXISTENTE E O USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL 

 
Nesse item foi possível analisar a questão do crescimento  urbano, frente às 

indústrias do agronegócio, sendo de fato um dos desafios para atender e diversificar a 

produção econômica, juntamente com o planejamento do uso do solo, diante do 

crescimento populacional. Nesse contraponto - economia e urbanização - questiona-se 

como manter os diferentes grupos e rendas em equilíbrio, minimizando conflitos e 

condicionantes socioambientais. 

Diante desse contexto, o desafio identificado no município de Sorriso (AII) é manter o 

equilíbrio econômico e social. 

Um dos gargalos colocados pela prefeitura do município de Sorriso (AII) é a atração 

de migrantes sem mão-obra especializada, que são atraídos por grandes indústrias como a 

fábrica da Sádia, que empregam e desempregam funcionários, dependendo da entressafra, 

dificultando a estabilidade do trabalhador. Para tanto, a gestão municipal precisa buscar 
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alternativas para ocupação dessas pessoas. Nesse ponto acreditam que uma forma de 

mitigar esse conflito social é a implantação de industrias de processamento de grãos. 

Por fim, não foi constatado processos de conflitos como favelização ou ocupação 

clandestina/ilegal ou irregular; os núcleos mais antigos coincidem com a centralidade e a 

disposição de comércio mais denso. 

Importante destacar que a FS Fueling Sustentability encontra-se na Zona Industrial – 

ZI1, não havendo discordância com o zoneamento e o uso e ocupação do solo da cidade. 

Apesar da existência da Lei 10.257/2001-Estatuto da cidade, que conclama a 

mesclagem dos níveis de renda no interior da malha urbana das cidades, identificou-se uma 

dispersão da malha urbana, sobretudo em relação as áreas de menor renda em relação ao 

núcleo central, constatando-se, assim, a segregação de áreas mais pobres, estando esse fato 

atrelado à uma realidade de diferentes cidades do país. 

 

7.4.6.2. MAPEAMENTO TERRITORIAL 

 

A Área de Influência Direta do empreendimento possui 11.217,0880 hectares, 

sendo dividido seu uso e ocupação conforme quadro a seguir: 

 

AID Agricultura Infraestrutura Psicultura 
Reservatório 

Artificial 
Vegetação 

Nativa 
Total 

Área (ha) 7030,4597 232,5947 11,1818 41,5175 3901,3344 11.217,0880 

% 62,68% 2,07% 0,1% 0,37% 34,78% 100% 

Tabela 45 – Uso e ocupação do solo - AID 
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Figura 185 - Mapa de uso e ocupação do solo na AID 

 

7.4.7. DINÂMICA SOCIOCULTURAL 

 
Neste tópico, buscou-se identificar os grupos sociais existentes na AII, assim, se 

consultou inicialmente o IBGE (Censo Demográfico 2010), bem como dados cartográficos 

espaciais, em formato shapefile. Somente o distrito de  Groslândia, uma agrovila localizada 

na MT-449, km 55, foi localizado. O mesmo não se caracteriza por comunidade tradicional. 

Em seguida se consultou o Mapa dos Grupos Sociais da Secretaria de Planejamento 

do Estado de Mato Grosso que gerou a tabela dos grupos presentes na AII já apresentada 

anteriormente. 

Na sequência buscaram-se informações na Fundação Cultural Palmares (FCP), do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) para completar as informações sobre a dinâmica sócio cultural da AII. 

Assim, se identificou que a definição apresentada decreto nº 6040, de fevereiro de 

2007, que trata de povos indígenas e comunidades tradicionais não se aplica a AII, pois para 

o decreto: 
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“Povos e Comunidades tradicionais: são 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;” 

 

Os croquis de distâncias das terras indígena mais próximas encontra-se no anexo 36. 

 
7.4.7.1. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E CULTURAL 

 
O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Federal Brasileira de 

1988 da seguinte forma: 

Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
maioria dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:  
(...); 
Parágrafo V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico.  
 

Desse modo, a Constituição Brasileira assegura ao patrimônio arqueológico, entre 

outros, a categoria de patrimônio cultural a ser institucionalmente protegido. Tal condição é 

reiterada pelo fato de o Brasil ser signatário de uma série de resoluções elaboradas em 

convenções internacionais direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas 

aplicáveis ao gerenciamento do patrimônio cultural: a Carta de Atenas, de 1931; a 

Conferência UNESCO – Nova Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de Quito, 

de 1968; a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de 1968; a Carta de Nairóbi, de 1976 e a Carta 

de Burra, de 1980, entre outras.  

Além das Cartas Patrimoniais, que demonstram o compromisso do Estado brasileiro 

em se alinhar ao entendimento de diversas nações naquilo que se refere aos conceitos e 

práticas consolidadas à proteção do patrimônio cultural, diversos diplomas legais 

consolidam a proteção do patrimônio arqueológico brasileiro. 
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Conforme figura a seguir, o empreendimento encontra-se distante dos Sitíos 

Arqueológicos mais próximos. 

 

N° Nome 
Distância (km) 

AII AID ADA 

01 Ouro Branco 40,60 53,73 59,92 

02 Tartaruga 42,52 47,84 47,84 

03 Canoa Quebrada 3 44,65 48,57 53,57 

Tabela 46 – Distância dos Sítios Arqueológicos às áreas de influência do empreendimento 

 

 
Figura 186 - Distância dos Sítios Arqueológicos às áreas de influência do empreendimento 

 

O licenciamento ambiental foi instituído pela Lei Federal Nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981 e, posteriormente,  a  Resolução Conama N° 001, 23 de janeiro de 1986 e outras 

normativas regulamentaram seus procedimentos e critérios. Trata-se de uma obrigação legal 

prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do meio ambiente, compartilhada entre instituições federais, estaduais e 

municipais.  

Por meio do licenciamento, é exercido o controle necessário sobre as atividades 

humanas que interferem nas condições ambientais e devem ser conciliadas com o uso dos 
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recursos naturais. O objetivo é assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas em suas 

variabilidades físicas, bióticas, socioculturais e econômicas. Além disto, os impactos ao meio 

ambiente também envolvem os aspectos culturais e, desde a década de 1960, o Iphan está 

presente nos estudos de impacto dos grandes empreendimentos.  

Para realizar o licenciamento ambiental no Iphan, foi preenchido e protocolizado a 

Ficha de Caracterização (FCA), que consiste em uma fase de sreening, ou seja, uma primeira 

análise dos técnicos para avaliar se há, de fato, pertinência da participação do Iphan no 

processo de licenciamento ambiental, após protocolo, o Iphan emitiu parecer técnico e 

termo de referência específico. 

O entendimento expresso pelo IPHAN é de que o empreendimento se enquadra no 

nível III: “de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de 

intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e 

traçado” (Anexo I, IN IPHAN nº 1/2015). Esse entendimento enseja a submissão de um 

projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico conforme o disposto nos 

artigos 18, 19 e 20 da Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015. 

A referida Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento foi 

protocolizada virtualmente por meio de e-mail e atualmente encontra-se em análise pelo 

Iphan. 

Ao se consultar os dados do CECAV, para o  município de Sorriso, não foi localizado 

cavernas, classificando ainda como um baixo grau potencial para ocorrência das mesmas. 

(IBGE,2017). 

 
7.4.7.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA EM FUNÇÃO DO TRANSPORTE DA BIOMASSA E 

MILHO 

 
Para além da área de estudo, considerada até aqui o município de Sorriso, foi 

analisada a necessidade de transporte da biomassa e milho até o empreendimento, bem 

como a forma em que se desenvolve tal dinâmica. 

Para AII, o impacto é mais direcionado e concentrado na atividade de transporte de 

biomassa e milho, em relevância nesse momento a malha rodoviária da região.  
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A malha rodoviária do Estado de Mato Grosso é composta por 4.810km, segundo 

informações da Confederação Nacional de Transporte (CNT). Dessas 3.964 são de gestão 

federal e 846 gestões Estadual. Do total da malha viária, há 982km de extensão concedida e 

3.828 km de extensões pública. 

  

  
Figura 187 - Gráficos da Classificação e Condições das Rodovias em Mato Grosso 

Fonte: Confederação Nacional de Transporte (CNT), 2018 
 

A análise volta-se para a localização da área de interferência da Biomassa, essa por 

sua vez localizada em uma posição geográfica estratégica, praticamente no centro de Mato 

Grosso e da América do Sul, é privilegiada por um entroncamento rodoviário formado pela 

rodovia federal BR-163 e seus acessos. 

A BR-163 é um eixo estruturante, cruzando sul-norte do Brasil, passando por notáveis 

áreas de produção agrícolas e pecuárias ao longo da rota de complexos agroindustriais e de 

apoio às atividades correlatas ao agronegócio, o que a torna, sem dúvida, um dos mais 

importantes componentes do sistema multimodal, alimentando sucessivamente Portos, 

Centros Ferroviários e Terminais Logísticos. 
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A distribuição da Biomassa, até o momento do presente estudo, segundo 

informações prestadas pela indústria FS Fueling Sustentability, já está sendo fornecida para 

atendimento da unidade de Lucas do Rio Verde (em operação). Logo, tais fornecedores são 

considerados  potenciais fornecedores para a ampliação do empreendimento aqui 

apresentado. Figura 188. 

 

 

Loc. Propriedades             Munic. Fornecedores de Biomassa 

Figura 188 - Municípios com Fornecedores de Biomassa 
Fonte: FS Fueling Sustentability 

 

Sabendo da grande necessidade de matéria prima para geração de energia, a 

indústria, através de sua equipe técnica-comercial, viabilizou via contrato a compra de 

florestas de eucalipto em pé no entorno das unidades, além de fomentar o plantio de 

eucalipto junto aos produtores da região, totalizando uma área de 7.153,64 hectares 

abrangendo os municípios de Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova 

Mutum, Nova Ubiratã, Rosário Oeste e Sorriso.  

Diante do exposto é possível dizer que o empreendimento tem influência regional, 

que apresenta similaridades na sua forma de organização social e econômica, desde sua 
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formação demográfica até suas bases econômicas. 

 
7.4.7.3. PROGRAMA DE FOMENTAÇÃO DA BIOMASSA 

 
Para além da AII, considerada até aqui o município de Sorriso, foi levantado  

influência de abrangência maior, indireta do empreendimento, na região centro/médio 

norte matrogrossense. 

Essa dinâmica de cunho regional se dá uma vez que o empreendimento, irá utiilizar 

como biomassa principal o cavaco de eucalipto, matéria prima essa, que é adquirido nos 

municípios da região. 

A FS Bionergia criou junto aos produtores do centro-norte do Estado de Mato Grosso, 

o programa de fomento florestal que visa maior disponibilidade de biomassa, 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade econômica na região. Possui uma meta de 

utilizar 30 mil hectares de reflorestamento.   

Participam desse programa os municípios que estão em um  raio de 150 km a partir 

da indústria.  

 

 

 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 306 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

 
Figura 189 - Raio de abrangência do Projeto 

Fonte: Folder da FS Bionergia 
 

Há um folder publicitário, elaborado pela FS Fueling Sustentability de Sorriso, que 

divulga as oportunidades de negócio, com o objetivo de inserir o produtor na cadeia do 

etanol. Assim, se a propriedade está em um raio de 150 km da indústria, a madeira em pé 

chega a custar 32 reais o metro estéreo, esse valor daqui a 6 anos pode chegar a 41,67 reais 

o metro estéreo, apresentando uma rentabilidade estimada de 1.388 reais por ha/ano, que 

corresponderia o mesmo que 23 sacas de soja por ha/ano. Além do fomento florestal a 

indústria oferece dietas eficientes com alto teor de proteínas e fibras, chamados DDGs 

dando cobertura nutricional aos ruminantes de confinamentos e semi confinamentos, aves 

suínos e peixes, de maneira sustentável e com custo benefício rentável. Portanto a indústria 

acredita e divulga que fazer parte da cadeia de valor do etanol, não só gera renda para 

produtor mas para toda comunidade. Áreas consideradas degradadas tem oportunidades 

rentável agora e para futuras gerações, lucratividade sustentável, garantindo futuro do 

combustível renovável no Brasil. (FS Fueling Sustentability,2018). 
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Figura 190 - Folder, Programa Fomento Florestal 

Fonte: FS Fueling Sustentability de Sorriso 
 

Para o Istituto Matogrossense de Economia Agropecuária – IMEA, os municípios que 

compreendem o centro-norte de Mato Grosso são: Cláudia; Feliz Natal; Ipiranga do Norte; 

Itanhangá; Lucas do Rio Verde; Nova Maringá; Nova Mutum; Nova Ubiratã; Santa Carmem; 

Santa Rita do Trivelato; São José do Rio Claro; Sinop; Sorriso; Tapurah; União do Sul; Vera.  
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A dinâmica socioeconômica desses municípios participam de um sistema de 

Produção da macrorregião centro-norte e está sobre o Planalto dos Parecis, que possui 

condições de relevo, solo e clima propícios para a produção de culturas perenes. Sinop, 

Sorriso e Lucas do Rio Verde são polos econômicos da macrorregião.  A macrorregião médio-

norte faz fronteira com todas as outras macrorregiões do estado, mas possui ligações 

através de estradas apenas com as regiões norte e centro-sul, principalmente, pela rodovia 

BR-163, por onde toda safra é escoada.  Apesar de a macrorregião possuir três polos 

econômicos importantes, o comércio e o trânsito entre esses polos é intenso e o sistema de 

produção é muito semelhante. (IMEA,2017) 

O IMEA apresenta ainda para cada região a distribuição das cadeias produtivas, 

destacando-se para esse estudo a região centro-norte. 

 

Culturas Centro-Norte 

Soja 15/16 

Área (há) Municípios 3.152.498 

% 33,86% 

Municípios 16 

Milho 15/16 

Área (ha) Municípios 1.806.430 

% 41,84 

Municípios 16 

Algodão 15/16 

Área (ha) Municípios 113.511 

% 18,55 

Municípios 10 

Rebanho bovino 2016 

Cabeças (mil) 743.339 

% 2,46 

Municípios 16 

Tabela 47 - Distribuição das Cadeias Produtivas 
Fonte: IMEA 2017;INDEA 2016 

 
Observa-se na tabela acima, a disponibilidade da produção de milho na região do 

centro norte matogrossense, que já vem participando como fornecedora de matéria prima e 

biomassa.  

Diante do exposto, é possível dizer que o empreendimento tem influência indireta na 

região do médio-norte/centro norte. Região esta que apresenta similaridades na sua forma 

de organização social e econômica, desde sua formação demografica até suas bases 

economicas. De acordo com a SEPLAN, a região apresenta um PIB per capita superior ao do 

Estado de Mato Grosso, tendo destaque nesses dados o município de Lucas do Rio Verde. 
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Observa-se pela atuação da indústria FS Fueling Sustentability, uma influência econômica e 

social presente e em desenvolvimento. 

 
7.4.7.3.1. OUTRAS FONTES DE BIOMASSA E SEUS POTENCIAIS 

 
De acordo com o site da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), as fontes de 

biomassa podem ser divididas em quatro grandes grupos, a saber: vegetais não lenhosos, 

vegetais lenhosos, resíduos orgânicos e biofluídos. 

 
Figura 191 - Diagrama esquemático dos processos de conversão energética da biomassa 

Fonte: Aneel. 

Além da biomassa de cavaco de eucalipto, dentro do estado de Mato Grosso é 

possível obter outros tipos de biomassa provenientes de resíduos orgânicos agrícolas (sorgo 

biomassa, casca de arroz, caroço de algodão, torta de algodão, casca de soja e resíduo de 

algodão) e vegetais lenhosos (lenha de eucalipto, cavaco de eucalipto, cavaco de espécies 

nativas, cavaco de bambu, pó de serra e resíduo de serrarias), materiais estes que já foram 

testados pela FS Fueling Sustentability e podem ser utilizados como alternativas para a 

operação das unidades. 

De acordo com informações obtidas junto à FS Fueling Sustentability, existem 

diversos produtos com potencial para substituir o uso integral do cavaco de eucalipto, 
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inclusive com poder calorífico maior, ou seja, com uma melhor eficiência na produção de 

vapor. 

Tendo em vista o potencial produtivo de Mato Grosso, alguns produtos podem ser 

destacados, tais como o resíduo de serraria, a casca de arroz, a casca de soja e os 

subprodutos da produção de algodão (resíduo, torta e caroço). Além de terem potencial 

calorífico, é possível, através de informações oficiais, estimar a disponibilidade dos produtos 

e seu potencial para substituição de cavaco de eucalipto. 

 

7.4.7.3.1.1. RESÍDUOS DE SERRARIA 

 
O resíduo proveniente das serrarias do estado é uma oportunidade para substituição 

do cavaco de eucalipto. Segundo dados do Sistema de Cadastro de Consumidores de 

Produtos Florestais (CC-Sema), ao longo de 2016 foram movimentados o equivalente a 

2.001.020 m³ de resíduo de madeira de diversos tipos, como especificado na tabela abaixo. 

Tipo Descrição 

Cavaco (st) Cavaco processado para uso em queimadores. 

Resíduo (m³) 
Resíduo com potencial para biomassa, uma parte ainda é processada 
como madeira para uso específico, baixo valor em relação a madeira. 

Pode conter pó de serra para uso em cerâmicas. 

Lascas e Achas (m³) 
Madeira com potencial para biomassa. 61% desse produto tem valor 

menor que R$150 por m³. Outra parte é usado como lascas e achas, mas 
com valor maior. 

Resíduo Fonte de Energia (m³) 
Resíduo utilizado como fonte de combustível em queimadores, pode 

conter pó de serra para cerâmicas. 

Resíduo de Lâmina Torneada (m³) 
Resíduo de laminação, roletes de madeira utilizados na confecção de 

artefatos, cabos de ferramentas e fonte de energia. Tem potencial para 
biomassa. 

carvão (MCDC) 
Carvão vegetal de origem de espécies nativas, carvão para churrasco, 

tem potencial para biomassa. 

Lenha (m³) 
Lenha diversa, comercializada com padarias pizzarias, carvoarias. Tem 

potencial para biomassa. 

Tabela 48 - Tipos de resíduos movimentados pelas serrarias. 
Fonte: CC-Sema. 

 

Este volume, de acordo com o indicador presente na tabela acima, tem o potencial 

para substituir o equivalente a 3.317,79 hectares de eucalipto por ano, ou seja, um 

montante de 1.991.411,94 m³ de cavaco de eucalipto equivalente/ano. 
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Tipo Total Total (m³) Eq. Cavaco Eucalipto* (m³) 

Cavaco (st) 828.607 580.025 577.240 

Resíduo (m³) 1.119.459 1.119.459 1.114.084 

Lascas e Achas (m³) 32.927 32.927 32.768 

Resíduo Fonte de Energia (m³) 90.676 90.676 90.241 

Resíduo de Lâmina Torneada (m³) 8.400 8.400 8.359 

carvão (MCDC) 10.239 10.239 10.189 

Lenha (m³) 159.294 159.294 158.530 

Total - 2.001.020 1.991.411,94 

Tabela 49 - Disponibilidade em equivalente cavaco de eucalipto de resíduos de serraria em Mato Grosso (m³). 
Fonte: CC-Sema. 

 

Ainda que não se saiba exatamente o consumo interno deste resíduo, é importante 

ressaltar que há potencial para composição parcial das necessidades da FS Fueling 

Sustentability com o uso de resíduos provenientes das serrarias de Mato Grosso. 

 
7.4.7.3.1.2. CASCA DE ARROZ 

 
De acordo com informativo da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a 

produção mato-grossense esperada para a safra 2018/19 de arroz é de 381.215 toneladas. A 

expectativa é que esta safra seja 22,2% menor que a anterior, muito em função da 

diminuição da área destinada à semeadura da cultura, que é esperada em 118,5 mil 

hectares, frente aos 149,3 mil hectares da safra anterior. 

Esta diminuição na produção interfere diretamente na quantidade de casca de arroz 

disponível que, regra geral, representa 23% do peso do arroz em casca. Dessa forma, a 

previsão de produção para a safra atual de casca de arroz é de 87.679 toneladas. 

ITEM VALOR 

Área (ha) 118.500 

Produção (ton) 381.215 

Proporção casca de arroz 23% 

Casca de arroz (ton) 87.679 

Eq. área de eucalipto (ha) 574,17 

Eq. cavaco de eucalipto (m³) 344.501 

Tabela 50 - Disponibilidade de casca de arroz em Mato Grosso na safra 2018/19. 
Fonte: CONAB (2019). 

 

Dessa forma, tomando como base os dados da tabela acima, a quantidade em 

toneladas disponível de casca de arroz é o equivalente a apenas 574,17 hectares de 

eucalipto, o que produziria um montante de 344.501 m³ de cavaco de eucalipto equivalente 
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por ano, volume bem inferior à necessidade anual de uma usina, mas que pode ser uma boa 

alternativa para substituição. 

 
7.4.7.3.1.3. CASCA DE SOJA 

 

De acordo com informações do Imea (2019), a previsão de produção de soja para a 

safra 2018/19 em Mato Grosso é de 32,5 milhões de toneladas, montante ligeiramente 

menor que o da safra passada, que foi de 32,7 milhões de toneladas. De acordo com o 

mesmo relatório, espera-se que o volume esmagado em Mato Grosso na safra seja na 

proporção de 30% do total produzido, ou seja, um total de 9,9 milhões de toneladas. 

Do peso do grão de soja sabe-se que aproximadamente 7% é relativo à casca, o que 

daria um montante disponível em Mato Grosso na safra 2018/19 de 682.517 toneladas do 

produto. 

ITEM VALOR 

Área (ha) 9.665.959 

Produção (ton) 32.500.802 

Proporção casca de soja 7% 

Esmagamento de soja 30% 

Casca de soja (ton) 682.517 

Eq. área de eucalipto (ha) 5.292,78 

Eq. cavaco de eucalipto (m³) 3.175.669 

Tabela 51 - Disponibilidade de casca de soja em Mato Grosso na safra 2018/19. 
Fonte: IMEA (2019). 

 

Conforme dados da Tabela 51, foram realizados os cálculos e chegou-se aos 

seguintes números: esta produção de casca de soja em Mato Grosso é o equivalente a uma 

área de 5.292,78 hectares de eucalipto, o que produziria 3.175.669,21 m³/ano de cavaco de 

eucalipto equivalente. 

É importante lembrar que ele é amplamente usado na alimentação animal, o que 

pode ser um empecilho na sua utilização para fins de biomassa, gerando uma concorrência 

muito grande. 

 
7.4.7.3.1.4. CAROÇO DE ALGODÃO 

 

Em relação à produção de algodão no estado de Mato Grosso, é importante frisar 

que este é o maior produtor da fibra no Brasil, sendo responsável por 66% de tudo que é 
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produzido no país (Imea, 2019). Dados do Imea mostram que é esperada para a safra 

2018/19 uma produção de 4.536.466 toneladas de algodão em caroço, o que significa uma 

disponibilidade de 2.404.327 toneladas de caroço, uma vez que a proporção do mesmo no 

peso total é de 53%. 

ITEM VALOR 

Área (ha) 1.072.476 

Produção (ton) 4.536.466 

Proporção caroço 53% 

Caroço de algodão (ton) 2.404.327 

Eq. área de eucalipto (ha) 18.645,08 

Eq. cavaco de eucalipto (m³) 11.187.046 

Tabela 52 - Disponibilidade de caroço de algodão em Mato Grosso na safra 2018/19. 
Fonte: IMEA (2019). 

 

Devido à falta de informações, não é possível saber quanto deste montante 

disponível de caroço de algodão é esmagado, originando a torta de algodão, por isso os 

cálculos de equivalência foram todos feitos utilizando a produção de caroço de algodão. 

Dessa forma, ao analisar as informações de equivalência, percebe-se que o uso de 

caroço de algodão e seus subprodutos pode ser uma alternativa extremamente viável, uma 

vez que a produção disponível para a safra 2018/19 é equivalente a uma área anual de 

18.645,08 hectares, ou seja, sua equivalência em m³ e cavaco chega a 11.187.046, valor bem 

superior à necessidade da indústria. 

Vale lembrar que, assim como a casca de soja, o caroço de algodão é amplamente 

utilizado na indústria de nutrição animal, como ingrediente nas dietas, o que pode ser um 

fator impeditivo no tocante à utilização. 

 

7.4.8. PA JONAS PINHEIRO 

 
O assentamento PA Jonas Pinheiro está localizado a cerca de 4 km da entrada para o 

complexo industrial da FS Fueling Sustentability e a cerca de 16 km do núcleo urbano de 

Sorriso. 

 Vivem no PA Jonas Pinheiro 237 famílias, que somam uma média de 800 pessoas, 

entre homens, mulheres e crianças. Segundo informações do presidente do Assentamento 

são lotes de 16 a 20 ha. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 5285, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
      Página 314 de 320   

 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustentability (ampliação) 

Documento: 
Volume II - Diagnóstico Ambiental 

Para atendimento a essa população constatou-se uma estrutura básica, relacionada a 

saúde e educação na qual foi identificada 01 escola de ensino fundamental e 01 Posto de 

Saúde, com atendimento no período matutino, além de uma igreja católica; tais estruturas 

ficam em uma área comum a todos. 

 

 
Figura 192 - Estrutura da Área Comunirária PA Jonas Pinheiro 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 
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Figura 193 - Estrutura da Área Comunirária PA Jonas Pinheiro 

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

 
Os equipamentos de uso comunitário apresentam boa estrutura, conforme pode ser 

observado nas fotos. Além da escola do assentamento, há transporte escolar para escolas da 

cidade. 

O assentamento tem energia elétrica, atendendo 100% da população residente no 

local.  A água é fornecida por poços arteseanos e o esgoto é tratado por fossa séptica. 

Quanto aos resíduos, a maioria entrerra ou queima.  

O acesso ao assentamento,  se dá pela BR-163, a direita da rodovia,apresentando as 

mesmas caracterírstica já apresentadas para o acesso da AID, pois se trata do mesmo. Já 

dentro do assentamento, são ruas/estradas de leito natural, porém em boas condições de 

trafegabilidade. Por estar próximo à cidade (cerca de 16 km) Sorriso é a base de apóio para 

esse grupo social. 

Afim de se conhecer a percepção dessa população em relação a chegada de um novo 

empreendimento, foram feitas entrevistas com 15 assentados, incluindo o Presidente do PA, 

não localizando assentados em alguns Lotes, notando que muitos desenvolvem atividades 

remuneradas na cidade, ou mesmo nas grandes fazendas e indústrias  do entorno. 
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Figura 194 - Entevista PA Jonas Pinheiro 

Fonte: Palermo,2018 
 
 

Após a visita à alguns assentados, e o conhecimento repassado pelo presidente do 

assentamento, foi possível observar um perfil para esse grupo. Assim, em relação ao sexo, o 

número de homens e mulheres adultos, são bem próximos, uma vez que a escritura do lote, 

na sua grande maioria estava no nome da esposa, lembrando que foi informado pelo 

presidente uma média de 800 pessoas residentes no local. A idade média da população 

adulta variou de 35 a 60 anos.   

Quanto a escolaridade, predominou o ensino fundamental. As profissões 

encontradas foram agrimensor (2), agricultor atividades do campo (10), e do lar (03). 

A origem dessas pessoas teve predominância da região sul do pais; e os mais antigos 

estão há mais de 20 anos no município de Sorriso. Há  além de assentados, também da 

região norte e até mesmo de Mato Grosso, vindo de cidades próximas ou mesmo Cuiabá. 

Porém o tempo de permanência no assentamento dessa população é em média 10 anos, 

alguns informaram estar na área a 20 anos (cerca de 40%). 

O motivo da vinda dessas pessoas para Sorriso está atrelada a história de 

desenvolvimento da região norte de Mato Grosso, mas sobretudo, a resposta principal é a  

busca de novas oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida. (100%). 
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Poucos conseguem viver da sua própria produção (apenas 02 entrevistados), os que 

produzem e cultivam algum tipo de agricultura ou até mesmo atividade voltado a pecuária, 

usam para própria subsistência. Um ponto colocado pelos entrevistados foi a dificuldade em 

receber apoio técnico do Incra, bem como apoio da prefeitura local.  

Quanto ao transporte de acesso à cidade, houve reclamações de 100% dos 

entevistados, em relação ao pedágio, localizado a 6 km do assentamento. Pois os moradores 

quando precisam ir até a cidade resolver questões bancárias, saúde ou até trabalhar, 

precisam pagar cerca de 06 reais cada vez que passa pelo pedágio, gastando cerca de 12 

reais por dia. 

Foi perguntando durante as visitas, se eles tinham conhecimento da indústria FS 

Fueling Sustentability, todos disseram conhecer ou ouvir falar, e já tinham até mesmo 

conhecimento da vinda da indústria para Sorriso. Apesar de não conhecerem o processo de 

produção do etanol, demonstram interesse pela vinda da indústria, uma vez que há uma 

expectativa de novos postos de trabalho.  

Foi questionado sobre impactos que as industrias trazem  e/ou novas industrias 

poderiam trazer. Esses por sua vez, não vêem impactos negativos, “uma vez que já está tudo 

impactado”.  

Esse grupo não conhece o processo, ao qual só poderiam dimensionar obtendo 

maiores conhecimento do projeto. 

Conforme informado pelo presidente do assentamento (Reginaldo), há uma taxa alta 

de desemprego no PA Jonas Pinheiro, e grande parte das terras não estão sendo cultivadas.  

Assentamento demonstrou uma boa convivência em comunidade, não havendo até o 

momento da pesquisas conflitos com outros grupos sociais. 

 
7.4.9. DINÂMICA IMPACTOS DAS AID/ADA 

 

No momento da vistoria por essa técnica, a ADA não apresentava população 

residente, possuindo apenas a infraestrutura da FS Fueling Sustentability e área de 

agricultura onde os efluentes tratados da indústria são destinados por fertirrigação. Já o 

entorno da AID (raio de 5 km), com excessão do PA Jonas Pinheiro, que se apresenta  outra 
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realidade, já caracterizada no tópico anterior, é qualificada por uma população volante de 

trabalhadores alocados nas indústrias e fábricas, bem como as grandes propriedades. 

Segundo informações da gestão pública, 90% moram na cidade, ou até mesmo no 

assentamento. A dinâmica dessa população é representada dentro do contexto 

socioeconomico da AII, uma vez que estão inseridas no meio urbano, utilizando os serviços 

de saúde e infraestrutura da cidade.  

As propriedades do entorno, contactadas, como a Faz. Sossego, que faz divisas com a 

propriedade (AID) que irá receber o empreendimento, não colocou restrições na ampliação 

da indústria. Para esses produtores, que tem a visão voltada para o agronegocio, a chegada 

de novos empreendimentos, fortalece as atividades agropecuária, gerando demandas 

economicas relevantes para o município.  

A maior percepção da população contactada e gestores, além de gerar receitas para 

o município, é a expectativa de geração de emprego. 

Quanto à demanda para mão de obra total após a ampliação da indústria, 

apresentou-se o seguinte quadro: 

 
Setor N° de funcionários 

Desenvolvimento de negócios 

Administrativo 1 

Ambiental 1 

Segurança patrimonial 2 

Presidência 

Recursos humanos 2 

Finanças e Comercial 

Controladoria 1 

Faturamento 28 

IT 2 

Suprimentos 1 

Almoxarifado 4 

Logística 15 

Originação 8 

Operações 

Coordenação de processos 2 

Laboratório e qualidade 25 

Elétrica 16 

Mecânica 18 

Saúde e segurança do trabalho 2 

Utilidades 34 

Produção 41 

Recebimento e expedição de grãos 42 
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Setor N° de funcionários 

Total 245 

Tabela 53 - Mão de Obra ampliação da indústria 
Fonte: FS Fueling Sustentability, 2020. 

 
Em relação à carga horária de funcionamento da FS Fueling Sustentability, seguirá e a 

legislação em vigor. Como a indústria funciona 24 horas, haverá turnos de trabalho para 

revezamento. 

Os funcionários atuantes junto ao Empreendimento da FS Fueling Sustentability irão 

contar com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, apoio psicológico, 

transporte, seguro de vida, consultorias jurídicas e gestão financeira, apoio à educação 

(custeio de 50% para educação e/ou idiomas); além de estarem inseridas nos Programas de 

Segurança e Saúde do Trabalhador. 

Economicamente a AID/ADA apresenta uma dinâmica pautada no setor 

secundário/industrial. Setor que tem recebido o apoio dos gestores púbicos, bem como 

incentivos para alavancar o 2° setor da economia.  

Não se identificou potenciais turísticos, bem como atividades turísticas em 

funcionamento, inseridas no contexto da ADA/AID, bem como em seu entorno (05 km), ou 

acesso. 

Quanto à dinâmica territorial, a ADA se apresenta no zoneamento e ordenamento da 

cidade de Sorriso, inserida na área de expansão industrial. 

Não há interferência de comunidades Quilombolas e/ou Terras Indígenas para 

AID/ADA, como pode ser consultado nos mapas anexado no presente estudo. 

Essa população caraterizada como mão de obra atuante junto as indústrias, habitam 

bairros nas áreas urbanas de Sorriso, estando assim inseridas na dinâmica econômica e 

social caracterizada para AII. 

 
7.4.10. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

 
O diagnóstico do meio socioeconômico apresentou as dinâmicas referentes à 

população, economia, território e cultura.  

Essas dinâmicas demostram uma área de influência indireta em transformação e 

crescimento. Um município que atrai população em busca de novas oportunidades de 
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trabalho e melhores condições de vida. Onde a gestão pública apresenta ter interesse em 

aumentar o número de indústrias e industrias em seu município.  

As condições de vida quanto à saúde e educação, se apresentaram com boa estrutura 

e atendimento à população de Sorriso, com escolas modelos a nível de Brasil. Bairros 

equipados com postos de saúde, atendendo toda a população. Porém vale ressaltar que a 

saúde ainda esbarra nas dificuldades oriundas de uma política nacional, com grandes 

dificuldades de atender sua população como um todo. Assim, por exemplo, o número de 

leitos hospitalares não atende 100% da população local.  

Quanto aos fatores de riscos, a ocorrência de acidentes durantes a implantação e 

operação do empreendimento será baixo, uma vez que o empreendimento estará seguindo 

normas de segurança do trabalho, pautado no Programa de Segurança e Saúde do 

Trabalhador. 

Não há incidências de problemas e conflitos com a população, decorrente da 

ampliação da indústria, uma vez que não afetará grupos sociais, pois os mesmos não foram 

localizados na AID e na ADA; não havendo assim nenhum tipo de desapropriação. A 

percepção da população em relação ao empreendimento foi vista como positiva, uma vez 

que possa vir a ser uma fonte de geração de renda e trabalho. 

Como não foi identificado patrimônio histórico, cultural e arqueológico, não haverá 

ocorrência de danos aos mesmo, conforme demonstrado no anexo 35. O mesmo se aplica as 

comunidades tradicionais, que não foram identificadas para esse estudo. 
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8. ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

8.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo baseou-se na descrição e avaliação dos impactos pautados na análise das 

atividades e tarefas relacionadas ao empreendimento, associadas em sua localização e os 

aspectos ambientais gerados por todo o conjunto de operações a serem realizadas pela FS 

Fueling Sustainability em sua ampliação, para as etapas de ampliação, operação e 

desativação do projeto da unidade de Sorriso. 

De forma ampla, a identificação e a avaliação de impactos ambientais é uma 

ferramenta que possui características preventivas a serem adotadas através de ações e 

gestão ambiental promovida para subsidiar o planejamento de atividade potencialmente 

modificadora do meio ambiente e a tomada de decisão quanto à definição de execução de 

projeto, inclusive no que se refere à viabilidade.  

A viabilidade ambiental do empreendimento é de fundamental importância na 

tomada da decisão de implementá-lo. Além disso, a verificação de tal viabilidade, por parte 

dos órgãos competentes, é necessária para avaliar os impactos ambientais, acompanhando e 

gerenciando as ações pertinentes, nas etapas de licenciamento ambiental prévio e de 

ampliação, objetivando a preservação do meio ambiente nas áreas de influência do presente 

projeto. Dessa forma, a identificação e a avaliação de impactos ambientais assumem a forma 

de um processo de avaliação de impacto ambiental, que se traduz em um conjunto de 

procedimentos, alguns de natureza técnica, outros de cunho político-administrativo, que 

têm por primeira finalidade assegurar que os impactos ambientais do empreendimento 

sejam sistematicamente previstos e analisados, no contexto do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA. 

A metodologia de avaliação dos impactos socioambientais deste estudo refere-se às 

alterações e aos efeitos sobre os meios Físico, Biótico e Socioeconômico, decorrentes das 

atividades desenvolvidas nas fases do empreendimento, e baseia-se no conteúdo da 

Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, bem como a tese desenvolvida por 

Stamm (2003), referente às metodologias mais utilizadas para avaliação de Impacto 

Ambiental em projetos de grande porte, com base no estudo de caso de uma indústria de 
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etanol de milho. Desta forma, adotou-se uma análise quantitativa devido à grande 

quantidade de dados a serem coletados e analisados conjuntamente, com a finalidade de 

obter resultados mais precisos, e uma análise qualitativa para parametrização dos 

resultados. 

Minayo (1993, p.24): “nenhuma das duas abordagens são suficientes para a 

compreensão completa da realidade. O melhor método é aquele que 

permite a construção correta do modelo que deve refletir a dinâmica da 

teoria a ser proposta. Os dois métodos são utilizados como 

complementares, com ênfase na análise quantitativa. Entre eles não há 

contradição, assim como não há continuidade. Suas naturezas são 

diferentes”. 

Beltrão (2001, p.1): “a pesquisa qualitativa é conhecida por realizar 

experimentos onde existe a preocupação de controlar variáveis que são 

manipuladas, utilizar métodos estatísticos, testar hipóteses, buscar 

generalizações e relações de casualidade. A pesquisa qualitativa não 

costuma se preocupar com as medidas numéricas, fornece informações 

sobre um evento particular, realiza a entrevista de longa duração e a análise 

compreensiva dos dados”. 

Para avaliação dos impactos, adotou-se o método proposto por Cemig (1999), 

através da técnica de cenários e a matriz de Leopold et al. (1971). A avaliação dos impactos 

ambientais através da técnica de cenários deverá simular cenários para diversas situações, a 

saber: cenário atual, com a FS Fueling Sustainability instalada, com base nas informações 

coletadas em duas campanhas de período sazonais, apresentadas no Diagnóstico Ambiental; 

e cenários futuros, com a ampliação da FS Fueling Sustainability sem as medidas de controle 

e com as medidas de controle. A técnica de matrizes, desenvolvida por Leopold (1971), 

complementará o método proposto visando quantificar e classificar as melhores alternativas 

a serem escolhidas para o desenvolvimento do projeto. 

Os critérios e conceitos de avaliação qualitativa adotados no presente estudo são 

apresentados a seguir: 

 

Categoria do impacto 

a) Negativo - Alteração de caráter adverso, quando resulta em danos ou perda 
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ambiental. No caso dos impactos sobre o meio natural (físico e biótico), todos os 

impactos que alteram as condições originais do ambiente são considerados 

negativos.  

b) Positivo - Alteração de caráter benéfico, quando resulta em melhoria da qualidade 

ambiental. 

 

Forma de Incidência  

a) Direto - Quando os efeitos do aspecto gerador (atividade ou ação) sobre o fator 

ambiental decorrem de uma relação direta de causa e efeito.  

b) Indireto - Quando os efeitos sobre um fator ambiental decorrem de um impacto 

indireto, como resultado de uma reação secundária.  

 

Abrangência Espacial 

a) Local - Quando seus efeitos se apresentam nas zonas de desenvolvimento da 

atividade (Área de interferência direta). Na presente AIA, o impacto local é aquele 

cujos efeitos se restringem às áreas intervencionadas pela ampliação do Projeto.  

b) Regional - Quando seus efeitos extrapolam as imediações das zonas de 

desenvolvimento da atividade, porém se restringem a uma região geográfica cuja 

delimitação pode ser exata ou, pelo menos, aproximada. 

 

Temporalidade 

a) Imediata - Quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 

até 05 (cinco) anos.  

b) Curta - Quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 5 

(cinco) a 15 (quinze) anos.  

c) Média - Quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de 15 

(quinze) a 30 (trinta) anos.  

d) Longa - Quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração 

superior a 30 (trinta) anos. 
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Duração 

a) Temporário - quando a manifestação ocorre durante uma ou mais fases do 

empreendimento, e tem caráter transitório. São impactos que cessam quando a 

acaba a ação que os causou.  

b) Permanente - quando a manifestação se estende durante a vida útil do 

empreendimento, e em alguns casos para além da vida útil. São impactos que 

permanecem quando acaba a ação que os causou. 

 

Reversibilidade  

a) Reversível - Quando existe a possibilidade de o fator ambiental afetado retornar às 

condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto.  

b) Irreversível - Quando a possibilidade de o fator ambiental afetado retornar às 

condições semelhantes às que apresentava antes da incidência do impacto não 

existe, sem que sejam consideradas medidas de mitigação ou corretivas. 

 

Probabilidade de ocorrência  

a) Certa - Impactos que certamente ocorrerão ao longo do desenvolvimento da 

atividade. Não há incerteza sobre a ocorrência do impacto;  

b) Provável - Impactos que possuem alguma probabilidade de ocorrência durante o 

desenvolvimento da atividade. Baseia-se em casos similares e na observação de 

projetos semelhantes e que, portanto, é provável que o impacto ocorra durante a 

ampliação do empreendimento;  

c) Incerta - Estima-se que é pouco provável que o impacto ocorra, mas não se deve 

descartar totalmente esta possibilidade. 

 

Magnitude  

a) A avaliação da magnitude tem como principal objetivo mensurar (qualitativa ou 

quantitativamente, se possível) o grau da alteração gerado por uma ação 

impactante em um dado fator ou componente ambiental. Em outras palavras, a 
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magnitude de um impacto é a severidade, o grau de alteração do fator ambiental 

impactado, segundo uma escala nominal de Baixo, Médio e alto. 

b) Observa-se que a magnitude indica a aferição de dimensionamento, de 

consequência ambiental que uma ação impactante provoca no fator ambiental 

analisado.  

 

Importância  

A importância corresponde a um juízo de relevância do impacto e deve ser 

interpretada por meio da conjugação entre a magnitude do impacto e a sensibilidade do 

fator ambiental afetado. 

As caracterizações dos impactos realizadas através desses critérios constituem a base 

da avaliação da importância, que pode ser classificada como baixa, média ou alta.  

a) Baixa - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator 

ambiental e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é pequena, 

considerando-se o ambiente no qual encontra-se inserido; 

b) Média - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator 

ambiental e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é média, 

considerando-se o ambiente no qual se encontra inserido; 

c) Alta - aquele impacto cuja relevância da alteração avaliada para o fator ambiental 

e para o conjunto de impactos relevantes para a atividade é grande, 

considerando-se o ambiente no qual se encontra inserido. 

 

A análise quantitativa deste trabalho foi predominantemente utilizada para avaliar os 

impactos ambientais com relação a sua característica (magnitude, importância) e se eles são 

mais ou menos nocivos para o meio ambiente. De posse dos resultados, foram mensurados 

enquanto eles poderão ser mitigados, monitorados ou compensados. Seguindo a proposta 

de Leopold revisada por Stamm (2003), cada valor foi estimado entre +1 a +4 para os 

impactos ambientais que tragam melhoria ao meio ambiente (positivos) e entre -1 a -4 para 

os impactos ambientais que sejam predatórios ao meio ambiente (negativos), conforme o 

quadro a seguir: 
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Abrangência 

Local Regional 

1 2 

Temporalidade 

Imediata Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

1 2 3 4 

Duração 

Temporário Permanente 

1 2 

Reversibilidade 

Reversível Irreversível 

1 2 

Probabilidade 

Incerta Provável Certa 

1 2 3 

Magnitude 

Pequena Médio Alta 

1 2 3 

Importância 

Baixa Média Alta 

1 2 3 

Quadro 1 - Valores para cada atributo de caracterização dos impactos. 
Fonte: Adaptada para o empreendimento em questão, baseada na proposta de Leopold et al. (1971) e revisada 

por Stamm (2003). 

 

8.2. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A avaliação das inter-relações dos componentes do meio biótico, físico e 

socioeconômico possibilitou a interpretação da dinâmica ambiental da região que 

compreende a área destinada ao projeto da ampliação da FS Fueling Sustainability da 

unidade de Sorriso. A partir da identificação do atual cenário socioambiental, foram 

avaliados e caracterizados os possíveis impactos resultantes das diferentes atividades 

envolvidas nas etapas de planejamento, ampliação, operação e desativação do 

empreendimento. 

Para caracterização e análise de cada impacto, utilizaram-se alguns indicadores para 

melhor compreendimento da dimensão dos possíveis aspectos envolvidos em cada fase do 

empreendimento, bem como, os fatores ambientais envolvidos diretamente e 

indiretamente, tais como: 
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Aspectos: 

• Aquisição de matéria-prima e insumos; 

• Processo produtivo; 

• Produto; 

• Serviços. 

 

Indicadores: 

• Utilização de recursos não-renováveis; 

• Consumo de recursos naturais; 

• Geração de efluentes líquidos; 

• Geração de resíduos sólidos; 

• Emissão para atmosfera (geração de gases); 

• Consumo de água; 

• Consumo de energia; 

• Poluição de solos e águas subterrâneas. 

 

Fatores Ambientais: 

Meio Físico 

• Águas Subterrâneas; 

• Águas Superficiais; 

• Qualidade do ar, ruído e vibrações; 

• Condições pedológicas. 

 

Meio Biótico 

• Elementos Faunísticos; 

• Cobertura Vegetal; 

• Paisagem. 
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Meio Socioeconômico  

• População; 

• Nível de Emprego; 

• Atividade de Comércio e Serviço; 

• Economia. 

 

Importa dizer que não há um método universal e adequado que possa ser aplicado a 

todos os tipos de projetos inerentes ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. A 

abordagem mais apropriada consiste em utilizar os métodos apenas como ferramentas de 

auxílio no processo de AIA, podendo estes ser modificados para otimização do processo.  

Os possíveis impactos diagnosticados ocorrem de forma resultante a diferentes 

atividades, associadas às diferentes etapas do empreendimento. Vale ressaltar que uma 

mesma atividade pode gerar diferentes aspectos, resultando em diferentes impactos. O 

mesmo impacto, pode ser o resultado de atividades realizadas em diferentes fases, oriundas 

de aspectos diferentes para o meio biótico, físico e socioeconômico. 

É importante ressaltar que os possíveis impactos identificados, caracterizados e 

avaliados, estarão presentes mesmo sem a ampliação da FS Fueling Sustainability em todas 

as fases do empreendimento, pois a indústria está instalada. 

 

8.2.1. FASE DE INSTALAÇÃO 

 
Na fase de instalação da ampliação da FS Fueling Sustainability - unidade de Sorriso 

considerou-se como ponto de partida para identificação dos impactos previstos, a ampliação 

da Indústria de Etanol com o complexo industrial já instalado. 

Nesta fase, é previsto a ocorrência de impactos decorrentes das atividades a serem 

executadas no canteiro de obras, relacionadas à movimentação e manutenção de 

equipamentos motorizados, aquisição de bens e serviços, e mão de obra. 

Vale ressaltar que a indústria nesta fase já estará instalada, sendo assim, será 

realizada apenas eletromontagem e concretagem para a ampliação da indústria, não 

ocorrendo movimentação de terra e supressão de vegetação. 
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8.2.1.1. IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

 

8.2.1.1.1. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS 

 
Para execução das atividades na fase de ampliação no canteiro de obras, é previsto a 

geração de uma quantidade significativa de resíduos de diversas composições (orgânicos, de 

construção civil, sucatas metálicas, papéis/papelões, madeiras, plásticos, resíduos sanitários, 

resíduos contaminados com óleos e graxas, e outros). Eventuais falhas no controle do 

manuseio, do armazenamento, transporte e disposição final desses resíduos podem vir a 

gerar impactos sobre as propriedades do solo e na qualidade dos recursos hídricos. 

Este impacto foi definido como negativo; Incidência direta e probabilidade incerta, 

pois ocorre associado durante a operação do empreendimento, entretanto, devido às 

medidas de segurança implantadas pela indústria, não é certo que ocorra este impacto; 

Abrangência local, pois está restrito ao complexo industrial; imediato, porém, temporário e 

reversível, uma vez que, caso aconteça serão providenciados medidas para cessar o mesmo; 

Magnitude média e Importância alta, em consequência da quantidade considerável de 

material gerado durante esta fase de obras, necessitando de um planejamento e manejo 

adequado dos resíduos gerados, para cessar ou minimizar as consequências do acúmulo. 

Para o controle e monitoramento dos resíduos sólidos e líquidos, será implantado o 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, para minimizar a geração 

de resíduos, assim como reduzir gastos com seus tratamentos e disposição final, 

beneficiando, assim, as empresas, visto que esta economizará e melhorará sua produção. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediato 1 

Duração Temporário 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Média 2 

Importância Alta 3 

Total 10 
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8.2.1.1.2. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

Durante a fase de ampliação do empreendimento, o trabalho de máquinas e 

equipamentos, acarretará a geração de poeira fugitiva (material particulado suspenso no ar) 

e gases de combustão resultantes da queima de combustíveis fósseis em seus motores. No 

decorrer do tráfego de veículos em atividades, que necessitam da utilização desses 

combustíveis tem-se a emissão de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 

óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), compostos orgânicos voláteis (VOC) e 

material particulado para a atmosfera, os quais provocam a alteração da qualidade do ar. 

O componente predominante na alteração da qualidade do ar será o material 

particulado, essencialmente terra, que é inerte e, portanto, não trará problemas de 

intoxicação às pessoas que eventualmente receba essa carga, 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 intervenção tem alcance limitado, 

tendendo a se depositar rapidamente no solo, dependendo das condições climáticas. Para 

controle da emissão de material, será realizada a umectação com a utilização de caminhões-

pipa nas vias de acesso não pavimentadas e das áreas de solo exposto, principalmente em 

áreas de atividades de terraplanagem e movimentação de solo. 

A respeito dos veículos motores que poderão emitir os gases SO2, NOX, CO e VOC 

devido à queima incompleta de combustível, será dada prioridade utilização de veículos 

dentro dos padrões de emissões legais, com alta eficiência de uso de combustíveis fósseis, e 

com manutenção em dia, além de controle de velocidade nas vias. 

O impacto de alteração da qualidade do ar é classificado como de efeito negativo; 

Incidência direta, ocasionada pela movimentação e trabalhos de máquinas; Abrangência 

regional, pois existe a possibilidade de atingir os limites da AID do empreendimento; 

Imediato e de duração temporário, uma vez que será cessado com o fim das obras; 

Probabilidade certa, pois certamente ocorrerá durante o desenvolvimento da obra; 

Reversível; Magnitude baixa, considerando a inexistência de outras fontes de emissão, bem 

como a inexistência de comunidades ou aglomerações humanas no entorno da área do 
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Projeto; Importância média, uma vez que pode prejudicar a saúde de colaboradores que 

possam apresentar suscetibilidade a problemas de saúde. 

Para monitorar a ocorrência e intensidade deste impacto são previstas ações nos 

programas: Programa de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil; Programa de 

Gestão Ambiental; Programas de segurança e saúde e Programa de monitoramento e 

qualidade do ar. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Temporário 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Média 2 

Total 12 

 

8.2.1.1.3. INTENSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

 

Durante a ampliação do empreendimento, o uso de máquinas e equipamentos 

motorizados para construção e/ou ampliação de estruturas e equipamentos, apesar de 

apresentarem níveis sonoros aceitáveis perante normatização técnica dos fabricantes, 

podem aumentar o nível de ruído de forma pontual na área diretamente afetada. 

Este impacto foi definido como de efeito negativo; Incidência direta, pois decorre de 

ações diretas de ampliação de equipamentos; Abrangência local, pois está restrita apenas a 

área diretamente afetada; imediato e temporário, visto que ocorrerá associado à ampliação; 

reversível em curto prazo e de probabilidade certa; Baixa magnitude, uma vez que o 

empreendimento se encontra distante de áreas residências; Importância média, devido à 

exposição de colaborardes a este impacto. 

Para controle e monitoramento deste impacto está previsto o Programa de Controle 

e Monitoramento do Ruído, que trata da manutenção e revisão de veículos, bem como o 

fornecimento e uso de equipamento de proteção individual – EPI e Equipamentos de 
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Proteção Coletiva (EPC’s), para os colaboradores em atividade nas áreas incidência deste 

impacto. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Temporária 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Média 2 

Total 10 

 

8.2.1.1.4. GERAÇÃO/ DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS 

CANTEIROS E FRENTES DE OBRA 

 

A fase de instalação (obras) do empreendimento é prevista a geração de uma grande 

quantidade de entulho, desde sua extração, passando pelo seu transporte e chegando à sua 

utilização na obra. Outro ponto preocupante dessa questão é a não realização da segregação 

desses materiais que vão para descarte em aterros sanitários, o que gera a contaminação do 

solo e das águas subterrâneas e superficiais além de diminuir a vida útil dos aterros devido à 

grande quantidade de resíduos gerados por essa atividade. 

Nesta fase, será significativa a produção de resíduos de todas as construções e 

melhorias que estiverem sendo realizadas. Ainda, com a chegada de trabalhadores no 

empreendimento, é provável que a geração de resíduos sólidos aumente o que pode trazer 

impactos negativos ao solo, cursos d’água próximos e aos próprios trabalhadores. 

Este impacto foi definido como negativo; Incidência direta e probabilidade certa, pois 

ocorre associado ao início das obras do empreendimento; Abrangência local, pois está 

restrito ao canteiro de obras; imediato, temporário e reversível, uma vez que com as 

estruturas das obras estiverem prontas, será cessado; Magnitude média e Importância alta, 

em consequência da quantidade considerável de material gerado durante esta fase de obras, 

necessitando de um planejamento e manejo adequado dos resíduos gerados, para cessar ou 
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minimizar as consequências do acúmulo. 

Para o controle e monitoramento dos resíduos sólidos e líquidos, será implantado o 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, para minimizar a geração 

de resíduos, assim como reduzir gastos com seus tratamentos e disposição final, 

beneficiando, assim, as empresas, visto que esta economizará e melhorará sua produção. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediato 1 

Duração Temporário 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Média 2 

Importância Alta 3 

Total 12 

 

8.2.1.1.5. TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS DE ACESSO 

 

O trafego de veículos, na fase de implantação com a execução das obras, é previsto a 

ocorrência de transtorno a circulação de veículos no entorno do empreendimento e risco de 

acidente nas imediações. 

Apesar do local da indústria já estar instalado, a circulação de veículos pode vir 

causar incômodo à população vizinha, que utiliza essas vias de tráfego da região e também 

para os trabalhadores. 

Na fase de implantação é considerado negativo; Incidência direta e probabilidade 

certa; reversível; de abrangência regional, de curto prazo, temporário e reversível, uma vez 

que com as estruturas das obras estiverem prontas, será cessado; Magnitude média e 

Importância alta. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Influência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Curto Prazo 2 

Duração Temporário 1 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 23 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Média 2 

Importância Alta 3 

Total 14 

 

8.2.1.2. IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

 

A avaliação dos possíveis impactos que venham a ser gerados pelo empreendimento 

ao meio biótico tomou-se como referência os resultados obtidos pelo diagnóstico ambiental 

apresentados neste documento. Conforme já mencionado anteriormente, o local na qual 

está inserida a Indústria da FS Fueling Sustainability trata-se de área consolidada, que em 

tempos pretéritos era utilizada em atividades econômicas de desenvolvimento agrícola e 

agropecuário, desta forma, não haverá necessidade de realizar supressão da cobertura 

vegetal em nenhum local na ADA. 

 

8.2.1.2.1. INTERFERÊNCIAS SOBRE A FAUNA SILVESTRE 

 
Apesar de não haver supressão de vegetação durante as atividades de ampliação, a 

área do complexo industrial está próxima a remanescente de vegetação. Existe a 

possibilidade de alguns aspectos serem capazes de impactar a fauna silvestre local, sejam 

eles pela geração de ruídos; aumento da luminosidade durante a noite; restos alimentícios 

nas áreas destinadas ao descarte de resíduos. 

Animais maiores e com maior capacidade de deslocamento, como mamíferos de 

maior porte, aves e morcegos, tendem a deixar a área afetada no momento que inicia a 

geração de ruído. A intensa movimentação dos indivíduos da avifauna frente às 

perturbações causadas pelo alto nível de ruído pode vir a aumentar a exposição de 

espécimes a predadores, uma vez que, em condições ambientais normais, os mesmos 

estariam refugiados nos fragmentos que habitam Fuller et al. (2007). O aumento da 

luminosidade durante a noite tende a atrair insetos e animais insetívoros noctívagos, por 

outro lado, afugentando algumas espécies de morcegos. Os restos alimentícios podem atrair 

animais terrestres ou aves. 
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Diante de todo o exposto, o impacto de afugentamento da fauna é caracterizado 

como negativo; direto, pois decorrerá das ações de ampliação do empreendimento; de 

abrangência regional, pois possivelmente alcançará a AID e AII; de ocorrência imediata, 

irreversível e permanente, em função dos fatores causadores do impacto permanecer por 

todas as fases do empreendimento; Probabilidade incerta, pois existe a possibilidade de 

interferência; Importância alta, devido à necessidade de conservação da biodiversidade 

local. 

Para monitorar e controlar este possível impacto serão propostas ações indicadas no 

Programa de monitoramento da fauna, além da conscientização dos trabalhadores atuarão 

na ampliação do empreendimento, realizada no âmbito do Programa de Educação 

Ambiental. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Influência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Baixa 1 

Importância Alta 3 

Total 15 

 

8.2.1.2.2. RISCO DE ATROPELAMENTO DE FAUNA SILVESTRE 

 

O risco de perda de espécimes por atropelamento está associado ao aumento do 

fluxo de veículos, que ocorrerá na fase de ampliação do empreendimento devido alguns 

animais serem atraídos pela presença de restos alimentícios nas áreas destinadas a alocação 

de resíduos. A possível presença de animais silvestres próximas às áreas pode ocasionar em 

colisões com os veículos em trânsito na área de influência do empreendimento. Ao norte e 

leste da ADA, existem remanescentes de vegetação nativa, como efeito indireto da 

ampliação do empreendimento, o aumento do fluxo de veículos na rodovia, aumenta o risco 

de atropelamento neste ponto para as espécies com mobilidade reduzida como pequenos 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 25 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

mamíferos, anfíbios e répteis são os mais susceptíveis a impactos diretos causados por 

atropelamentos. 

A avaliação deste impacto é negativa, já que existe o risco de atropelamento mesmo 

distante dos fragmentos; Incidência direta e abrangência regional, visto que o aumento do 

tráfego de veículos vai além das áreas de canteiro de obras; Temporalidade de longo prazo e 

duração permanente, visto que, enquanto o empreendimento estiver em atividade, existe o 

risco de atropelamento; Reversível com probabilidade certa; Magnitude baixa, uma vez que 

esta longe das áreas de vegetação remanescente; Importância alta, devido a biodiversidade 

existente na região. 

Para monitorar e controlar este possível impacto serão propostas ações indicadas no 

Programa de monitoramento da fauna, além da conscientização dos trabalhadores atuarão 

na ampliação do empreendimento, realizada no âmbito do Programa de Educação 

Ambiental. 

  

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Alta 3 

Total 16 

 

8.2.1.3. IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

8.2.1.3.1. INTERFERÊNCIA NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 

 

No que se referem ao cotidiano da população local, as atividades promovidas pelo 

empreendimento não afetarão significativamente a região, uma vez que o fluxo populacional 

decorrente da ampliação das unidades de produção também não será um tanto afetado, já 

que a mão de obra local e os serviços serão suficientes para atender a maior parte da 

demanda do empreendimento, ou seja, as implantações das unidades de produção nas 
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áreas de interesse não influirão grande fluxo populacional, principalmente de pessoas vindas 

de regiões mais distantes.  

Na fase de ampliação do empreendimento, em áreas próximas às obras, os níveis de 

ruídos, as emissões de gases e de particulados (fuligem e poeira), o trânsito de veículos, o 

desgaste das estradas e o aumento de possibilidade de acidentes envolvendo veículos e 

pedestres terão efeitos no cotidiano das pessoas residentes em áreas adjacentes e dos 

trabalhadores locais. 

A população local pode ser considerada a mais afetada tendo em vista apresentar 

maior vulnerabilidade em decorrência da ampliação da obra e de suas atividades afetá-las 

diretamente. 

A avaliação do impacto de Interferência no cotidiano da população é de natureza 

negativa; Incidência direta, pois advém das obras do empreendimento; Abrangência local, 

pois estão restritas as áreas de influência direta do meio socioeconômico; Temporalidade 

imediata e duração temporária, visto que, está restrita apenas a fase de operação; 

Reversível, pois uma vez cessada a fonte do impacto o meio retorna à situação semelhante 

àquela anterior e os riscos e incômodos são encerrados; Provável probabilidade de 

ocorrência, em virtude de, possuir alguma probabilidade de ocorrências durante o 

desenvolvimento da atividade, tomando como base casos similares e na observação de 

projetos semelhantes; Magnitude baixa, uma vez que a área do empreendimento situa-se 

em área afastada do perímetro urbano; Importância média, considerando que haverá 

trânsito no núcleo urbano, por via perimetral, em frequência moderada e variável pelo 

transporte de pessoas e/ou materiais, em horários fixos nesta etapa de obras, além de 

ocorrer atividade de aspersão nas vias de acesso. 

De forma a potencializar este impacto, será implantado os seguintes programas 

sociais: Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental; Programa de 

Seleção e Qualificação; Subprograma de Ações Sociais. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/Operação Quantitativo 

Natureza Negativo - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 
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ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/Operação Quantitativo 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Temporária 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Média 2 

Total 10 

 

8.2.1.3.2. GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA 

 

A economia local e regional será influenciada positivamente pela geração de 

emprego e renda proveniente do empreendimento, principalmente no que diz respeito à 

economia local. O empreendimento demandará mão de obra e serviços, o que beneficiará a 

população das proximidades com ofertas de trabalho, aumentando a qualidade de vida das 

famílias da região. É importante salientar, ainda, que nem todos os empregos diretos serão 

ocupados pelos moradores locais. Uma parcela dos postos será ocupada por pessoas já 

empregadas pela empresa ou requisitadas de outros locais, especialmente aqueles que 

exercem funções especializadas ou de alto nível hierárquico. Conforme já observado em 

outros empreendimentos, além dos empregos diretos, serão gerados empregos indiretos 

ligados à cadeia de bens e serviços utilizados nas obras e nos setores de dispêndio da massa 

salarial gerada com o impulso inicial da fase de implantação. O potencial de mudanças 

sociais e econômicas na fase de implantação é grande, dado os efeitos multiplicadores 

impulsionados pelas obras, o que poderá significar uma mudança estrutural na economia 

municipal e sua confirmação e desenvolvimento na sequência da fase de operação. 

A geração de emprego e renda é, portanto, um impacto positivo; Intendência direta 

com a implantação do projeto; Abrangência regional, uma vez os postos ofertados podem 

atrais colaboradores de outras cidades; Temporalidade imediata, logo com início das obras; 

Duração temporária e reversível, uma vez que com o fim da obra, os postos de trabalho 

devem reduzir, porém, parte destes devem se manter depois desta fase; Magnitude e 

importância alta, dada a previsão de novas vagas de emprego em um município que 

apresenta atualmente crescimento exponencial. 
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De forma a potencializar este impacto, será implementando os seguintes programas 

sociais: Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental; Programa de 

Seleção e Qualificação; Subprograma de Ações Sociais. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Instalação/Operação Quantitativo 

Natureza Positiva + 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Médio Prazo 3 

Duração Temporária 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total - - -  16 

 

8.2.1.3.3. GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE E NOVOS NEGÓCIOS 

 

A ampliação deste empreendimento apresenta um forte potencial de aumento na 

demanda de bens e serviços ligados direta e indiretamente às obras de ampliação aliados ao 

desenvolvimento das atividades na fase de plena operação. Esse contexto é altamente 

favorável ao surgimento de novas oportunidades de negócios, que ampliam ainda mais a 

condição inicial, sejam ligados ao fornecimento de insumos e prestação de serviços às obras 

do projeto, ou no comércio e prestação de serviços para os consumidores locais. 

A avaliação deste impacto é de natureza positiva; Incidência direta; Abrangência 

regional, uma vez que o efeito pode ir até as áreas de influência indireta do meio 

socioeconômico; De longo prazo e permanente, visto que, os efeitos tendem a se dar de 

forma contínua; Irreversível, desde que haja planejamento e ampliação, fomentando o 

desenvolvimento de novas atividades capazes de dinamizar a economia local; Alta 

magnitude e importância, em função do grande potencial de desenvolvimento regional pela 

ampliação do empreendimento e outras atividades indiretamente associadas. 
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De forma a potencializar este impacto, será implantado o programa de Fomento 

Florestal, como incentivo ao setor de reflorestamento e plantio de eucalipto, para 

fornecimento de biomassa ao empreendimento, em um raio de 150 km do 

empreendimento. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Natureza Positivo + 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 3 

Duração Permanente 3 

Reversibilidade Irreversível 2 

Probabilidade Certa 1 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 17 

 

8.2.1.3.4. EXPOSIÇÃO A RISCO DE ACIDENTES 

 

Ao desenvolver qualquer atividade, o monitoramento dos riscos de acidentes e, 

primordialmente, a prevenção deles deve representar um fator de grande preocupação por 

parte dos gestores. A probabilidade de ocorrências de acidentes variará conforme a 

atividade desempenhada associada a medidas de prevenção e mitigadoras desses riscos, 

tanto por meio dos próprios colaboradores que desempenham diretamente a função como 

pelos responsáveis do empreendimento. 

No presente estudo, considera-se que os riscos estão presentes nas fases de 

ampliação e operação. Na fase de ampliação, os principais riscos são provenientes das 

construções e adequações das unidades de produção e do aumento do trânsito de veículos e 

máquinas de grande porte no local, já no que diz respeito à fase de operação o impacto pelo 

trânsito de veículos de grande porte continuará devido aos constantes deslocamentos para 

atender a demanda da indústria.  

É importante ressaltar a possibilidade de animais peçonhentos nesses locais, assim, 

fazem-se necessários que as medidas preventivas sejam regularmente tomadas, como a 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s. 
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Nesse contexto, o impacto foi classificado como de natureza negativa; Incidência 

direta e local, restrita ao canteiro de obras; Temporalidade em longo prazo e permanente, 

uma vez que enquanto houver colaboradores em atividade futuras de manutenção, existe 

risco de acidentes; Probabilidade certa, porém reversível, tendo em vista que, adotadas as 

medidas necessárias, o impacto de exposição de risco a acidentes tender-se-á reduzir 

drasticamente; Magnitude e importância alta, em virtude do dever da empresa em fornecer 

segurança aos seus colaboradores. 

De forma a potencializar este impacto, será implantado os seguintes programas 

sociais: Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental; Programa de 

Seleção e Qualificação; Subprograma de Ações Sociais. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Ampliação/ Operação Quantitativo 

Natureza Negativo - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 17 

 

8.2.2. FASE DE OPERAÇÃO 

 

O local destinado para ampliação do projeto da FS Fueling Sustainability é composto 

por estrutura de concreto e pavimentado com cimento. Para sua operação, monitoramento 

e manutenção a quantidade de postos de trabalho manterá a mesma. Para melhor 

entendimento dos impactos inerentes ao funcionamento natural da FS Fueling Sustainability, 

é necessário considerar a estruturas e equipamentos em operação na indústria (já 

licenciada), para compreendimento do efeito sinérgico das operações e permitir a 

identificação e caracterização correta de cada impacto. 
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8.2.2.1. MEIO FÍSICO 

 

8.2.2.1.1. AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS 

 

A operação do empreendimento implicará em aumento substancial do tráfego 

rodoviário local. Além do tráfego dos veículos de transporte do combustível (cavaco), 

matéria prima e produtos acabados, haverá também a movimentação de veículos e 

transporte de pessoal, além de veículos leves (carros). 

A circulação de veículos pode a vir causar incômodo a população vizinha que utiliza 

essas vias de tráfego da região, que também serão utilizadas durante a operação da FS 

Fueling Sustainability. 

Neste contexto, o impacto foi considerado negativo, direto, reversível, regional, de 

longo prazo e reversível. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Influência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 18 

 

8.2.2.1.2. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

A operação da FS Fueling Sustainability, conta com o vapor de água gerado pela 

queima de biomassa, que aumenta a temperatura da água armazenada na caldeira, 

passando do estado líquido para o estado gasoso. Durante esse processo, serão liberadas 

maiores quantidades de poluentes atmosféricos como o monóxido e o dióxido de carbono, 

por meio de partículas finas, ocasionados pela queima de biomassa de eucalipto. É 

importante mencionar que a caldeira apresenta o sistema de condensadores durante a 

etapa de queima, fator este que amenizará a liberação dos gases tóxicos. 
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Neste contexto, o impacto de alteração da qualidade do ar foi considerado negativo, 

de incidência direta, de abrangência regional, por ocorrer na região de intervenção, mas com 

probabilidade de os particulados serem transportados para regiões mais distantes, de longo 

prazo, permanente e reversível, uma vez que, ao desenvolvimento das atividades do 

empreendimento, o impacto se fará presente, porém, durante a operação, este será 

mitigado pelo uso dos condensadores. 

Para assegurar o controle e monitoramento deste impacto, serão implantados os 

programas de Monitoramento de Emissões Atmosféricas, subprograma Monitoramento de 

gases da Caldeira, e subprograma de Gerenciamento das Cinzas da Caldeira. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Influência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 18 

 

8.2.2.1.3. AUMENTO DO RISCO DE INCÊNDIO 

 

O risco de incêndios é inerente a qualquer empreendimento. De acordo com a 

proporção das chamas, os prejuízos podem variar dentre os elementos econômicos, os 

ambientais e até mesmo os humanos. No caso em tela, o risco está principalmente nos locais 

que abrigarão os materiais combustíveis, como é o caso do pátio de biomassa de cavaco de 

eucalipto, tanques de etanol e complexo de químicos. 

O impacto classifica-se como sendo de natureza negativa e incidência direta, pois traz 

prejuízos a todos os fatores envolvidos no empreendimento caso ocorra, sua abrangência é 

local e de caráter permanente, pois o risco permanecerá ao longo das atividades do 

empreendimento. Trata-se de um impacto reversível, visto que se adotadas as medidas 

técnicas e preventivas adequadas, os riscos de incêndio diminuir-se-ão consideravelmente. A 
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magnitude e importância são alto, em virtude do elevado risco humano e prejuízo material 

que este impacto pode apresentar. 

Como medida preventiva, a empresa possui Projeto de segurança contra incêndio e 

pânico – PSCIP, Plano de Ação e Emergência e Programa de Saúde e Segurança do 

Trabalhador. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 16 

 

8.2.2.1.4. ALTERAÇÃO NA CARGA E ROTA DE FLUXO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A captação de águas subterrâneas através de poços tubulares profundos é realizada 

para reabastecimento do processo de resfriamento da produção de biocombustível. O calor 

gerado pelo processo deve ser retirado e daí a necessidade de um sistema de resfriamento. 

O sistema de resfriamento é mais do que uma etapa do processo industrial, oferecendo 

benefícios importantes para o funcionamento das indústrias. Para baixar a temperatura de 

determinados sistemas, a água é utilizada como meio de resfriamento, assim conhecida 

como água industrial. A temperatura dessa água deve ser reduzida o tempo todo, para 

alcançar o valor ideal do sistema industrial. Ela evita o superaquecimento, contribui para o 

aumento de produtividade e é reaproveitada, evitando o desperdício desse recurso. 

Neste processo, a água aquecida é reutilizada depois de ser resfriadas em 

equipamentos denominados torres de resfriamento. Há descarte de uma pequena 

porcentagem de água aquecida para evitar o acúmulo de material indesejável na superfície 

de troca de calor. Desta forma, é necessário reabastecer o sistema com uma pequena 

porção de água. 
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Logo, as alterações na carga e rota de fluxo águas subterrâneas podem ser 

caracterizadas como de natureza negativa, reversíveis, já que a diminuição da recarga pode 

ser equilibrada caso exista uma compensação da recarga em áreas adjacentes; De incidência 

direta e abrangência local; Imediato e permanente, uma vez que ocorrerá durante todo o 

período de operação; Reversível e incerto, uma vez que não se espera este impacto; 

Magnitude e importância média, pois caracteriza uma perda em termos de volume de água 

infiltrado nos solos em subsuperfície. 

Para monitorar a ocorrência e intensidade deste impacto são previstas ações no 

Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Indireta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Imediato 1 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Média 2 

Importância Média 2 

Total 11 

 

8.2.2.1.5. INTENSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DOS RUÍDOS 

 

O ruído ambiental é um impacto que diariamente afeta a rotina das pessoas, uma vez 

que, ao ser emitido com intensidade contínua, acaba sendo caracterizado como uma 

poluição sonora. Na etapa de operação, as fontes geradoras de ruído serão oriundas 

principalmente do processo industrial, e parte do tráfego de veículos e equipamentos, das 

áreas de apoio operacional em geral. 

A exposição a níveis acima do permitido pode ser prejudicial à qualidade de vida dos 

colaboradores, ocasionando muitas vezes sinais de estresse, falta de concentração e demais 

perturbações fisiológicas ou psicológicas. Desta forma, o controle e monitoramento de ruído 

ambiental tem grande importância para avaliação do conforto da comunidade, sendo 

necessário para avaliar se os níveis emitidos por determinada atividade condizem com a 

legislação pertinente. 
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Este impacto foi definido como de efeito negativo; Incidência direta, pois decorre de 

ações diretas do empreendimento; Abrangência local, pois está restrito apenas a área 

diretamente afetada; imediato e temporário, visto que ocorrerá associado a toda a fase de 

operação; reversível a curto prazo e de probabilidade certa; Baixa magnitude, uma vez que o 

empreendimento se encontra distante de áreas residências; Importância média, devido a 

exposição de colaborardes a este impacto. 

Para controle e monitoramento deste impacto está previsto o Programa de Controle 

e monitoramento do Ruído, que trata da manutenção e revisão de veículos, bem como o 

fornecimento e uso de equipamento de proteção individual – EPI e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC’s), para os colaboradores em atividade nas áreas incidência deste 

impacto. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Média 2 

Total 11 

 

8.2.2.1.6. GERAÇÃO / DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Em relação às atividades e tarefas realizadas durante a operação do 

empreendimento, serão gerados resíduos sólidos e efluentes líquidos de diversas 

composições (orgânicos, sucatas metálicas, papéis/papelões, madeiras, plásticos, resíduos 

sanitários, resíduos contaminados com óleos e graxas, e outros). Eventuais falhas no 

controle do manuseio, do armazenamento, transporte e disposição final desses resíduos 

podem vir a gerar impactos sobre as propriedades do solo e na qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas. 

É previsto também a geração de resíduos sólidos das cinzas residuais advindas do 
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processo de queima de biomassa na caldeira. Este resíduo será aproveitado na forma de 

doação para adubação do solo das propriedades rurais da região por possuírem em sua 

composição, basicamente, potássio e cálcio, ou vendidas para as indústrias de cimento. 

Este impacto foi definido como negativo; Incidência direta e probabilidade certa, pois 

ocorre associado ao início da operação do empreendimento; Abrangência local, pois está 

restrito ao complexo industrial; imediato, temporário e reversível, uma vez que, cessado as 

atividades industriais, o mesmo também será cessado; Magnitude média e Importância alta, 

em consequência da quantidade considerável de material gerado durante esta fase de obras, 

necessitando de um planejamento e manejo adequado dos resíduos gerados, para cessar ou 

minimizar as consequências do acúmulo. 

Para o controle e monitoramento dos resíduos sólidos e líquidos, será implantado o 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, para minimizar a geração de resíduos, assim 

como reduzir gastos com seus tratamentos e disposição final, beneficiando, assim, as 

empresas, visto que esta economizará e melhorará sua produção. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediato 1 

Duração Temporário 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Média 2 

Importância Alta 3 

Total 12 

 

8.2.2.1.7. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS 

 

A geração de resíduos oleosos, relacionados à operação e manutenção dos 

equipamentos e veículos pesados, apresenta potencial de derramamento de combustíveis e 

lubrificantes durante a execução de atividades no empreendimento. Também é previsto a 

geração de 1.286 m³/dia de efluentes pelas atividades industriais oriundos da unidade de 

produção de etanol, do resfriamento da caldeira além dos efluentes domésticos. Após o 
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devido tratamento, os efluentes serão fertirrigados em cultura próxima do 

empreendimento. 

O impacto de contaminação do solo e lençol freático é negativo e indireto, uma vez 

que, a contaminação passa por um processo iniciado no solo na zona de aeração (espaços 

vazios dos poros do solo) até que haja percolação da água contamina até a zona freática; 

Abrangência local, visto que, depois de contaminada existe a possibilidade de o impacto 

irradiar para fora das áreas diretamente afetadas; De médio à longo prazo, dependendo do 

tipo de contaminação; De curto prazo e reversível, uma vez que não existe uso de 

substâncias de alto risco, podendo cessar o agente contaminador; Incerto e de baixa 

magnitude, uma vez que não se espera, devido a existência de controles na fonte; 

Importância alta, visto a necessidade da água com qualidade para o bem estar da população. 

 Para assegurar a eficiência no tratamento dos resíduos, através de monitoramento e 

controle, serão implantados os seguintes programas: Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, Programa Monitoramento de Qualidade das Águas, Plano de Ação de 

Emergência e Programa Relativo à Minimização de Riscos de Acidentes. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Longo prazo 4 

Duração Temporário 1 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Baixa 1 

Importância Alta 3 

Total 12 

 

8.2.2.1.8. RISCOS DE DERRAMAMENTO E EXPLOSÃO NA ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO DE 

ETANOL 

 

A possibilidade da penetração do fogo no interior de um tanque e sua consequente 

explosão é atribuída a respiros sem proteção do “corta-chamas”. As piores consequências 

deste acidente é o arremesso do teto do tanque para cima, podendo atingir áreas habitadas 

na circunscrição do empreendimento, ou até mesmo no próprio complexo industrial. 
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Outra consequência da explosão pode ser atribuída à queima total do etanol no interior do 

tanque e sua completa deformação, ocorrendo significantes danos materiais.  

Na FS Fueling Sustainability, o parque de tancagem de etanol é construído dentro das 

estritas e severas normas técnicas, as quais estabelecem as condições de projeto e aspectos 

de padrões de segurança relacionados às atividades operacionais de produção, 

armazenamento, manuseio e transporte do etanol. São observadas também as exigências 

quanto às bacias de contenção contra eventual derramamento do líquido estocado e das 

drenagens de águas pluviais.  

Portanto, em caso de explosão seguida de incêndio, as normas construtivas de 

tancagem, para armazenamento de produtos inflamáveis contemplam a proteção da área 

externa ao recipiente, de forma a reduzir os danos aos aspectos puramente materiais - 

perda do tanque e do líquido armazenado. 

Trata-se de um impacto de baixa relevância, principalmente pela mínima 

probabilidade de sua ocorrência. Mas não se pode descartar a possibilidade de um risco de 

acidente, como a explosão do tanque seguida de incêndio. A explosão pode ser causada pela 

ignição de uma faísca entre o vapor de álcool e o oxigênio que está acima da superfície do 

líquido. A consequência desta explosão poderá ocorrer o desprendimento total ou parcial do 

teto ou até mesmo rasgos nos tanques de armazenagem. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 16 
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8.2.2.2. MEIO BIÓTICO 

8.2.2.2.1. INTERFERÊNCIAS SOBRE A FAUNA TERRESTRE 

 

Durante a fase de operação, podem ser identificados alguns poucos aspectos capazes 

de impactar a fauna silvestre local, sejam eles pela geração de ruídos; aumento da 

luminosidade durante a noite; Restos alimentícios nas áreas destinadas ao descarte de 

resíduos. 

Animais maiores e com maior capacidade de deslocamento, como mamíferos de 

maior porte, aves e morcegos, tendem a deixar a área afetada no momento que inicia a 

geração de ruído. A intensa movimentação dos indivíduos da avifauna frente às 

perturbações causadas pelo alto nível de ruído pode vir a aumentar a exposição de 

espécimes a predadores, uma vez que, em condições ambientais normais, os mesmos 

estariam refugiados nos fragmentos que habitam Fuller et al. (2007). O aumento da 

luminosidade durante a noite tende a atrair insetos e animais insetívoros noctívagos, por 

outro lado, afugentando algumas espécies de morcegos. Os restos alimentícios podem atrair 

animais terrestres ou aves,  

É importante salientar que na área de estudo não há registros de espécies 

consideradas sensíveis ou ameaçadas de extinção; além de não ocorrer também àquelas 

indicadoras de qualidade ambiental e de topo de cadeia alimentar. 

Diante de todo o exposto, o impacto de afugentamento da fauna é caracterizado 

como negativo; direto, pois decorrerá das ações de operação do empreendimento; de 

abrangência regional, pois possivelmente alcançará a AID e AII; de ocorrência imediata, 

irreversível e permanente, em função dos fatores causadores do impacto permanecer por 

todas as fases do empreendimento; Probabilidade incerta; Importância alta, devido à 

necessidade de conservação da biodiversidade local. 

Para monitorar e controlar este possível impacto serão propostas ações indicadas no 

Programa de monitoramento da fauna e subprograma de vigilância epidemiológica, além da 

conscientização dos trabalhadores que atuarão na operação do empreendimento, realizada 

no âmbito do Programa de Educação Ambiental. 
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ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Influência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Baixa 1 

Importância Alta 3 

Total 15 

 

8.2.2.2.2. RISCO DE PERDA DE ESPÉCIMES POR ATROPELAMENTO 

 

O risco de perda de espécimes por atropelamento está associado ao aumento do 

fluxo de veículos. Apesar da distância das áreas remanescentes de vegetação, alguns animais 

podem ser atraídos pela presença de restos alimentícios nas áreas destinadas a alocação de 

resíduos.  

A possível presença de animais silvestres próximo às áreas pode ocasionar colisões 

com os veículos em trânsito na área de influência do empreendimento. Como efeito indireto 

da operação do empreendimento, há o aumento do fluxo de veículos na rodovia que, 

aumenta o risco de atropelamento neste ponto para as espécies com mobilidade reduzida 

como pequenos mamíferos, anfíbios e répteis são esses últimos mais susceptíveis a impactos 

diretos causados por atropelamentos. 

A avaliação deste impacto é negativa, já que existe o risco de atropelamento mesmo 

distante dos fragmentos; Incidência direta e abrangência regional; Temporalidade de longo 

prazo e duração permanente, visto que, enquanto o empreendimento estiver em atividade 

existe o risco de atropelamento; reversível, com probabilidade certa; Magnitude baixa, uma 

vez que está longe das áreas de vegetação remanescente; Importância alta, devido à 

biodiversidade existente na região. 

Para monitorar e controlar este possível impacto serão propostas ações indicadas no 

Programa de monitoramento da fauna, além da conscientização dos trabalhadores atuarão 

na operação do empreendimento, realizada no âmbito do Programa de Educação Ambiental. 
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 ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativa - 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Alta 3 

Total 16 

 

8.2.2.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Para caracterização dos impactos da operação da FS Fueling Sustainability no meio 

socioeconômico, considerou-se como ponto de partida para identificação dos impactos 

previstos na ampliação da Indústria de Etanol.  

 

8.2.2.3.1. AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 

 

Na fase de operação do empreendimento em razão da geração de tributos e 

encargos sociais pela aquisição de materiais, mercadorias, equipamentos e serviços, em 

função de diversas atividades diretas e indiretas que surgem para atender a demanda do 

dispêndio da renda gerada com as atividades, como, por exemplo, o crescimento do setor de 

serviços e do comércio. 

Logo, a avaliação deste impacto é positiva; Incidência direta em função da operação 

do empreendimento; Abrangência regional, em vista que, a aquisição de material pode ser 

fornecida até mesmo por municípios vizinhos; Temporalidade imediata, de duração 

permanente e irreversível, visto que, com este impacto tende a ser contínuo por contribuir 

com o desenvolvimento regional; Probabilidade certa, em função do início da operação; 

Magnitude média, devido à dimensão do empreendimento; Importância alta, em função dos 

estímulos as outras atividades indiretas que venham a potenciar o aumento de arrecadação 

local.  
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De forma a potencializar este impacto, será implantado os seguintes programas 

sociais: Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental; Programa de 

Seleção e Qualificação; Subprograma de Ações Sociais. 

 
ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Positiva + 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Média 2 

Importância Alta 3 

Total 15 

 

8.2.2.3.2. INTERFERÊNCIA NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 

 

Na fase de operação do empreendimento, os níveis de ruídos, as emissões de gases e 

de particulados (fuligem e poeira), o trânsito de veículos, o desgaste das estradas e o 

aumento de possibilidade de acidentes envolvendo veículos e pedestres terão efeitos no 

cotidiano das pessoas residentes em áreas adjacentes e dos trabalhadores locais. 

A população local pode ser considerada a mais afetada tenda em vista apresentar 

maior vulnerabilidade em decorrência das operações do empreendimento. 

A avaliação do impacto de Interferência no cotidiano da população é de natureza 

negativa; Incidência direta, pois advém do funcionamento do empreendimento; Abrangência 

local, pois estão restritas as áreas de influência direta do meio socioeconômico; 

Temporalidade imediata e duração permanente, uma vez que está associado ao período de 

operação; Reversível, pois uma vez cessada a fonte do impacto o meio retorna à situação 

semelhante àquela anterior e os riscos e incômodos são encerrados; Provável probabilidade 

de ocorrência, tomando como base casos similares e na observação de projetos 

semelhantes; Magnitude baixa, uma vez que, o empreendimento situa-se em área industrial 

afastado do perímetro urbano; Importância média, considerando que haverá trânsito no 

núcleo urbano, por via perimetral, em frequência moderada e variável pelo transporte de 

pessoas e/ou materiais, além de ocorrer atividade de aspersão nas vias de acesso. 
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De forma a mitigar este impacto, serão implantados os seguintes programas: 

Programa de Gestão Ambiental do Transporte; Programa de Comunicação Social; Programa 

de Educação Ambiental; Programa de Seleção e Qualificação; Programa de Ações Sociais. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativo - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediata 1 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Baixa 1 

Importância Média 2 

Total 11 

 

8.2.2.3.3. INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

 

Para a operação do empreendimento, o uso de milho como matéria prima para 

fabricação de álcool e biomassa para geração de vapor na caldeira afetarão diretamente as 

atividades produtivas da região, principalmente no setor primário. Positivamente, age no 

escoamento da produção da região, uma vez, que a ampliação do empreendimento próxima 

às unidades produtivas reduz a necessidade de fretes para distribuição em longas distâncias, 

oferecendo melhores ajustes econômicos na comercialização e redução nas perdas devido 

às viagens de longas distâncias. 

 Este impacto é negativo e de incidência indireta da operação do empreendimento; 

Abrangência regional devido à quantidade de demanda; de longo prazo e permanente, uma 

vez que, enquanto o empreendimento estiver em operação este impacto tende a se manter; 

reversível, incerto, e de magnitude e Importância média em virtude, das estratégias 

adotadas pelo empreendedor para beneficiar a comunidade local e regional. 

 Em relação à aquisição de biomassa, o empreendimento conta com o programa de 

fomento ao reflorestamento na região, contribuindo para o aumento da cadeia produtiva 

local. 
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ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativo/Positivo + 

Incidência Indireta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Incerta 1 

Magnitude Média 2 

Importância Média 2 

Total 14 

 

8.2.2.3.4. GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E NOVOS NEGÓCIOS  

 

Durante a fase de operação deste empreendimento é previsto forte potencial de 

aumento na demanda de bens e serviços. Esse contexto é altamente favorável ao 

surgimento de novas oportunidades de negócios que ampliam ainda mais a condição inicial, 

sejam ligados ao fornecimento de insumos e prestação de serviços à manutenção do 

empreendimento ou no comércio e prestação de serviços para os consumidores locais. 

Ressalta-se que a efetivação de contratos entre o empreendedor e fornecedores no 

Município de Sorriso e região é um fator de contribuição à economia local e regional. 

A avaliação deste impacto é de natureza positiva; Incidência direta, pois advém do 

funcionamento do empreendimento; Abrangência regional, uma vez que o efeito pode ir até 

as áreas de influência indireta do meio socioeconômico; De longo prazo e permanente, visto 

que, os efeitos tendem a se dar de forma contínua; Irreversível, desde que haja 

planejamento e ampliação, fomentando o desenvolvimento de novas atividades capazes de 

dinamizar a economia local; Alta magnitude e importância, em função do grande potencial 

de desenvolvimento regional pela ampliação do empreendimento e outras atividades 

indiretamente associadas. 

De forma a potencializar este impacto será implantado o programa de Fomento 

Florestal, como incentivo ao setor de reflorestamento e plantio de eucalipto, para 

fornecimento de biomassa ao empreendimento, em um raio de 150 km do mesmo. 
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ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Positivo + 

Incidência Direta - 

Abrangência Regional 2 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Irreversível 2 

Probabilidade Provável 2 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 18 

 

8.2.2.3.5. EXPOSIÇÃO A RISCO DE ACIDENTES 

 

Os principais riscos são provenientes das estruturas e equipamentos das unidades de 

produção, que ocasionalmente necessitaram de manutenção a ser realizado pelos 

colaboradores, e também o aumento do trânsito de veículos de grande porte no local, 

devido aos constantes deslocamentos para atender a demanda da indústria.  

Desta forma, o impacto foi classificado como de natureza negativa; Incidência direta 

e local, restrita a área do empreendimento; Temporalidade em longo prazo e permanente, 

uma vez que enquanto houver colaboradores em atividade futuras de manutenção, existe 

risco de acidentes; Probabilidade certa, porém reversível, tendo em vista que, adotadas as 

medidas necessárias, o impacto de exposição de risco a acidentes tender-se-á reduzir 

drasticamente; Magnitude e importância alta, em virtude do dever da empresa em fornecer 

segurança aos seus colaboradores. 

De forma a mitigar este impacto, será implantado os seguintes programas sociais: 

Programa de Educação Ambiental; Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador e Plano 

de Ação e Emergência. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativo - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Longo Prazo 4 

Duração Permanente 2 

Reversibilidade Reversível 1 
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ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Probabilidade Certa 3 

Magnitude Alta 3 

Importância Alta 3 

Total 17 

 

8.2.3. FASE DE DESATIVAÇÃO  

 

A avaliação deste impacto é de natureza negativa, de modo a proporcionar prejuízo 

aos colabores locais; Incidência direta, uma vez que está associado à desativação do 

empreendimento; Abrangência local, imediata e temporária, já que o município no qual o 

empreendimento será ampliado apresenta forte desenvolvimento agropecuário, fornecendo 

oportunidades para população local; Probabilidade incerta e reversível, em função do 

planejamento operação do empreendimento, ser indeterminado; Magnitude baixa, uma vez 

que a desativação do empreendimento ainda é indeterminada; Importância média, pois 

afeta a população local. 

 

ATRIBUTOS DOS IMPACTOS 

Fases do Empreendimento Operação Quantitativo 

Natureza Negativo - 

Incidência Direta - 

Abrangência Local 1 

Temporalidade Imediata 3 

Duração Temporária 3 

Reversibilidade Reversível 1 

Probabilidade Certa 1 

Magnitude Baixa 3 

Importância Média 3 

Total 15 
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8.2.4. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

 

Fases Impactos 

A
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Fase de 
Instalação 

Contaminação dos solos e dos recursos hídricos -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -10 - 

Alteração da qualidade do ar -2 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -12 - 

Intensificação dos níveis dos ruídos -1 -1 -1 -1 -3 -1 -2 -10 - 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
nos canteiros e frentes de obra 

-1 -1 -1 -1 -3 -2 -3 -12 - 

Tráfego de veículos nas vias de acesso -2 -2 -1 -1 -3 -2 -3 -14 - 

Interferências sobre a fauna silvestre -2 -4 -2 -2 -1 -1 -3 -15 - 

Risco de perda de espécimes por atropelamento -2 -4 -2 -1 -3 -1 -3 -16 - 

Interferência no cotidiano da população 1 1 1 1 3 1 2 - 10 

Geração de emprego e renda 2 3 1 1 3 3 3 - 16 

Geração de oportunidades e novos negócios 2 3 3 2 1 3 3 - 17 

Acidentes de trabalho -1 -4 -2 -1 -3 -3 -3 -17 - 

Fase de 
Operação 

Aumento do tráfego de veículos -2 -4 -2 -1 -3 -3 -3 -18 - 

Alteração da qualidade do ar -2 -4 -2 -1 -3 -3 -3 -18 - 

Aumento do risco de incêndio -2 -4 -2 -1 -1 -3 -3 -16 - 

Alteração na carga e rota de fluxo das águas subterrâneas -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -11 - 

Intensificação dos níveis dos ruídos -1 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -11 - 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e efluentes líquidos -1 -1 -1 -1 -3 -2 -3 -12 - 

Contaminação dos solos e dos recursos hídricos -1 -4 -1 -1 -1 -1 -3 -12 - 

Risco de derramamento e explosão na estocagem e 
expedição de etanol 

-2 -4 -2 -1 -1 -3 -3 -16 - 

Interferências sobre a fauna terrestre -2 -4 -2 -2 -1 -1 -3 -15 - 

Risco de perda de espécimes por atropelamento -2 -4 -2 -1 -3 -1 -3 -16 - 

Aumento da arrecadação de impostos 2 1 2 2 3 2 3 - 15 

Interferência no cotidiano da população -1 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -11 - 

Interferência no desenvolvimento das atividades produtivas 2 4 2 1 1 2 2 - 14 

Geração de oportunidades e novos negócios 2 4 2 2 2 3 3 - 18 

Acidentes de trabalho -1 -4 -2 -1 -3 -3 -3 -17 - 

Fase de 
Desativação 

Prejuízos à população local -1 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -15 - 

Total quantitativo da avaliação de impactos ambientais -294 90 

Tabela 1 - Análise quantitativa da avaliação de impactos 

Na avaliação quantitativa, a somatória total da avaliação de impactos, somando-se os 

positivos menos os negativos resultaram-se em - 209 (negativa), conforme apresentado na 

Tabela acima; ou seja, a somatória quantitativa dos impactos negativos foi superior a 

somatória dos impactos positivos. 

Para efeitos de avaliação foi comparado o resultado da somatória total da avaliação 
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de impactos com a pontuação máxima atingível (considera-se todos impactos negativos 

na pior condição), que nesse caso foi de 513 pontos (27 impactos x 19 pontos por 

impacto). Assim, obteve-se o resultado de 40,7%. 

A pontuação atingida se não fosse implementadas as medidas mitigadoras e se não 

existissem impactos positivos, seria de 294 pontos, ou 57,3%. 

Como o percentual com a implantação das medidas, encontra-se abaixo de 50%, 

conclui-se que o empreendimento é ambientalmente viável. Entretanto, é recomendável 

que a FS Fueling Sustainability implemente as medidas propostas nessa avaliação para 

minimizar ainda mais os impactos negativos gerados pela instalação do empreendimento. 

 

9. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Neste capítulo apresentamos as propostas a serem implantadas como medidas 

ambientais necessárias para garantir a otimização da ampliação e operação do 

empreendimento; bem como assegurar o controle e minimização dos possíveis impactos 

negativos, e potencialização dos positivos identificados e caracterizados anteriormente, e 

foram considerados significativos, e que possam condicionar ao projeto ou ter como 

consequência uma interferência severa sobre qualquer meio (biótico, físico e 

socioeconômico) considerado neste estudo. 

Para adoção das medidas mitigadoras, considerou-se no presente estudo os 

seguintes aspectos: 

• Fase do empreendimento a serem implantadas: Planejamento, Ampliação, 

Operação; 

• Natureza, quanto ao caráter preventivo (P) ou corretivo (C) de sua eficácia, bem 

como se destinadas ao controle (c) ou potencialização (p) de impactos; 

• Componente ambiental a ser impactado (Meio físico (f), biótico (b), 

socioeconômico (s)); 

• Agente executor responsável pela sua ampliação: Empreendedor (E), poder 

público (P), outros (O). 
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Classificação das Medidas Mitigadoras dos Possíveis Impactos Socioambientais Identificados 

Fase 
Aspecto 

Ambiental 
Impactos 

Meio de 
Incidência 

Natureza Agente executor 

Fase de 
Ampliação 

Ampliação da 
infraestrutura da 

indústria 

Contaminação do 
solo e recursos 

hídricos 
F Pc Empreendedor 

Geração/ descarte de 
resíduos sólidos e 
efluentes líquidos 

nos canteiros e 
frentes de obra 

F Pc Empreendedor 

Interferência no 
cotidiano das 

pessoas 
S Pc Empreendedor 

Geração de 
oportunidade e 
novos negócios 

S Pp Empreendedor 

Exposição ao risco de 
acidentes 

S Pc Empreendedor 

Movimentação de 
veículos e 

máquinas de 
grande porte 

Alteração da 
qualidade do ar 

F Pc Empreendedor 

Intensificação dos 
níveis de ruído 

F Pc Empreendedor 

Tráfego de veículos 
nas vias de acesso 

F Pc Empreendedor 

Interferências sobre 
a fauna silvestre 

B Pc Empreendedor 

Risco de 
atropelamento de 

fauna silvestre 
B Pc Empreendedor 

Fase de 
Operação 

Movimentação de 
veículos e 

máquinas de 
grande porte 

Alteração da 
qualidade do ar 

F Pc Empreendedor 

Exposição a riscos de 
acidentes 

ocupacionais 
S Pc Empreendedor 

Geração/ descarte de 
resíduos sólidos e 
efluentes líquidos  

F Pc Empreendedor 

Intensificação dos 
níveis dos ruídos 

F Pc Empreendedor 

Aumento do risco de 
incêndio 

F Pc Empreendedor 

Fase de 
Operação  

Movimentação de 
veículos e 

máquinas de 
grande porte 

Risco de perda de 
espécimes por 
atropelamento 

B Pc Empreendedor 

Aumento do tráfego 
de veículos 

F Pc Empreendedor 

Manutenção de 
equipamentos 

Intensificação dos 
níveis dos ruídos 

F Pc Empreendedor 
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Classificação das Medidas Mitigadoras dos Possíveis Impactos Socioambientais Identificados 

Fase 
Aspecto 

Ambiental 
Impactos 

Meio de 
Incidência 

Natureza Agente executor 

Exposição a riscos de 
acidentes 

ocupacionais 
S Pc Empreendedor 

Aumento do risco de 
incêndio 

S Pc Empreendedor 

Geração/ descarte de 
resíduos sólidos e 
efluentes líquidos  

F Pc Empreendedor 

Alteração na 
qualidade de águas 

subterrâneas e 
superficiais 

F Pc Empreendedor 

Geração de ruídos 
pelo 

empreendimento 

Intensificação dos 
níveis dos ruídos 

F Pc Empreendedor 

Exposição a riscos de 
acidentes 

ocupacionais 
S Pc Empreendedor 

Interferências sobre 
a fauna terrestre 

B Pc Empreendedor 

Atividades 
operacionais 

Intensificação dos 
níveis dos ruídos 

F Pc Empreendedor 

Alteração na 
qualidade de águas 

subterrâneas e 
superficiais 

F Pc Empreendedor 

Alteração da 
qualidade do ar 

F Pc Empreendedor 

Exposição a riscos de 
acidentes 

ocupacionais 
S Pc Empreendedor 

Atividades 
operacionais 

Geração/ descarte de 
resíduos sólidos e 
efluentes líquidos  

F Pc Empreendedor 

Atividades 
operacionais 

Aumento do risco de 
incêndio 

S Pc Empreendedor 

Interferências sobre 
a fauna terrestre 

B Pc Empreendedor 

Fase de 
Operação 

Atividades 
operacionais 

Riscos de 
derramamento e 

explosão na 
estocagem e 

expedição de etanol 

F Pc Empreendedor 

Recolhimento de 
taxas e impostos 

Aumento da 
arrecadação de 

impostos 
S Pp Empreendedor 

Aumento na 
demanda de 

serviços 

Geração de 
oportunidades e 
novos negócios 

S Pp Empreendedor 
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Classificação das Medidas Mitigadoras dos Possíveis Impactos Socioambientais Identificados 

Fase 
Aspecto 

Ambiental 
Impactos 

Meio de 
Incidência 

Natureza Agente executor 

Interferência no 
cotidiano da 
população 

S Pc Empreendedor 

Desenvolvimento 
de atividades 

Exposição ao risco de 
acidentes 

S Pc Empreendedor 

Acidentes de 
trabalho  

Interferências sobre 
a fauna terrestre 

B Pc Empreendedor 

Risco de perda de 
espécimes por 
atropelamento 

B Pc Empreendedor 

Geração/ descarte de 
resíduos sólidos e 
efluentes líquidos  

F Pc Empreendedor 

Aumento do risco de 
incêndio 

F Pc Empreendedor 

Exposição a riscos de 
acidentes 

ocupacionais 
S Pc Empreendedor 

Quadro 2 - Medidas preventivas e potencializadoras previstas. 

 

9.1. MEIO FÍSICO 

 

9.1.1. ALTERAÇÃO NA CARGA E ROTA DE FLUXO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

Para controle e prevenção de possíveis impactos ocasionados durante a fase de 

ampliação e operação do empreendimento, no fluxo e qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, serão tomadas as seguintes medidas apresentadas abaixo: 

• Associadas às estruturas de drenagem provisórias é aconselhável à construção de 

bacias de sedimentação (ou caixa de filtragem); 

• Adoção de sistemas de circuito fechado interno para reutilização das águas 

passíveis de reaproveitamento; 

• Tratamento de efluentes líquidos; 

• Equilibrar a carga de lançamento sobre instalações de tratamento, garantido sua 

eficiência;  

• Adoção de sinalização e prevenção considerando a possibilidade de acidentes com 

vazamento de cargas, nas proximidades dos cursos de drenagem atravessados, 
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agravando-se quando do envolvimento de cargas perigosas, que podem provocar 

a contaminação das águas superficiais e subterrâneas; 

• Coletar amostras de água em pontos selecionados e encaminhar para o 

laboratório;  

• Executar Ensaios laboratoriais para determinação de parâmetros físicos, químicos 

e biológicos de todas as amostras coletadas;  

• Elaborar relatório com a interpretação dos resultados das análises;  

• Monitoramento dos dados históricos para controle de qualidade. 

 

9.1.2. ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DO AR 

 

Na fase de operação, apesar da redução no número de veículos motores, a queima 

de biomassa para geração de vapor pode ocasionar um aumento na quantidade de material 

particulado emitido na atmosfera. Como medida de prevenção e controle será adotada as 

seguintes medidas para as fases de ampliação e operação do empreendimento: 

• Adequada manutenção das condições mecânicas dos equipamentos e veículos 

para reduzir as emissões; 

• Estabelecimento de limite de velocidade dentro do empreendimento; 

• Planejar das operações de transporte de materiais e equipamentos, evitando 

horários noturnos; 

• Umidificação das vias com camião pipa, em áreas de solo exposto; 

• Controle de emissões mediante a operação adequada da caldeira; 

• Remoção de compostos de enxofre por meio do uso de lavador de gases com 

solução alcalina e posterior recombustão dos gases de escape; 

• Adoção de sistemas de filtros como ciclones, para remoção de partículas; 

• Relatórios de monitoramento de qualidade do ar; 

• Análises de dispersão atmosféricas dos compostos da queima de biomassa. 

 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 53 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

9.1.3. INTENSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DOS RUÍDOS 

 

A intensificação dos níveis de ruído está associada à intensa utilização de veículos e 

equipamentos. Na fase de operação, apesar da redução no número de veículos motores, o 

processamento de matéria prima, das máquinas transportadoras, trituradoras e 

processadoras, bem como a saída de vapor da caldeira poderá alterar o nível de ruído no 

empreendimento. Como prevenção e controle serão adotadas as seguintes medidas para as 

fases de ampliação e operação do empreendimento: 

• Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos; 

• Realização de intervenções corretivas, sempre que necessário, visando manter os 

níveis de ruído conforme os padrões de emissão do fabricante do equipamento e 

das normas exigidas para tal, inclusive as relativas à saúde ocupacional; 

• Quando identificada uma fonte anômala de geração de ruído, deverão ser 

realizados projetos de isolamento acústicos, tais como enclausuramento acústico 

de máquinas e equipamentos. 

• Fornecimento e monitoramento do uso de Equipamentos de proteção individual 

como protetor auricular; 

• Elaboração de estudos para o monitoramento do nível de ruído no 

empreendimento. 

 

9.1.4. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E LENÇOL FREÁTICO 

 

Devido à demanda de colaboradores para operação, é previsto um aumento 

significativo na geração de resíduos sólidos e líquidos. As máquinas e equipamentos 

necessitam de manutenção, aumentando a probabilidade do risco de contaminação com 

produtos químicos como óleos, graxas e lubrificantes. A manutenção da indústria, em fase 

de operação, proporciona a geração e descarte de uma quantidade considerável de resíduos 

sólidos e líquidos, necessitando de atenção para seu descarte. Como medida de controle e 

prevenção para redução de resíduos serão adotadas as seguintes medidas, propostas para as 

fases de ampliação e execução: 
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• Instruir os colaboradores, a depositar o lixo em sacos plásticos para depois serem 

levados a um local adequado, evitando a exposição de resíduos, prevenindo a 

contaminação do mesmo e a proliferação de vetores.  

• Manuseio de produtos (óleos, graxas e lubrificantes) áreas impermeabilizadas;  

• Reciclagem dos resíduos gerados será reciclada; aqueles não reutilizados serão 

armazenados temporariamente, até sua destinação final em consonância com as 

orientações/exigências do órgão licenciador; 

• Os depósitos de materiais devem ser cobertos, reduzindo a possibilidade de 

lixiviação pela água da chuva, evitando contaminação do lençol freático; 

• Tratamento adequado para os resíduos que não possam ser recuperados, 

conforme a norma ABNT – NBR 100004; 

• Elaboração de programas de gestão de resíduos líquidos e sólidos, para garantir o 

controle e monitoramento dos mesmos. 

 

9.1.5. RISCO DE INCÊNDIO 

 

A proteção contra incêndios é uma das Normas Regulamentadoras que disciplina 

sobre as regras complementares de segurança e saúde no trabalho previstas no art. 200 da 

CLT. Para controle e prevenção de incidentes que possam causar incêndios durante o 

funcionamento do empreendimento serão adotadas as seguintes medidas:  

• Sinalização das áreas com risco de incêndio; 

• Os extintores devem permanecer visíveis a todos que trabalham no local. Para 

isso, precisam ser fixados em pontos estratégicos e próximos dos maquinários. 

Além disso, é muito importante manter a carga do produto regular e dentro do 

prazo de validade; 

• Manter o bom estado de conservação das mangueiras para garantir a eficiência no 

combate ao fogo. Logo, o produto não pode apresentar qualquer espécie de dano; 

• Revisão periódica das instalações elétricas, procurando inclusive constatar 

também a existência de possíveis vazamentos de gases; 

• Alocação de saídas de emergência; 
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• Evitar a falta de ventilação; 

• Não obstruir portas com materiais ou equipamentos; 

• Alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos (como elevadores) e sobre o 

cuidado de atirar fósforos e pontas de cigarros acessos em qualquer lugar; 

• Aconselhar os trabalhadores para que verifiquem antes de sair de seus locais de 

trabalho, ao término da jornada de trabalho, se desligaram todos os aparelhos 

elétricos, como estufas, ar condicionado, exaustores, dentre outros; 

• Promover diálogo com os colabores sobre os riscos de incendidos, e as medidas 

preventivas a serem tomadas, caso ocorra; 

• As atividades serão monitoradas pelo Programa de segurança e saúde do 

trabalhador e Plano de ação e emergência, além de estabelecer o diálogo sobre o 

assunto nos Programas Sociais. 

 

9.1.6. AUMENTO NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS 

 

No presente caso, Rodovia BR-163, e as demais vias de acesso ao empreendimento, 

no trecho imediatamente próximo, receberão a totalidade do tráfego de veículos 

motorizados que fluem ou afluem do empreendimento. 

A FS Fueling Sustainability, ciente de suas responsabilidades com relação à 

conservação e segurança nas estradas, assume o compromisso de executar as medidas 

abaixo relacionadas: 

• Utilizar placas de advertência e sinalizador de redução de velocidade nas 

proximidades das comunidades existentes na rota de transporte milho; 

• Providenciar placas de sinalização e faixas de segurança para os povoados 

localizados na área de influência direta ao empreendimento, alertando e 

permitindo o livre trânsito dos pedestres durante o dia e noite, com maior 

segurança; 

• Realizar umectação das vias não pavimentadas próximas e nas vias internas dos 

mesmos se for necessário, como também nas vias internas as fazendas, que, 

porventura, venham a ser utilizadas em grande escala gerando um potencial 
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emissão de Material Particulado (Poeira); 

• Melhor acondicionamento da carga evitando assim a sua queda na via de tráfego; 

• Manutenção preventiva dos veículos e uso de equipamentos obrigatórios;  

• Carga sem excesso de peso; 

• Uso adequado do acostamento das rodovias, principalmente quando o veículo 

estiver carregado; 

• Remoção mecânica do acúmulo de detritos e sujeiras nas pistas de rolamento; 

• Cuidados especiais para o transporte de máquinas e equipamentos; 

 

9.1.7. RISCOS DE DERRAMAMENTO E EXPLOSÃO NA ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO DE ÁLCOOL 

 

A implantação das edificações e tanques de armazenagem de etanol no complexo 

industrial está de acordo com as normas, leis, decreto e regulamentos dos órgãos públicos 

apresentadas na relação abaixo:  

Na eventualidade da ocorrência de um incêndio, a FS Fueling Sustainability, tomará 

as medidas de resfriamento do tanque vizinho para evitar a propagação do fogo, e realizará 

o procedimento de retirada do etanol do tanque sinistrado pelo fundo, transferindo-o para 

outros tanques de modo a reduzir os prejuízos. Importante lembrar que todo o 

procedimento de manuseio do etanol será realizado por colaboradores especializados neste 

tipo de operação, com o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) além de outros 

específicos contra incêndio.  

O empreendimento adota sistemas de combate a possíveis focos de incêndio no 

parque industrial, principalmente sob a égide e cumprimento das exigências do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Mato Grosso e Decreto 56819/2011, tais como:  

• Sistema portátil de geração de espuma para lançamento nos tanques de 

armazenamento de produtos; 

• Hidrantes; 

• Extintores manuais; 

• Extintores sobre rodas; 

• Alarme de incêndio; 
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• Luzes de emergência; 

• Canhões monitores para resfriamento e combate. 

 

9.2. MEIO BIÓTICO 

 

9.2.1. INTERFERÊNCIAS SOBRE A FAUNA SILVESTRE 

 

A área do empreendimento se se encontra próxima a áreas de vegetação 

remanescentes e cursos d’água. Dessa forma, os impactos previstos relacionados à fauna 

silvestre, estão associados ao aspecto de alteração de nível de ruído e luminosidade que 

venha a prejudicar, mesmo de forma pouca expressiva a ecologia das espécies próximas, e a 

geração de resíduos, principalmente os alimentícios, que possam vir a atrair animais. Para a 

minimização deste impacto, indica-se a continuidade do Programa de Educação Ambiental, 

por meio das ações que promovam a conscientização dos trabalhadores e colaboradores 

quanto à importância da conservação do ambiente de forma geral e outros temas como: 

• Fiscalização e monitoramento acentuado no empreendimento; 

• Sinalização das vias do empreendimento, alertando para a presença de animais 

silvestres, e proibição de caça; 

• Desenvolvimento e aplicação de um Programa de Educação Ambiental à 

população envolvida e aos trabalhadores ligados ao empreendimento; 

• Programa de monitoramento da fauna silvestre local; 

 

9.2.2. RISCO DE PERDA DE ESPÉCIES POR ATROPELAMENTO 

 

Para a minimização deste impacto indica-se a continuidade do Programa de Educação 

Ambiental, por meio das ações que promovam a conscientização dos trabalhadores e 

colaboradores quanto à importância da conservação do ambiente de forma geral e outros 

temas como: 

• Sinalização das vias do empreendimento, alertando para a presença de animais 

silvestres; 

• Estabelecer limites de velocidade; 
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• Assegurar correto destino dos resíduos alimentícios; 

• Programa de monitoramento da fauna silvestre local. 

 

9.3. MEIO SOCIOECONOMICO 

 

9.3.1. AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 

 

A operação de todo complexo industrial e a comercialização da produção implicarão 

na geração de impostos e taxas que contribuirão para incrementar o volume de recursos 

arrecadados, tanto ao nível municipal quanto estadual. Para potencialização deste impacto 

serão promovidas as seguintes medidas: 

• Priorizar a realização de negócios, por parte da empresa, ao nível municipal, 

regional e estadual, visando contribuir para o aumento da arrecadação de tributos 

de competência desses poderes, tais como o PIS-COFINS, ISS e o ICMS, 

contribuindo diretamente para o incremento de suas receitas; 

• Programas Sociais de Conscientização dos trabalhadores vinculados aos projetos e 

de suas respectivas famílias; do empreendedor e também dos empreiteiros 

responsáveis pela execução dos serviços e pela construção, a respeito da 

importância de todos concentrarem suas compras, preferencialmente nos 

estabelecimentos localizados na área de influência direta do projeto, beneficiando 

e incentivando dessa forma as atividades produtivas e de serviços regionais. 

 

9.3.2. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

O aumento da oferta de postos de trabalho, se conduzido dentro de uma política de 

mobilização e desmobilização de mão-de-obra estratégica, pode ser positivo, 

particularmente se organizado através dos programas de intermediação e qualificação 

profissional do SINE / SETAS. Para potencialização deste impacto serão adotadas algumas 

medidas, durante todas as fases do empreendimento, sendo: 

• Informar o contingente e o perfil da mão-de-obra necessária ao 

empreendimento, visando sempre à contratação de trabalhadores da região; 
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• Empregar, preferencialmente, mão-de-obra local, quando disponíveis dentro dos 

requisitos exigidos.  

• Investir na capacitação da mão-de-obra, possibilitando o remanejamento da mão 

de obra existente; 

• Qualificar os trabalhadores contratados para a implantação de forma que estes 

possam atuar em conformidade com as políticas de saúde, segurança e meio 

ambiente do empreendedor; 

• Promover a capacitação profissional dos trabalhadores de modo que facilite o 

aproveitamento dessa mão-de-obra em futuras oportunidades de emprego na 

região após a finalização das obras do empreendimento. 

 

9.3.3. INTERFERÊNCIA NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 

 

Para criar e manter canais de comunicação e uma relação de diálogo entre o 

empreendedor e a população sob influência da Indústria, serão adotadas as seguintes 

medidas de controle e preventivas, tanto na fase de ampliação quanto na de operação: 

• Ampliação do Programa de Comunicação Social (PCS), visando esclarecimentos 

para população da AID e AII sobre as formas de contratação e o quantitativo de 

oportunidades de empregos que serão gerados, assim como as qualificações 

necessárias, a fim de reduzir o número de pessoas que possivelmente se 

desloquem para as proximidades do empreendimento; 

• Manter a população local informada sobre o empreendimento; 

• Sinalização adequada das obras e informações no local sobre prazo de execução e 

término das obras; 

• Identificar pleitos, demandas, expectativas e receios da população local durante 

toda a fase de ampliação e operação da Indústria; 

• Reduzir ao mínimo os conflitos e problemas relacionados à ampliação do 

empreendimento, respondendo ao máximo as solicitações de informações e de 

questionamentos enviados ao empreendedor pelos instrumentos de comunicação 

criados; 
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• Esclarecer a população local sobre a importância do empreendimento; 

• Estabelecer, treinar e orientar todas as pessoas direta e indiretamente envolvidas 

na obra sobre normas de conduta, segurança e meio ambiente. 

 

9.3.4. GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E NOVOS NEGÓCIOS  

 

O impacto na dinamização da economia será positivo, direto (pagamento de tributos 

e taxas pelo Empreendedor) e indireto (aquisição de produtos, serviços, pagamento de 

tributos e taxas pelas empresas contratadas e circulação de capital), contribuindo com o 

aumento de renda e a dinamização da economia, especialmente ao nível municipal e 

regional. Como medidas potencializadoras serão adotadas as seguintes estratégias: 

• Promover reuniões institucionais com objetivo de apresentar o projeto executivo 

do empreendimento ao Poder Público do município, destacando a sua importância 

local e regional, o empreendedor, os executores, os aspectos gerais referentes à 

obra de ampliação, ações propostas pelos Programas Ambientais que serão 

desenvolvidos, assim como esclarecer dúvidas iniciais sobre os impactos 

esperados e benefícios; 

• Promover reuniões comunitárias realizadas por etapa da obra visando apresentar 

o empreendimento para as possíveis associações, entidades ambientalistas e 

organizações da sociedade civil identificadas na área de abrangência do Programa. 

Estas reuniões têm por objetivo explicar os aspectos referentes à obra de 

ampliação do empreendimento e ações propostas pelos Programas Ambientais 

que serão desenvolvidos, assim como esclarecer dúvidas iniciais sobre possíveis 

impactos esperados e benefícios; 

• Priorizar a contratação de pessoal, equipamentos e serviços na área de influência 

do empreendimento, desde que disponíveis dentro do requerido, de forma a 

estimular a economia local e contribuir para aumentar o nível de emprego na 

região nas fases de Ampliação e operação do empreendimento; 

• Utilizar-se de instrumentos facilitadores das negociações entre empresas locais e o 

empreendedor, como a divulgação das demandas por produtos e serviços, em 
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instrumento de veiculação local, visando facilitar o acesso de fornecedores locais 

junto à empresa; 

• Transmitir valores do seu código de conduta a todos os fornecedores, 

terceirizados e parceiros, respeitando os contratos assim firmados; 

 

9.3.5. EXPOSIÇÃO A RISCO DE ACIDENTES 

 

Com intuito de controlar e/ou reduzir a ocorrência de acidentes, serão adotadas 

técnicas emergenciais seguras, rápidas e corretivas para que tenham o maior sucesso 

possível em casos de riscos. Estas medidas serão aplicadas em todas as fases do 

empreendimento.  

• Conter informações detalhadas dos perigos inerentes às instalações e atividades 

do empreendimento; 

• Ser capaz de fornecer aos responsáveis pela sua ampliação, os dados e as 

informações necessárias para adoção das medidas para o controle e 

gerenciamento do risco. 

• Flexibilidade para se adaptar a alterações e imprevistos; 

• Manter a vigilância sanitária de todas as instalações do canteiro de obras: 

alojamentos, refeitório, ambulatório e outros equipamentos comunitários; 

• Monitorar as condições de saúde ambiental, incluindo aquelas ligadas ao 

saneamento básico, provimento de água, tratamento do lixo doméstico, industrial 

e hospitalar onde se aplicar, no canteiro de obras. 

• Prevenção e primeiros socorros em caso de acidentes, bem como o pronto 

atendimento às situações de emergência; 

• Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva - EPI’s e EPC’s, na 

prevenção de acidentes; 

• Realizar atividades educativas e preventivas em relação a acidentes; 

• Estruturação dos serviços de Segurança e Saúde, atendendo às rotinas de 

prevenção e controle e casos emergenciais. 
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9.3.6. INTERFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

 

Para assegurar a demanda necessária de matéria prima para a operação do 

empreendimento, a indústria conta com a elaboração de um projeto de aquisição de 

biomassa, e um programa de fomento florestal, de forma a potencializar o plantio e 

comércio de eucalipto na região. Espécies de rápido crescimento do gênero eucaliptus 

apresentam resistência as mais adversas condições edafoclimáticas, permitindo o uso de 

áreas improdutivas para o plantio. Logo, estes programas surgem como medida mitigadora 

para assegurar a demanda de matéria prima de biomassa de madeira na região. 

  

10. ANÁLISE INTEGRADA 

  

 A avaliação de impactos ambientais pode ser exigida a qualquer empreendimento 

com potencial impactante, observando pontos que possibilitem a harmonização da relação 

do homem com o ambiente, disciplinando a ação humana e impondo limites à utilização dos 

recursos naturais. 

A metodologia de avaliação dos impactos socioambientais refere-se às alterações e 

aos efeitos sobre os meios Físico, Biótico e Socioeconômico decorrentes das atividades 

desenvolvidas nas fases do empreendimento, e baseia-se no conteúdo da Resolução 

CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986. 

A área de interesse, isto é, aquela destinada a ampliação da FS Fueling Sustainability, 

está situada no médio norte do estado de Mato Grosso, em uma área de tensão ou transição 

ecológica entre o Bioma Cerrado e a Floresta Amazônica. Esta região corresponde também a 

uma extensa faixa de avanço da ocupação de áreas de domínio dos cerrados do Planalto 

Central Brasileiro, que teve início a partir da década de 1970, o que ocasionou as alterações 

antrópicas nas áreas naturais. 

A Análise Ambiental Integrada, desenvolvida com base nos conhecimentos gerados 

sobre diversos temas que compõem os meios físico, biótico e social, dentro dos limites do 

empreendimento e áreas de influência indireta e indireta permitiu a constatação dos 

prováveis impactos decorrentes da ampliação e operação, sejam eles ambientais, 
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econômicos e sociais. Dessa forma, a avaliação dessas inter-relações associadas às ações 

antrópicas foram fundamentais nesse processo e estão apresentadas no quadro a seguir. 
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Processo ou Atividade Aspecto Ambiental Impactos 
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Fase de Instalação 

Ampliação e operação 
dos pontos de apoio 

para os colaboradores e 
máquinas 

Preparação da área 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Risco de perda de espécimes por 
atropelamento 

- D R LP P R C B A 

Emissão de poeiras e gases Alteração da qualidade do ar - D R I T R C B M 

Emissão de ruídos e vibrações Intensificação dos níveis dos ruídos - D L I T R C B M 

Geração de efluentes líquidos 
(sanitários e óleos e graxas) e 

resíduos sólidos 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos nos canteiros e frentes de 

obra 
- D L I T R C M A 

Aumento do risco de incêndio - D L LP P R M A A 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 
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Processo ou Atividade Aspecto Ambiental Impactos 
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Ampliação e operação 
dos pontos de apoio 

para os colaboradores e 
máquinas 

Geração de efluentes líquidos 
(sanitários e óleos e graxas) e 

resíduos sólidos 
Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Demanda de bens e 
serviços 

Recolhimento de taxas e 
impostos 

Aumento da arrecadação de impostos + D R I T R C M A 

Aumento na demanda de 
serviços 

Geração de emprego e renda + D R MP T R C A A 

Geração de oportunidades e novos negócios + D R LP P I C A A 

Ações individuais dos 
trabalhadores 

Desenvolvimento de atividades 

Acidentes de trabalho + D L LP P R C A A 

Aumento do tráfego de veículos - D R CP T R C M A 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Risco de perda de espécimes por 
atropelamento 

- D R LP P R C B A 

Fase de Operação 

Processo produtivo 
Movimentação de veículos e 
máquinas de grande porte 

Alteração da qualidade do ar - D R I T R C B M 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos 

- D L I T R C M A 

Intensificação dos níveis dos ruídos - D L I T R C B M 
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Processo ou Atividade Aspecto Ambiental Impactos 
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Processo produtivo 

Movimentação de veículos e 
máquinas de grande porte 

Aumento do risco de incêndio - D L LP P R M A A 

Risco de perda de espécimes por 
atropelamento 

- D R LP P R C B A 

Aumento no tráfego de veículos - D R LP P R C A A 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 

Manutenção de equipamentos 

Intensificação dos níveis dos ruídos - D L I T R C B M 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Aumento do risco de incêndio - D L LP P R M A A 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos 

- D L I T R C M A 

Alteração na qualidade de águas 
subterrâneas e superficiais 

- I R LP T R I M A 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 

Geração de ruídos pelo 
empreendimento 

Intensificação dos níveis dos ruídos - D L I T R C B M 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Atividades operacionais Intensificação dos níveis dos ruídos - D L I T R C B M 
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Processo ou Atividade Aspecto Ambiental Impactos 
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Processo produtivo Atividades operacionais 

Alteração na qualidade de águas 
subterrâneas e superficiais 

- I R LP T R I M A 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Alteração da qualidade do ar - D R I T R C B M 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos nos canteiros e frentes de 

obra 
- D L I T R C M A 

Aumento do risco de incêndio - D L LP P R M A A 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 

Interferências sobre a fauna terrestre - D R LP P I I B A 

Aumento da oferta de energia elétrica + D L LP P R C A A 

Demanda de bens e 
serviços 

Recolhimento de taxas e 
impostos 

Aumento da arrecadação de impostos + D R I T R C M A 

Aumento na demanda de 
serviços 

Geração de oportunidades e novos negócios + D R LP P I C A A 

Interferência no cotidiano da população - D L I P R C B M 

Interferência no desenvolvimento de 
atividades produtivas 

- + I R LP P R I M M 

Ações individuais dos 
trabalhadores 

Desenvolvimento de atividades Exposição ao risco de acidentes + D L LP P R C A A 
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Processo ou Atividade Aspecto Ambiental Impactos 
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Ações individuais dos 
trabalhadores 

Acidentes de trabalho 

Risco de perda de espécimes por 
atropelamento 

- D R LP P R C B A 

Geração/ descarte de resíduos sólidos e 
efluentes líquidos nos canteiros e frentes de 

obra 
- D L I T R C M A 

Aumento do risco de incêndio - D L LP P R M A A 

Exposição a riscos de acidentes ocupacionais - D L I T R C B M 

Contaminação dos solos e dos recursos 
hídricos 

- D L I T R I M A 

Fase de Desativação 

Desativação do 
empreendimento 

Oferta e demanda de bens e 
serviços, e mão de obra. 

Prejuízos à população local - D L I T R C B M 

Quadro 3 - Matriz de avaliação de impactos para o meio antrópico, biótico, físico e socioeconômico. 

Legenda: Natureza: Positivo (+) ou Negativo (-).   Reversibilidade: Reversível (R) ou Irreversível (I).   Incidência: Direta (D) ou Indireta (I).   Abrangência: Pontual (P), Local (L) ou 
Regional (R). 
Temporalidade: Imediato (I), Curto prazo (C) ou Médio a Longo prazo (ML).   Duração: Temporário (T) ou Permanente (P).   Magnitude: Baixa (B), Média (M) ou Alta (A).     
Categoria da Ação Proposta: (1) Medidas Mitigadoras; (2) Monitoramento (3) Potencializadoras; (4) Compensatórias; (5) Acompanhamento. 
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10.1. EFEITOS SINÉRGICOS E CUMULATIVOS ENTRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A análise dos impactos ambientais apresentada neste item foi elaborada de modo a 

ressaltar os impactos mais expressivos, ou seja, aqueles com significância alta de natureza 

negativa ou positiva, com ocorrência direta e indireta dos meios físico, biótico e 

socioeconômico de forma conjunta. 

O conhecimento do projeto permitiu identificar as principais ações necessárias à 

ampliação do empreendimento, capazes de desencadear impactos ambientais. O 

diagnóstico ambiental indicou quais os fatores ambientais passíveis de serem impactados 

pelas ações do empreendimento geradoras de impactos.  

O cenário atual identificado ao longo do diagnóstico ambiental, e analisado de forma 

integrada neste capítulo, revela um contexto ambiental relacionado ao processo intenso de 

urbanização, ao processo de crescimento industrial e ao processo tradicional do uso e 

ocupação do solo na área rural. Vale ressaltar que, os resultados obtidos no capítulo anterior 

tratam os impactos do projeto de ampliação da FS Fueling Sustainability, como efeito 

sinérgico do empreendimento como um todo em operação (indústria em funcionamento e 

termoelétrica). 

Desta forma, os principais impactos gerados para a ampliação e operação do projeto 

de ampliação da FS Fueling Sustainability, estão relacionados ao funcionamento do 

complexo industrial, pelo aumento da emissão de poluentes atmosféricos, aumento da 

geração de resíduos, e aumento da geração de oportunidades e novos negócios. 

 

10.1.1. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

A queima de biomassa contribui para emissão de grandes quantidades de gases traço 

e partículas de aerossóis para a atmosfera. A consequente mudança de concentrações 

atmosféricas de oxidantes e aerossóis, de muito baixas para muito altas, afeta as 

propriedades radiativas, químicas e físicas da atmosfera. A longo prazo, o efeito pode 

representar perturbações no clima regional, ecologia, ciclo da água e atividades humanas. 

Dentre as maiores preocupações pela queima de biomassa, o aumento do risco de infecção 

respiratória devido à emissão de material particulado (partículas muito finas de sólidos 
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ou líquidos suspensos no ar) está entre as principais. Diante dos riscos envolvidos, é 

primordial o monitoramento e controle das emissões atmosféricas advindas destas 

atividades. 

Para o projeto de ampliação da FS Fueling Sustainability foi elaborado um minucioso 

estudo de qualidade do ar e dispersão atmosférica, tomando como base dados de entrada 

coletados in loco - mais especificamente na caldeira do complexo industrial. Para as análises, 

considerou-se a operação interrupta da indústria pelo período de um ano totalizando 8.760 

horas, com o consumo anual de 925.056 toneladas de biomassa. Os resultados apontaram 

que os valores de emissão estão todos muito abaixo do estabelecido pelas resoluções do 

CONAMA 491/2018 e 382/2006.  

 

10.1.2. AUMENTO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

A ampliação da indústria em conjunto com a indústria em funcionamento, terá como 

efeito indireto maior geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos de diversas 

composições (orgânicos, materiais para obras e manutenção, sucatas metálicas, 

papéis/papelões, madeiras, plásticos, resíduos sanitários, resíduos contaminados com óleos 

e graxas, e outros). Atualmente o empreendimento conta com lagoas de estabilização para o 

tratamento de efluentes líquidos, e empresas licenciadas para coleta de resíduo sólido. 

 

10.1.3. GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E NOVOS NEGÓCIOS 

 

Um dos impactos mais significativos constatados diz respeito a aspectos 

socioeconômicos, uma vez que a ampliação das unidades deverá gerar um aumento 

considerável na demanda de bens e serviços ligados direta e indiretamente à operação do 

empreendimento. Neste contexto é altamente favorável ao surgimento de novas 

oportunidades de negócios, que ampliam ainda mais a condição inicial, sejam ligados ao 

fornecimento de insumos ou no comércio e prestação de serviços para os consumidores 

locais. Além disso, o aumento na arrecadação de impostos pelo governo, pagos direta e 

indiretamente pela companhia, poderão ser revertidos em bens sociais a toda a população 

como a melhoria dos serviços de assistência social, segurança, infraestrutura e saúde por 
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exemplo. 

 

10.2. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos pelos estudos realizados para o projeto de ampliação da 

indústria da FS Fueling Sustainability, podemos afirmar que tanto a instalação e operação 

deste projeto não atuam de forma independente na geração de impactos ao meio. Dos 

impactos mais expressivos identificados para o funcionamento do empreendimento, a 

ampliação atua para aumento destes de forma pouca expressiva, uma vez que não haverá 

necessidade de obras estruturais, necessitando apenas de um curto período de tempo para 

ampliação, e mesmo sem a ampliação não haverá redução no consumo de bens e insumos. 

Vale ressaltar, que estes impactos podem ser mitigados com a adoção de medidas 

preventivas cabíveis aliadas ao cumprimento da legislação pertinente em vigor. 

 

11. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Os Planos e Programas Ambientais foram desenvolvidos a partir da identificação dos 

impactos ambientais previstos no tópico anterior. Estes Programas visam o estabelecimento 

de ações preventivas e corretivas para controlar e minimizar os impactos negativos, 

recuperar as áreas degradadas e potencializar os impactos positivos.  

Nesta oportunidade, a elaboração dos Planos e Programas ambientais devem 

considerar as fases de planejamento, instalação e operação, contendo análise integrada e, se 

necessário, proceder às correções que se fizerem necessárias no decorrer do 

desenvolvimento das atividades.   

Para subsidiar a emissão da Licença de Instalação e Licença de Operação (LI; LO), uma 

análise mais detalhada dos Planos e Programas Ambientais deverá constar no Plano Básico 

Ambiental (PBA), detalhando os planos e programas que contemplam as medidas de 

controle e mitigação, e monitoramento dos impactos avaliados nos estudos ambientais. 

Portanto, este tópico contempla, de maneira simplificada, os 21 Planos e Programas 

ambientais propostos para o empreendimento da FS Fueling Sustainability, identificados a 

seguir. 
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Planos e Programas Ambientais 

Programa de gestão ambiental das obras 

Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido da Construção Civil 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Subprograma de Gerenciamento das Cinzas da Caldeira 

Programa Monitoramento da Qualidade da Água Superficial e Subterrânea 

Programa de Gerenciamento de Efluente Doméstico e Industrial 

Programa de Controle de Processos erosivos 

Programa de uso, conservação e monitoramento do Solo 

Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre 

Subprograma de Vigilância Epidemiológica 

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Gases da Caldeira 

Programa de Controle e monitoramento do Ruído 

Programa de Saúde e Segurança Ocupacional 

Programa de gestão ambiental do transporte 

Programa de Educação Ambiental 

Programa de Comunicação Social 

Programa de Ações Sociais 

Programa de Seleção e Qualificação 

Plano de Ação de Emergência e Programa Relativo à Minimização de Riscos de Acidentes 

Programa de Compensação Ambiental 

Quadro 4 - Identificação dos planos e programas ambientais previstos para o empreendimento 

 

11.1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS 

 

A gestão e o controle ambiental das obras podem ser entendidos como um conjunto 

de ações estruturadas, na forma de medidas e procedimentos adequados, que visam à 

eliminação, minimização e controle dos impactos ambientais, provocados pela ampliação e 

operação de Empreendimentos.  

Essas ações, se executadas de forma satisfatória, visam a manutenção e melhoria 

contínua da qualidade ambiental e de vida dos locais e das pessoas diretamente afetadas 

pelo empreendimento. Além disso, destaca-se a interdependência de instituições públicas e 

privadas com a sociedade civil organizada, considerando os diferentes interesses, exigindo 

com isso uma integração cultural e tecnológica entre os diferentes atores envolvidos. 

Um apropriado programa de gestão e controle ambiental é eficazmente implantado 

quando os recursos naturais são utilizados de forma eficiente e as questões sociais são 

tratadas de forma responsável, trazendo significativos benefícios para o desenvolvimento 

humano e para o meio ambiente. 
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11.1.1. JUSTIFICATIVAS 

 

O Programa de Gestão Ambiental se justifica em função da quantidade de atividades 

e recursos humanos que estarão envolvidos nas questões relativas ao meio ambiente 

durante a execução dos empreendimentos.  

Neste sentido, a execução concomitante dos programas ambientais propostos 

somente poderá ser realizada de forma integrada e atingir totalmente os objetivos 

propostos se houver gestão, coordenação e supervisão de todos os processos e 

procedimentos previstos. 

 

11.1.2. OBJETIVOS 

 

Assegurar a qualidade ambiental da região de ampliação do empreendimento, 

através da gestão integrada de todos os programas que estão previstos. Além disto, tem 

como premissa a execução dos demais compromissos ambientais assumidos no 

licenciamento e, também, proporcionar informação às diversas instituições envolvidas 

quanto ao andamento das atividades desenvolvidas durante a construção do 

empreendimento. 

 

11.1.3. PÚBLICO ALVO 

 

O público-alvo deste programa engloba as instituições intervenientes no processo de 

licenciamento ambiental, tais como SEMA/MT e FS Fueling Sustainability. 

11.1.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

No quadro a seguir constam as atividades a serem realizadas no Programa de Gestão 

Ambiental das Obras. Adiante consta o detalhamento de diretrizes e procedimentos para a 

gestão ambiental do empreendimento durante sua ampliação. 

 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 74 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

Vistorias ambientais 

Percorrer as frentes de trabalho e áreas de apoio, 
registrando em fichas de vistoria as "não 

conformidades" ocorridas (descrição e fotos), as 
medidas de adequação adotadas e eventuais 

modificações nos projetos e planos executivos das 
obras. Observar os indicadores de cada programa e 

subprograma. 

A cada semana, 
durante todo o 

período de obras 
Empreendedor 

Compilação de 
informações das 
fichas de vistoria 

Realizar o lançamento dos dados constantes das 
fichas de em um banco de dados. 

Logo após as vistorias 
de campo 

Empreendedor 

Assessoria ambiental 
ao empreendedor 

Sempre que solicitado 
Ao longo de todo o 
período de obras 

Equipe de Gestão 
Ambiental contratada 

Relatório de 
encerramento dos 

programas 
ambientais para a 

SEMA/MT e 
empreendedor 

A partir das informações compiladas nos relatórios 
semestrais, elaborar e encaminhar o relatório. 

Ao final das obras, 
antes da emissão da 

LO. 

Equipe de Gestão 
Ambiental contratada 

Quadro 5 - Atividades do Programa de Gestão Ambiental das Obras. 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

11.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Os entulhos podem ser considerados como resíduos urbanos, porém em razão de 

suas características e volumes, normalmente são classificados separadamente, estes se 

constituem basicamente de resíduos de construção civil: demolições, restos de obras e 

materiais afins.   

O descarte adequado dos resíduos de construção civil (RCC) é um dos principais 

desafios enfrentados em áreas urbanas, principalmente pela produção de quantidades 

expressivas e geração de impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Durante o período de ampliação do empreendimento, a etapa de produção de 

materiais de construção contribui para o impacto ambiental provocado pelo setor devido à 

quantidade de poluição que é gerada. A liberação de partículas de poeira está presente em 

quase todas as atividades da construção civil, desde a extração da matéria-prima, passando 

pelo transporte, produção de materiais de construção, até a execução das atividades em 

canteiro. 
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Em decorrência da necessidade de uma ação conjunta da sociedade – poderes 

públicos, setor industrial da construção civil e sociedade civil organizada – as políticas 

ambientais relacionadas ao tema devem voltar-se para o adequado manuseio, redução, 

reutilização, reciclagem e disposição desses resíduos (CASSA et al, 2001). 

No caso da ampliação da indústria, será levado em consideração como resíduos da 

construção apenas os gerados pela eletromontagem de máquinas e equipamentos, visto que 

não serão necessário escavações e pavimentação, pois a primeira fase da indústria estará 

construída e em funcionamento. 

Sendo assim, este Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

contém os princípios e as diretrizes básicas recomendadas para serem empregadas durante 

a ampliação da FS Fueling Sustainability, visando o estabelecimento de procedimentos 

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

 

11.2.1. JUSTIFICATIVAS 

 

O conhecimento das fontes e dos tipos de resíduos sólidos gerados se faz necessário, 

pois através de dados da sua composição e da sua taxa de geração, é possível o 

gerenciamento dos mesmos. Estes indicadores são instrumentos básicos para a 

determinação da qualidade de vida da população, uma vez que a ausência de rede e 

tratamento de água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem riscos para a saúde 

da população, além de contribuírem para a degradação ambiental. 

Por isso, é relevante destacar a importância do gerenciamento adequado e 

atendimento as exigências legais no tocante aos resíduos sólidos gerados, uma vez que 

quando mal gerenciados, tornam-se um problema sanitário, ambiental e social, 

principalmente pela disposição inadequada. 

 

11.2.2. OBJETIVOS 

 

O PGRCC visa principalmente minimizar a geração de resíduos, de forma a fornecer à 

empresa construtora subsídio para a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados no 

canteiro de obras, atendendo às exigências legais, em destaque a Resolução CONAMA 307. 
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Assim como viabilizar a minimização de passivos ambientais e promover 

conscientização quanto ao desperdício dos materiais empregados nas obras, através da 

orientação em reduzir, reciclar e reutilizar os resíduos sólidos gerados pela atividade de 

construção e ou demolição, também o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final, com o intuito de reduzir riscos de passivos ao 

meio ambiente.  

Desta forma, este Plano em questão dispõe-se a controlar e reduzir riscos ao meio 

ambiente, orientar quanto ao manuseio de resíduos na fonte, adequar à segregação na 

origem, assegurar o correto manuseio e disposição final em conformidade com as legislações 

vigentes. 

 

11.2.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O programa deverá ser executado considerando o envolvimento de todos os 

trabalhadores da obra, desde o empreendedor até os funcionários diretos ou 

subcontratados. O Programa abrange também a atuação de órgãos ambientais, órgãos 

fiscalizadores e empresas de reciclagem. 

 

11.2.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

A gestão dos resíduos da construção civil teve suas diretrizes estabelecidas pela 

Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002. O PGRCC deve priorizar pela não 

geração de resíduos e, em um segundo momento, pela minimização da geração, em 

consonância com o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Assim, é de extrema importância caracterizar os resíduos gerados para assim 

determinar e minimizar a quantidade gerada. O objetivo da caracterização é identificar 

materiais potencialmente nocivos ao meio ambiente e à saúde pública a fim de atribuir a 

eles ações específicas.  

Uma das coisas mais importantes a destacar é a conscientização dos envolvidos, de 

que o desperdício gerado na construção civil, seja por exigências de clientes, seja por 

planejamento inadequado, resulta em prejuízo para toda a sociedade. Os recursos 
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naturais utilizados na fabricação dos insumos são limitados, sendo inadmissível que estes 

insumos sejam devolvidos em forma de resíduos, descontroladamente ao meio ambiente, 

criando cada vez mais situações desfavoráveis no sistema. 

Por isso, é imprescindível o devido envolvimento dos trabalhadores e sua 

conscientização em ações nos aspectos ambientais, sociais e para a melhoria do seu próprio 

ambiente de trabalho, sendo fundamentais para se atingir integralmente os objetivos 

propostos. 

Os resíduos gerados na obra serão segregados com objetivo da separação de acordo 

com a sua classe, evitando a mistura de resíduos, o que poderia prejudicar a qualidade final 

dos mesmos assim como a sua destinação final. A segregação deve ocorrer prioritariamente 

no local onde os resíduos são gerados, ou seja, na própria atividade geradora e pelos 

próprios funcionários. Os resíduos decorrentes das atividades cotidianas dos trabalhadores, 

tais como copos e garrafas plásticas, papéis, embalagens, marmitas, etc. serão segregados, 

acondicionados e destinados separadamente daqueles gerados na execução da obra 

(Resíduos de Construção Civil). 

 

11.3. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deve auxiliar quanto ao 

planejamento e manejo dos resíduos sólidos, permitindo o diagnóstico e controle e 

promovendo alternativas viáveis para a seu gerenciamento, abrangendo as atividades de 

geração, coleta, transporte, armazenamento e destinação final. Sendo assim, quanto mais 

organizado estiver o gerenciamento dos resíduos, mais fácil será para executá-lo e melhores 

resultados serão obtidos. 

A NBR 10.004/2004 classifica os resíduos quanto aos riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, envolvendo a identificação do processo ou atividade que lhes 

deu origem, características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.  

O gerenciamento dos resíduos deve buscar a minimização da utilização de recursos, 

de forma ambientalmente segura, de redução na fonte, reuso, reciclagem e recuperação de 
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materiais e do conteúdo energético dos resíduos, de modo a reduzir a quantidade ou 

volume dos mesmos a serem tratados e posteriormente ambientalmente dispostos. 

Neste contexto, este programa aponta e descrevem as ações relativas ao manejo de 

resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos gerados na FS Fueling Sustainability. O PGRS tem sua importância justificada pela 

padronização na forma de encaminhar de maneira eficiente e segura os resíduos gerados. 

O PGRS contém ainda em seu escopo as diretrizes e as técnicas básicas 

recomendadas para serem empregadas durante a ampliação da indústria, contemplando o 

Plano de monitoramento de resíduos de construção civil e subprograma de gerenciamento 

dos resíduos das cinzas, visando minimizar e/ou evitarem os impactos ambientais, e 

promover ações de fiscalização. 

 

11.3.1. JUSTIFICATIVAS 

 

O conhecimento das fontes e dos tipos de resíduos sólidos gerados se faz necessário, 

pois através de dados da sua composição e da sua taxa de geração, é possível o 

gerenciamento dos mesmos. Estes indicadores são instrumentos básicos para a 

determinação da qualidade de vida da população, uma vez que a ausência de rede e 

tratamento de água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem riscos para a saúde 

da população, além de contribuírem para a degradação ambiental. 

Por isso, é relevante destacar a importância do gerenciamento adequado e 

atendimento as exigências legais no tocante aos resíduos sólidos gerados, uma vez que 

quando mal gerenciados, tornam-se um problema sanitário, ambiental e social, 

principalmente pela disposição inadequada. 

 

11.3.2. OBJETIVOS 

 

O PGRS visa atender às exigências legais, de modo a contribuir para a redução da 

geração de resíduos, apontando o correto armazenamento, transporte e disposição final, 

beneficiando, assim, as empresas, visto que esta economizará e melhorará sua produção.  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 79 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Por conseguinte, o controle de resíduos sólidos terá por objetivo diminuir os riscos de 

contaminação do solo e dos corpos d’água pelo manuseio, tratamento e disposição 

inadequados dos resíduos sólidos gerados durante a execução das obras e promover o pleno 

atendimento das diretrizes preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/10). 

 

11.3.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo deste Programa são todos os funcionários envolvidos nas atividades 

da FS Fueling Sustainability, desde o empreendedor até os funcionários diretos ou 

subcontratados. O Programa abrange também empresas terceirizadas envolvidas nas 

atividades de coleta, transporte e disposição dos resíduos e efluentes, além, a atuação de 

órgãos ambientais, órgãos fiscalizadores e empresas de reciclagem. 

 

11.3.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Os procedimentos envolvidos no processo de gerenciamento dos resíduos sólidos 

permeiam as atividades de geração, coleta, transporte, armazenamento e destinação final. 

Adotando como premissa a não geração e em segundo momento a minimização, reutilização 

e reciclagem dos resíduos. 

Todos os resíduos gerados pelo empreendimento devem ser identificados e 

classificados de acordo com a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, além de serem armazenados, tratados (quando for o caso) e destinados para 

disposição final de forma adequada. 

As orientações aos trabalhadores serão feitas através de programas de educação 

ambiental com palestras e cartazes, em linguagem simples de forma a facilitar a 

compreensão dos operários. Paralelamente, serão desenvolvidos treinamentos e 

orientações específicos para os trabalhadores de cada área de atuação. Durante estas 

atividades serão dadas instruções referentes aos desperdícios associados a cada função e 

formas de aperfeiçoar o processo a fim de minimizar a geração de resíduos e garantir a 

eficácia da ampliação do projeto. 
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O acompanhamento e avaliação da execução do Programa ficarão a cargo da Gestão 

Ambiental em parceria com as Construtoras. A supervisão ambiental realizará inspeções 

semanais, fazendo o acompanhamento e avaliação das ações previstas. Diariamente os 

colaboradores serão fiscalizados quanto à correta segregação e acondicionamento dos 

resíduos.  

Durante a instalação e manutenção de equipamentos, deve-se ter uma atenção 

especial no monitoramento, a fim de se manter o ambiente limpo e organizado facilitando as 

atividades. Da mesma forma será observado se estão sendo executadas as diretrizes 

contidas no Programa. 

 

SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS CINZAS DA CALDEIRA 

 

A aplicação da biomassa como forma de obtenção de geração de energia é 

reconhecida como uma alternativa favorável do ponto de vista tecnológico, econômico e 

ambiental para o desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, 

ainda, como geradora de impactos ambientais, principalmente pela geração de resíduos 

importantes, como formação das cinzas da caldeira. 

Cumpre destacar, que a utilização de biomassas como forma de obtenção de geração 

de energia limpa através de sua queima em caldeiras, indica a necessidade de uma 

caracterização e destinação adequada e sustentável das cinzas residuais geradas. De um 

modo geral, as cinzas da caldeira geradas como subproduto da queima da biomassa, 

possuem características distintas e composições variáveis, sendo assim, as modificações 

causadas no solo e a resposta das culturas também variam. 

 

11.3.5. JUSTIFICATIVAS 

 

O Brasil possui grande capacidade no setor da Indústria, com destaque para a 

produção de energia termelétrica por biomassa, em contrapartida, o país tem um grande 

passivo que são as cinzas geradas na combustão da biomassa para geração de energia.  

A destinação dos resíduos gerados pelo processo de queima da biomassa ainda visto 

como um desafio, pois o seu descarte adequado representa um custo a mais no 
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processo, além de representar um problema ambiental devido a sua contínua disposição no 

meio ambiente. Encontrar aplicações agregando valor a estes resíduos torna o processo 

produtivo mais sustentável, pois impede o impacto ao meio ambiente relativo ao descarte 

do resíduo e diminui o custo do tratamento deste resíduo para sua disposição. 

Dessa forma, são necessários cuidados relativos ao manejo das cinzas, desde o seu 

manejo na FS Fueling Sustainability até a sua correta disposição e/ou estabilização, por isso a 

busca de alternativas para minimizar os impactos negativos. Neste sentido, este 

Subprograma de monitoramento dos resíduos das cinzas visa ao atendimento às exigências 

legais, assim como busca de utilizações alternativas para aplicação das cinzas da biomassa. 

 

11.3.6. OBJETIVOS 

 

Este subprograma de gerenciamento de resíduos das cinzas da caldeira tem como 

objetivo principal avaliar e quantificar a geração, reutilização e destinação de resíduos de 

queima (cinzas) da biomassa de cavaco nas caldeiras do empreendimento.  

Bem como promover análise quanto ao passivo ambiental que constitui os resíduos 

de queima (cinzas) e fazer a caracterização destes resíduos, de forma a estudar fatores que 

influenciam na geração de cinzas no processo de combustão de cavaco, e verificar possíveis 

formas de redução de cinzas na queima de cavaco; propor medidas economicamente viáveis 

da reutilização de parte das cinzas na caldeira de cavaco, avaliando a emissão de material 

particulado na chaminé da caldeira conforme as exigências legais.  

 

11.3.7. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo deste programa compreende desde os operários de manutenção do 

setor operacional/produtivo das caldeiras, responsáveis pela retenção das cinzas, até as 

empresas de recolhimento e prestadoras de serviço contratadas. Assim como seus 

trabalhadores, colaboradores e envolvidos, como a comunidade da área de influência do 

empreendimento. 
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11.3.8. AÇÕES PREVISTAS 

 

Embora amplamente discutida as alternativas de manejo, tratamento e aplicação dos 

resíduos gerados na queima de biomassa, este subprograma de monitoramento traça 

considerações favoráveis ao uso dos resíduos, em específico as cinzas da caldeira, ao mesmo 

tempo, contribui com informações que diminuem as dúvidas quanto às restrições e 

aumentam o rol dos benefícios.  

A importância da caracterização físico-química e mineralógica das cinzas encontra 

suporte na busca do potencial para a aplicação das cinzas, que têm características distintas 

entre si.  

No Quadro a seguir, as atividades a serem realizadas no subprograma de 

Gerenciamento de resíduos das cinzas da caldeira, conforme consta no detalhamento de 

diretrizes e procedimentos para a gestão ambiental no PBA. 

 

Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

Execução dos procedimentos 
gerais e específicos para 

controle e manejo das cinzas 
da caldeira 

Implantar os sistemas e 
dispositivos de redução e 

controle das cinzas nas caldeiras, 
observando as diretrizes gerais 

do programa. 

Operação 
Empreendedor e 

Empresas 
licenciadas 

Supervisão ambiental das 
ações previstas 

Acompanhar e orientar a 
execução de todos os 

procedimentos gerais e 
específicos. 

Durante todo o 
período das 
atividades 

Empreendedor e 
Equipe de Gestão 

Ambiental 
Contratada 

Relatório anual do programa 
ambiental para a SEMA/MT 

A partir das informações 
compiladas nas inspeções e 

supervisões, elaborar e 
encaminhar o relatório. 

Anualmente 
Equipe de Gestão 

Ambiental 
contratada 

Quadro 6 - Atividades do programa de gerenciamento de resíduos das cinzas da caldeira. 

 

11.4. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO E INDUSTRIAL 

 

Um assunto bastante abordado na atualidade é a preocupação com o meio 

ambiente. Nos últimos tempos, as empresas passaram a dar uma maior importância às 

consequências de seus processos produtivos, ou seja, à garantia de que seus efluentes 

líquidos, seus resíduos sólidos e emissões atmosféricas não prejudiquem a qualidade dos 

ecossistemas ao seu redor. Com isso, grandes investimentos tiveram que ser feitos, 

transformando uma necessidade, que antes era classificada como um transtorno, em 
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uma possibilidade de retorno financeiro, melhorando a imagem da empresa perante a 

sociedade. 

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, estabelece que “Os efluentes 

de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos 

corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 

exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis”. 

A partir disso, um dos investimentos que se tornou indispensável é a implantação do 

sistema de tratamento de efluentes líquidos, cuja obrigatoriedade determinou um custo 

adicional para as companhias. Ademais, o tratamento se tornou também uma possibilidade 

de reaproveitamento dos seus efluentes e subprodutos gerados, para que se possa utilizá-los 

ou comercializá-los com empresas parceiras e, assim, garantir mais uma fonte de renda para 

a companhia. 

O aumento da eficiência do processo é vital para o funcionamento adequado do 

tratamento de efluentes, visto que os processos produtivos estão em constante 

transformação, visando o aumento da produtividade. Efluentes gerados também sofrem 

mudanças consideráveis que podem afetar significativamente as instalações e equipamentos 

que estejam defasados. 

 

11.4.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Na indústria, a água é utilizada em muitos processos como matéria-prima, solvente 

de processos, meio de transporte, agente de limpeza, fonte de vapor, etc., e geralmente 

parte dessa água é devolvida para a natureza com dejetos, sem condições de uso e, quando 

chega aos rios, está com alto poder contaminante, ocasionando a sua poluição.  

Segundo Sperling (2005), as características dos despejos industriais variam 

essencialmente pelo tipo da indústria e pelo tipo de processo industrial utilizado. Portanto, 

os principais parâmetros devem ser investigados para a caracterização dos despejos, 

considerando que cada indústria possui um tipo de matéria-prima, o que gera despejos 

diferentes. 

Desse modo, é importante que as empresas estejam sempre atentas à relação entre 

as atividades industriais e os cuidados com o meio ambiente, devendo assim, incorporar 
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tal assunto em suas estratégias de modo a não agir tardiamente em relação a possíveis 

danos causados. 

 

11.4.2. OBJETIVOS 

 

Este Programa foi criado com o objetivo de monitorar a eficiência do sistema de 

tratamento de efluentes da FS Fueling Sustentability, de modo que o efluente final não 

cause impactos ao meio ambiente. Os objetivos específicos são: 

• Levantar a eficiência da estação de tratamento de esgoto (ETE); 

• Destinar corretamente o lodo biológico gerado; 

• Definir parâmetros e padrões para o efluente final tratado. 

 

11.4.3. PÚBLICO ALVO 

 

Serão envolvidos neste Programa, os trabalhadores indústria, comunidades 

diretamente afetadas pelo empreendimento e as comunidades locais. 

 

11.4.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Deve ser realizada a amostragem do efluente bruto, na saída da lagoa aerada e na 

saída da lagoa de decantação (efluente final tratado).  

Além dos resultados obtidos nas medições, amostras de efluentes são enviadas 

semestralmente ao laboratório, para análise dos efluentes em todos os pontos. Os 

resultados são baseados nessas mesmas variáveis, e também na análise do DBO e DQO. 

Além disso apresentam resultados percentuais de pureza do efluente de saída. O valor já é 

satisfatório quando acima de 85%. 

Caso sejam identificadas inconsistências no monitoramento, com relação ao 

procedimento inadequado de coleta, de preservação ou mesmo de análise; ou qualquer 

identificação de não conformidade, deverá ser registrado e consequentemente, deverá ser 

feio a implementação de ações corretivas e preventivas para cada caso específico. 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 85 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

11.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

O Programa de Monitoramento da Qualidade de Águas Superficiais faz parte dos 

Programas e Planos do empreendimento. Este Programa foi elaborado com base nos 

estudos realizados nos domínios do referido empreendimento, bem como conforme 

exigência do órgão ambiental fiscalizador. 

É importante mencionar que o monitoramento dos recursos hídricos permitirá a 

adoção de medidas de controle emergenciais sobre as eventuais alterações ambientais 

decorrentes da construção e operação da FS Fueling Sustainability, possibilitando o 

aprimoramento das previsões relacionadas à qualidade das águas. O Programa prevê uma 

malha amostral de 04 (quatro) estações de coleta limnológica, que inclui um ponto de coleta 

a montante do ponto de lançamento do efluente tratado e outro ponto a jusante e poços de 

monitoramento de água subterrânea. 

 

11.5.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A água é um recurso natural utilizado para diversos fins e com diferentes funções nos 

ecossistemas, tais como: abastecimento das populações, irrigação, proteção de 

comunidades aquáticas, dessedentação de animais, produção de energia, lazer, consumo 

humano, etc. Dada a importância dos recursos hídricos superficiais, são necessárias ações 

que possam garantir a qualidade da água dos corpos hídricos que drenam a área 

imediatamente próxima ao novo empreendimento. 

O monitoramento dos fatores qualitativos e quantitativos das águas representa um 

dos instrumentos mais importantes para dar suporte às estratégias, ações preventivas e 

políticas de uso, proteção e conservação do recurso hídrico em todo o mundo.  

A definição de diretrizes nacionais para o monitoramento das águas é de suma 

importância, considerando principalmente a futura integração dos programas de 

monitoramento propostos para o novo empreendimento, assim como os sistemas de 

informações. Estas diretrizes são importantes no sentido de compatibilizar e normatizar 

procedimentos comuns entre os estados, corroborando para uma melhor construção das 
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bases necessárias para a caracterização das bacias hidrográficas, hidrogeológicas e/ou 

pontual, a depender de cada peculiaridade. 

 

11.5.2. OBJETIVOS 

 

Este Programa e Subprograma foram criados com o objetivo de monitorar a 

qualidade da água localizada na Área de Influência Direta de ampliação do empreendimento, 

e avaliar a ocorrência de possíveis impactos oriundos do empreendimento. 

 

11.5.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Serão envolvidos neste Programa, os trabalhadores da obra e comunidades 

diretamente afetadas pelo empreendimento e as comunidades locais, as quais dependem 

diretamente de águas superficiais e também subterrâneas, bem como todos aqueles que se 

utilizam dos recursos hídricos superficiais da região para seus usos múltiplos. 

 

11.5.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

As atividades previstas para o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

contemplam coletas periódicas das amostras, análise de dados e avaliação segundo 

legislações pertinentes.  

Antecedendo a obra será realizada uma campanha piloto com a coleta de amostras 

das águas superficiais dos corpos d’agua, a fim de estabelecer um parâmetro inicial sobre a 

qualidade da água local. Posteriormente, após o termino das obras, será realizada uma 

coleta para o conjunto completo de parâmetros. Durante a operação, serão realizadas 

coletas mensais para o conjunto básico de parâmetros e coletas semestrais para o conjunto 

completo de parâmetros, em que os dados coletados serão utilizados para a geração de 

relatórios consolidados.  

Cabe destacar, que a cada campanha de monitoramento, deve-se calcular o Índice de 

Qualidade das águas baseado em uma média harmônica ponderada de um conjunto de 

indicadores específicos, com vistas a permitir uma melhor compreensão das condições de 

qualidade das águas dos cursos monitorados.  
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11.6. PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS 

 

O uso indevido e descontrolado dos recursos naturais, comumente oferecido por 

empreendimentos que utilizam esse recurso natural durante um longo período, causa 

degradação do meio ambiente. 

Um dos principais aspectos da degradação está relacionado ao aceleramento e 

avanço dos processos erosivos e de assoreamentos causados por pisoteamento, vias de 

acesso de veículos, retirada da cobertura vegetal aliada ao gradiente do terreno onde abriga 

o empreendimento, desestabilização dos taludes do canal de adução, queimadas e falta de 

manutenção e controle dos dissipadores de energia, necessários para o controle dos 

processos erosivos no entorno imediato da indústria. 

A cobertura vegetal é de suma importância na contenção dos processos erosivos, que 

resulta na contribuição para o não assoreamento das drenagens. Tal processo dá-se pela 

redução da taxa de escoamento superficial, reduzindo ainda, a quantidade de partículas 

carreada pelas águas de chuva. 

Este Programa compreende aos dispositivos a serem aplicados e adotados no sentido 

de proteger e estabilizar locais que serão diretamente afetados pela implantação e operação 

da referida indústria. Visa manter uma coexistência harmônica com as áreas circunvizinhas 

cobertas por vegetação natural ou ocupadas por culturas temporárias, nas estradas já 

existentes e nos novos acessos que serão abertos para construção do empreendimento; e 

evitar danos aos solos, ao sistema hidrográfico, aos mananciais e aos ecossistemas. 

 

11.6.1. JUSTIFICATIVAS 

 

As atividades associadas à extensão e características geomorfológicas das áreas 

afetadas, resultam em alterações dos processos do meio físico, sobretudo em áreas 

sensíveis, que podem provocar erosões, ravinamentos, voçorocamentos, assim como a 

instabilização de encostas e maciços, levando os cenários de degradação ambiental. Assim, o 

controle de processos erosivos configura-se de fundamental importância para evitar focos 

de degradação no contexto da execução das obras. 
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Durante o período de obras, diversas frentes de obras serão realizadas, cada uma 

delas podendo envolver atividades de cortes de taludes. A necessidade de recuperação e 

estabilização da área de implantação do empreendimento, evitando danos ao solo constitui 

a principal justificativa do programa. 

 

11.6.2. OBJETIVOS 

 

Este Programa tem como principal objetivo localizar e atuar nas áreas com maior 

fragilidade, sugerindo e adotando as medidas de prevenção e correção mais adequadas e 

eficazes para controlar processos erosivos, evitando que se instalem durante as diversas 

etapas das obras e da operação do empreendimento. Os objetivos específicos são: 

• Monitorar a instabilidade das áreas afetadas pela obra durante a instalação do 

empreendimento, que possam comprometer sua implantação e operação; 

• Evitar assoreamento dos cursos d’água atravessados decorrentes de processos 

erosivos que possam vir a serem ocasionados pela obra; 

• Solucionar as ocorrências encontradas. 

 

11.6.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo deste programa compreende os responsáveis pela execução das ações 

propostas: as construtoras e prestadoras de serviço contratadas para execução das obras, 

seus trabalhadores, colaboradores e a comunidade da área de influência do 

empreendimento. 

 

11.6.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

No quadro a seguir constam as atividades a serem realizadas no Programa. Adiante 

consta o detalhamento de diretrizes e procedimentos para a gestão ambiental do 

empreendimento durante sua instalação. 

 
Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

Inspeção das áreas Vistoriar as áreas de obras e Durante todo o Equipe de 
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Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

posteriormente a área operacional 
para registro de todas as áreas 

suscetíveis a erosão e de processos 
instalados. 

período de 
instalação e 

operação 

Gestão 
Ambiental 

Contratada e 
Construtoras 

Execução dos procedimentos 
gerais e específicos para 

controle de erosões e 
controle de poeira 

Implantar os sistemas e dispositivos 
de prevenção e controle de erosões 

em todas as áreas registradas na 
etapa anterior, observando as 
diretrizes gerais do programa. 

Durante todo o 
período de 
instalação e 

operação 

Equipe de 
Gestão 

Ambiental 
Contratada e 
Construtoras 

Supervisão ambiental das 
ações previstas 

Acompanhar e orientar a execução 
de todos os procedimentos gerais e 

específicos. 

Durante todo o 
período de 
instalação e 

operação 

Empreendedor e 
Equipe de 

Gestão 
Ambiental 
Contratada 

Relatório de encerramento e 
anual do programa ambiental 

para a SEMA/MT e 
empreendedor 

A partir das informações compiladas 
nas inspeções e supervisões, elaborar 

e encaminhar o relatório. 

Ao final das obras e 
anualmente e 

conforme exigência 
SEMA-MT 

Equipe de 
Gestão 

Ambiental 
contratada 

Quadro 7 - Atividades do Programa de controle de processos erosivos 

 

11.7. PROGRAMA DE USO, CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DO SOLO 

 

O solo atua frequentemente como um “filtro”, tendo a capacidade de depuração e 

imobilizando grande parte das impurezas nele depositadas. No entanto, essa capacidade é 

limitada, podendo ocorrer alteração da qualidade do solo, devido ao efeito cumulativo da 

deposição de poluentes atmosféricos, aplicação de defensivos agrícolas e fertilizantes e 

disposição de resíduos sólidos industriais, urbanos, materiais tóxicos e radioativos. 

O tema poluição do solo vem, cada vez mais, se tornando motivo de preocupação 

para a sociedade e para as autoridades, devido não só aos aspectos de proteção saúde 

pública e ao meio ambiente, mas também publicidade dada aos relatos de episódios críticos 

de poluição por todo o mundo. 
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Apesar desta realidade, a poluição do solo ainda não foi plenamente discutida e 

ainda não existe um consenso entre os pesquisadores de quais seriam as melhores formas 

de abordagem da questão. Além das dificuldades técnicas, a questão política se reveste de 

grande importância pois, se não for adequadamente conduzida, o controle da poluição ficará 

muito prejudicado e terá consequências irreversíveis para a ciclagem de nutrientes (ciclo do 

carbono, nitrogênio, fósforo) na natureza e ciclo da água, prejudicando a produção de 

alimentos de origem vegetal e animal. 

Historicamente, o solo tem sido utilizado por gerações como receptor de substâncias 

resultantes da atividade humana. Com o aparecimento dos processos de transformação em 

grande escala a partir da Revolução Industrial, a liberação descontrolada de poluentes para 

o ambiente e sua consequente acumulação no solo e nos sedimentos sofreu uma mudança 

drástica de forma e de intensidade, explicada pelo uso intensivo dos recursos naturais e dos 

resíduos gerados pelo aumento das atividades urbanas, industriais e agrícolas. 

Essa utilização do solo como receptor de poluentes pode se dar localmente por um 

depósito de resíduos; por uma área de estocagem ou processamento de produtos químicos; 

por disposição de resíduos e efluentes, por algum vazamento ou derramamento; ou ainda 

regionalmente através de deposição pela atmosfera, por inundação ou mesmo por práticas 

agrícolas indiscriminadas. Desta forma, uma constante migração descendente de poluentes 

do solo para a água subterrânea ocorrerá, o que pode se tornar um grande problema para 

aquelas populações que fazem uso deste recurso hídrico. 

 

11.7.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A preocupação com as consequências ambientais decorrentes desses fenômenos, 

especialmente no solo, só recentemente tem sido discutida. Cada vez mais o solo é 

considerado um recurso limitado, e fundamental no ecossistema mundial. Assim, o conceito 

de protege-lo tem sido objeto de intensas discussões e faz parte da agenda política dos 

países desenvolvidos. 

A FS Fueling Sustentability, utilizará temporariamente como destinação de seus 

efluentes tratados a fertirrigação, sendo assim, é necessário o monitoramento do solo, uma 
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vez que um contaminante ou poluente atinge a superfície do solo, ele pode ser adsorvido, 

arrastado pelo vento ou pelas águas do escoamento superficial, ou lixiviado pelas águas de 

infiltração, passando para as camadas inferiores e atingindo as águas subterrâneas, além de 

poder saturar o solo. 

 

11.7.2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste programa é avaliar e monitorar os elementos físicos e químicos no 

perfil do solo, submetido à aplicação de água residuária em pastagens por fertirrigação e 

também verificar o possível incremento de matéria orgânica e melhoria nas concentrações 

de nutrientes no solo. 

 

11.7.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Serão envolvidos neste Programa, os trabalhadores da indústria, comunidades 

diretamente afetadas pelo empreendimento e as comunidades locais. 

 

11.7.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Para o monitoramento do solo, será utilizada como referência a norma CETESB 

P4.233/1999 que dispõe sobre a aplicação de lodos e cortumes em áreas agrícolas. A norma 

estabelece que para a caracterização do solo, sejam estabelecidas parcelas de, no máximo, 

20 hectares nas quais serão realizadas amostras compostas. Entende-se por amostras 

compostas, diferentes profundidades, a saber, 0-20 cm e 20-40 cm. 

Neste projeto, como trata-se de uma área homogênea em tipo de solo, tipo de relevo 

e declividade, a área como um todo será tratada como uma única parcela. Serão coletados 

os resultados de análise textural dos solos do local, análise química padrão de fertilidade 

[pH, matéria orgânica, P, K, Ca, Mg, acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade 

de troca catiônica (CTC) e porcentagem de saturação em bases (V%)]. 

Os solos e rochas sofrem as ações do intemperismo, isto é, a degradação natural 

ocasionada por fatores físicos, biológicos e químicos, como chuvas, ventos, mudanças de 

temperatura, rompimento das rochas, entre outros. Para conseguir interpretar os efeitos 
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do biofertilizante na área de estudo, também será feita uma coleta em um solo de 

referência, o qual não foi fertirrigado. A amostragem e análise da área fertirrigada e da área 

de referência, será realizada anualmente a fim de averiguar os efeitos no solo. 

Os resultados serão comparados com as necessidades nutricionais da cultura e com o 

potencial oferecido pelo solo a fim de garantir que o mesmo não fique saturado. 

 

11.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

 

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna tem como finalidade a identificação e 

avaliação do impacto ambiental, bem como a proposição de medidas mitigadoras para a 

diversidade de espécies de peixes nas áreas de influência do empreendimento. 

A identificação dos impactos ambientais para este empreendimento inclui a avaliação 

da redução ou perda de hábitats de indivíduos, assoreamento e contaminação de corpos 

d’água, o que pode ocasionar a redução da diversidade local e extinções locais para as 

populações de peixes.  

Cabe destacar que o empreendimento não causa nenhum impacto ambiental direto 

ou indireto ao meio biótico local, pois a área selecionada encontra-se em atividade de 

lavouras distante dos corpos d’água.  

 

11.8.1. JUSTIFICATIVAS 

 

O conhecimento sobre a comunidade íctica se faz necessário, pois sua ausência é 

agravada pelo fato de as amostragens não acompanharem o ritmo de desenvolvimento 

econômico da região, o que acarreta como consequência principal alterações do ambiente 

provocadas entre outros fatores, por desmatamentos e construção de barragens, causando 

muitas vezes a extinção de espécies. 
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11.8.2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos do Programa de Monitoramento da Ictiofauna visam o monitoramento 

da comunidade aquática identificando possíveis mudanças associadas à ampliação da FS 

Fueling Sustainability, por meio de informações sobre a presença ou não de espécies raras, 

migratórias, endêmicas e ameaçadas, nos diferentes habitats nas áreas de influência do 

empreendimento.  

A geração destes dados possibilitará ainda, a análise das alterações na estrutura, 

distribuição, abundância, biologia e ecologia da comunidade íctica. Assim, a aplicação deste 

programa norteará a necessidade ou não de ações de repovoamento da ictiofauna a jusante. 

 

11.8.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo para a realização das atividades propostas no presente programa de 

monitoramento será um biólogo especialista em ictiofauna, assim como será necessário um 

auxiliar de campo para ajudar na ampliação e retirada das redes-de-emalhar e outros 

petrechos. 

 

11.8.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

A metodologia proposta abrange às análises de monitoramento da população, do 

ictioplâncton, da biologia alimentar das espécies e dos aspectos reprodutivos. A localização 

dessas estações será definida quando do detalhamento das ações do Plano Básico 

Ambiental. Sendo que os pontos serão distribuídos a montante e a jusante do futuro eixo da 

FS Fueling Sustainability, o que possibilita monitorar alterações na comunidade íctica em 

relação à estrutura, distribuição e abundância das espécies.  
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Nas estações de amostragem quantitativa, situadas nas áreas de influência do 

empreendimento, serão instaladas redes de emalhar e para complementar as amostragens 

serão também utilizados petrechos como tarrafas, peneiras e redes de arrasto. A 

sazonalidade e periodicidade do programa de monitoramento estão em conformidade com 

a Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007. Após o segundo ano da fase de operação, deverá 

ser avaliado a continuidade do monitoramento, em termos da sua metodologia de 

operacionalização. As campanhas deverão ter cinco dias efetivos (excluindo-se os dias 

necessários para o deslocamento).  

De acordo com as informações obtidas no campo deverão ser transferidas para 

planilhas eletrônicas, constituindo um banco de dados completo sobre a ictiofauna. A análise 

da abundância, biomassa e captura por unidade de esforço (CPUE) deverá ser apresentada 

em quadros ou tabelas contendo ordem, família, espécie por local e apetrecho de pesca. 

 

11.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE 

 

Este Programa foi desenvolvido para mitigar os possíveis impactos e resguardar a 

conservação regional das espécies, fornecendo informações sobre a composição, 

diversidade e estrutura da comunidade de fauna silvestre dentro dos limites da área de 

influência direta e indireta do empreendimento.  

 

11.9.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Como ponto primordial para a defesa do funcionamento da FS Fueling Sustainability 

destaca-se a produção de etanol de milho como um importante componente a incrementar 

o setor energético mundial, pois este produto é um perfeito substituto aos combustíveis 

fósseis, com a vantagem de não poluir o meio ambiente como fazem diversos combustíveis 

fósseis, como é o caso do petróleo. Além disso, o etanol adiciona mais eficiência à gasolina, 

agindo como um agente de oxigenação com menores emissões nocivas ao meio ambiente. 

Podem ser instaladas em locais próximos às regiões de consumo “habitadas”, em áreas já 

antropizadas, sem necessidade de supressão da vegetação reduzindo danos ambientais, e 

custos com torres e linhas de transmissão. 
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Para tanto, há que se destacar que é de fundamental importância o monitoramento 

da fauna, devido às alterações estruturais e perturbações ocasionadas às áreas de vegetação 

e entorno. O conhecimento acerca das espécies de herpetofauna, avifauna e mastofauna 

presentes na área de influência do empreendimento, bem como da forma como estas 

utilizam o ambiente para garantir a manutenção das populações fornecerão a base 

necessária para medidas mitigadoras sobre a fauna terrestre.  

Esse projeto de monitoramento irá subsidiar, com suas atividades, a formação e 

fixação de recursos humanos qualificados para atuarem em áreas como levantamento da 

fauna, e planejamento racional da exploração dos recursos naturais renováveis. Desta 

forma, espera-se que as avaliações realizadas possam trazer resultados práticos acerca do 

manejo conservacionista das espécies. 

 

11.9.2. OBJETIVOS 

 

O programa de Monitoramento de Fauna Silvestre visa monitorar qualitativamente e 

quantitativamente as alterações na comunidade de aves, mastofauna e herpetofauna; 

indicar, ou subsidiar tomada de decisões para conservação, fornecendo informações sobre a 

presença ou não de espécies raras, migratórias, endêmicas e ameaçadas, nos diferentes 

habitats nas áreas de influência do empreendimento. 

 

11.9.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo deste programa compreende os responsáveis pela execução das ações 

propostas: biólogos, engenheiros florestais e especialistas responsáveis pelas campanhas de 

monitoramentos das comunidades e espécies estudadas da área de influência do 

empreendimento. 

 

11.9.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

A metodologia utilizada para o Programa de Monitoramento da Fauna baseou-se 

preliminarmente na identificação da área de abrangência e periodicidade dos 
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monitoramentos da fauna, em seguida consta o detalhamento para cada espécie durante o 

período estudado. 

Em função das respostas dos grupos zoológicos monitorados, o esforço amostral de 

cada campanha, e mesmo sua realização ao longo do semestre que caracterizaria a seca ou a 

cheia, devem constar de forma justificada e detalhada no Plano de Trabalho deste Programa, 

a ser apresentado pela equipe responsável pela sua execução quando do início do 

desenvolvimento do mesmo. Isto por que para anfíbios, por exemplo, poderá ser mais 

interessante iniciar a campanha de coleta de dados que caracterizará o período úmido 

(cheias) quando começarem as chuvas - devido à maior atividade e vocalização da 

anurofauna nesse período.  

Recomenda-se que os sítios amostrais de todos os grupos foco deste Programa 

localizem-se em ambas as margens do curso d’água principal. Para seleção dos sítios 

amostrais, deverá ser considerada sua localização relativa ao empreendimento, presença de 

fragmentos florestais, condição de acesso e logística local.  

 

SUBPROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 
Inserido no Programa da Entomofauna terrestre está o subprograma de Vigilância 

Epidemiológica que tem como objetivo o monitoramento e controle de insetos vetores de 

doenças. 

Faz parte desse subprograma o Plano de Ação e Controle de Malária (PACM) 

exigência do Ministério da Saúde de acordo com anexo III da Portaria SVS/MS 01/2014, com 

o monitoramento de Anopheles adultos e imaturos nas áreas de influência direta do 

empreendimento. Para isso será realizada a coleta de fêmeas de anofelinos adultos 

utilizando captura por atração humana protegida (calça comprida, camisa de manga 

comprida e meião preto), lanterna e capturador de sucção. Serão realizadas 3 coletas, sendo 

2 coletas de 4 horas (das 18 às 22 horas) e 1 coleta de 12 horas (das 18 às 06 horas), com um 

grupo de 3 técnicos, em local denominado ponto de captura. 

Para realização das coletas complementares da fauna de Diptera possíveis vetores de 

outras doenças como dengue, leishmaniose e febre amarela, serão utilizadas armadilhas 
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para mosquitos modelo Mosquifim instaladas na área de influência direta do 

empreendimento, deixando em turnos de 24 horas durantes os três dias de coletas.  

A armadilha modelo Mosquifim produz dióxido de carbono pela reação química 

chamada fotocatálisis (combinação de luz UV + Dióxido de titânio). Usando essas 

caraterísticas o Mosquifim atrai e captura mosquitos com a combinação de 6 sistemas: 

temperatura, cor, raios de luz ultravioleta, dióxido de carbono, correnteza de ar e atração 

sexual. Quando os mosquitos se aproximam, um ventilador os suga e envia para a gaiola, na 

parte inferior.   

Para controle de insetos pragas será contratada uma empresa terceirizada com 

licença sanitária para instalação de armadilhas luminosas no refeitório e dedetização da área 

do empreendimento. 

 

11.9.4.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A partir Avaliação do Potencial Malarígeno (APM), e conforme indicado no Laudo de 

Avaliação do Potencial Malarígeno, LAPM 09/2019, processo número 525025/2019, a 

Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES-MT) atestou que a área do 

empreendimento apresenta baixo risco de transmissão de malária, e segundo a Portaria 

SVS/MS 01/2014 deverá ser elaborado o Plano Ação de Controle da Malária (PACM) a fim 

da emissão do Atestado de Condição Sanitária (ATCS), documento condicionante da Licença 

Prévia. 

A construção do PACM segue as recomendações do anexo III da Portaria SVS/MS 

01/2014 respeitando os cinco eixos norteadores de vigilância e controle da malária, que 

trabalha na eliminação de fontes de infecção (Plasmodium sp.) entre os trabalhadores do 

empreendimento, diagnóstico e tratamento oportuno e correto da malária, avaliação e 

controle seletivo dos anofelinos e educação e comunicação junto aos trabalhadores e 

comunidade. 

 

11.9.4.2. OBJETIVOS 

 

Desenvolver ações para redução de fatores de riscos de infecção por Plasmodium sp. 
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incluindo medidas de prevenção, proteção e recuperação da saúde aos trabalhadores e a 

população residente na área de influência do empreendimento. Garantindo o tratamento 

para a malária e acompanhamento clínico aos trabalhadores portadores diagnosticado com 

Plasmodium sp. sintomáticos ou não, buscando interromper a cadeia de transmissão. Com 

acompanhamento constante dos trabalhadores com testes rápidos ou pesquisas 

microscópicas para o diagnóstico da malária durante as atividades ocupacionais do 

empreendimento. 

Oferecer aos trabalhadores atividades educativas e preventivas para a redução de 

riscos de exposição à infecção por Plasmodium sp. desenvolver medidas de prevenção e 

proteção contra a infecção por malária à população residente, nas áreas de influência direta 

(AID) e indireta (AII) do empreendimento. 

Para atender os eixos norteadores o PACM foi estruturado num conjunto de ações 

na perspectiva da saúde humana individual e coletiva considerando as principais diretrizes 

de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

11.9.4.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público alvo para este programa serão os trabalhadores da FS Fueling 

Sustainability, secretária de saúde regional e estadual e população do entorno do 

empreendimento. 

 

11.9.4.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Para atender os eixos norteadores o PACM foi estruturado num conjunto de ações 

na perspectiva da saúde humana individual e coletiva considerando as principais diretrizes 

de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Tais ações serão desenvolvidas aplicadas imediatamente devido a obra já estar em 

fase de construção e contemplarão a população trabalhadora e a população residente da 

área de influência do empreendimento. Sendo o PACM estruturados nos seguintes eixos de 

ações: 

• Eixo 1 - Eliminação de Fontes de Infecção de Plasmodium sp. entre os 
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Trabalhadores; 

• Eixo 2- Diagnóstico e Tratamento Oportuno e Correto da Malária; 

• Eixo 3 – Redução da Exposição aos Riscos. 

 

11.10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E GASES DA CALDEIRA 

 

A caldeira é responsável pela geração de vapor para a indústria, as emissões gasosas 

são liberadas através de chaminé com 30 metros de altura. Durante o processo de 

combustão da madeira, há geração de gases poluidores para a atmosfera, e estes podem 

aumentar o efeito estufa, pois possuem a capacidade de absorver parte da radiação 

infravermelha emitida pela Terra. 

Dentre os gases que podem ser produzidos na queima do combustível na caldeira, 

destacam-se os óxidos de nitrogênio, que liberados na atmosfera se recombinam a outros 

compostos, produzindo elementos altamente corrosivos, ocorrendo com mais frequência na 

queima de combustíveis líquidos (BLASELBAUER, 2010). 

Dessa forma, este Programa de gestão do ar visa considerar a necessidade de manter 

baixos níveis de poluição na região de ampliação do empreendimento, de forma a manter 

adequada a qualidade do ar, assim como, corrigir situações em que a qualidade do ar já 

apresenta níveis considerados inadequados.  

 

11.10.1.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição do ar é caracterizada 

como um fator de risco para várias doenças, como infecções respiratórias agudas, doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, asma e infecções respiratórias das vias aéreas superiores, 

associadas inclusive, ao aumento da mortalidade.  

No tocante às atividades industriais, isto se dá principalmente pela emissão de 

dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3) e material particulado. Devido aos impactos ambientais 

causados pela poluição do ar, podem resultar em sérios problemas ao meio ambiente e aos 

seres humanos quando são desenvolvidas de maneira ilegal e inadequada. 

Por isso, além da obrigatoriedade de atendimento aos limites máximos de emissões 
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de poluentes, o controle de poluentes atmosféricos objetiva minimizarem os impactos sobre 

a qualidade do ar, assim, proteger a saúde e o bem-estar da população.  

Nesse contexto, o monitoramento dos gases das caldeiras representa um dos 

instrumentos mais importantes para dar suporte às estratégias, ações preventivas e políticas 

de uso, proteção e conservação da qualidade do ar em diversas regiões.  

 

11.10.1.2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desse programa é realizar o monitoramento das emissões 

atmosféricas emitidas pelas caldeiras da FS Fueling Sustainability, comparando com os 

padrões de lançamento máximos permitidos pela Resolução 382 de 2006, e monitorar a 

qualidade do ar de acordo com a Resolução CONAMA n° 03 de 1990, assim como avaliar a 

ocorrência de possíveis impactos oriundos do empreendimento.  

 

11.10.1.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público alvo para este programa serão os trabalhadores da FS Fueling 

Sustainability, assim como a empresa responsável pela coleta e análise das emissões 

atmosféricas. 

 

11.10.1.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

O monitoramento das emissões deverá ser realizado em conformidade com as 

Resoluções nº 382 de 2006, complementada pela Resolução nº 436, de 2011 e Resolução 

CONAMA nº 03 de 1990, sendo que as coletas devem ser realizadas dentro de padrões de 

segurança estabelecidos pela legislação vigente. 

Os instrumentos de operação e controle (inclusive monitores de gases) serão 

previamente calibrados e os dados disponibilizados em sua íntegra. Recomenda-se no 

período de obras a realização de uma campanha piloto com a medição da qualidade do ar 

atual, a fim de estabelecer um parâmetro inicial sobre a qualidade do ar local.  

Dessa forma, além da análise dos dados segundo os limites máximos permitidos, 
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também deverão constar o cálculo do Índice de Qualidade de Ar, com vistas a permitir uma 

melhor compreensão das condições de qualidade do ar.  

A Supervisão Ambiental deverá apresentar relatórios semestrais das atividades 

previstas e realizadas, constando os resultados do monitoramento com o cálculo do IQAr, 

destacando a necessidade ou não de medidas de mitigação e quais são estas medidas. Esses 

relatórios irão compor o relatório com todos os programas, que deverá ser encaminhado 

para a SEMA/MT. 

 

11.11. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDO 

 

Um dos principais aspectos da poluição sonora está relacionado ao rápido 

crescimento dos centros urbanos em consonância com a produção de barulhos decorrente 

das atividades desenvolvidas pela sociedade, em destaque as atividades de origem 

industrial.  

O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos visa identificar alterações nos 

padrões de pressão sonora no entorno da área do empreendimento através da comparação 

com os níveis estabelecidos de pela legislação pertinente. Nesse contexto, o monitoramento 

será realizado em pontos estrategicamente localizados e definidos para os potenciais 

receptores deste impacto adverso, conforme metodologia proposta no Plano. 

 

11.11.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A geração de ruído decorrente da ampliação e operação da FS Fueling Sustainability 

em Sorriso - MT é inerente ao tipo de atividade, entretanto, medidas de minimização deste 

impacto podem ser adotadas. Com relação aos Ruídos e Vibrações, os estudos procuraram 

caracterizar os seus níveis na AID e ADA. 

Neste sentido, a execução do presente programa justifica-se para avaliar a influência 

das atividades do empreendimento nos níveis de ruído do seu entorno e compará-los com os 

níveis medidos anteriormente às obras, na fase de planejamento, além de se avaliar a 

eficiência das medidas de atenuação sonora propostas. 
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11.11.2. OBJETIVOS 

 

Este programa tem como objetivo direcionar as ações que devem ser realizadas para 

controlar a emissão de ruídos durante a ampliação e operação da indústria e, assim, reduzir 

ao máximo os efeitos negativos sobre os moradores do entorno, as comunidades lindeiras e 

sobre a fauna, seja a silvestre, sejam as criações mantidas nas propriedades rurais vizinhas 

do empreendimento. 

 

11.11.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público alvo para ampliação e operação do Programa de Controle e 

Monitoramento de Ruídos compreende os técnicos responsáveis da área de meio ambiente 

da FS Fueling Sustainability, podendo haver a demanda da contratação de uma empresa 

especializada e habilitada para a execução do programa. 

As ações de controle dos níveis de ruído serão de responsabilidade das equipes de 

operação e manutenção do empreendimento. 

 

11.11.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Serão realizadas campanhas (semestrais) de coleta e análise de dados de níveis de 

ruído decorrentes da ampliação e operação da Indústria, através de medidor de pressão 

sonora e calibrador acústico, devidamente certificados pelo INMETRO.  

As medições devem ser realizadas em pelo menos três posições distintas, conforme 

previsão do especialista, sempre que possível afastada entre si em pelo menos 0,5 m. 

De maneira a compor um banco de dados, as informações obtidas em campo 

deverão ser registradas em banco de dados ou em sistema de informações gerenciais. Os 

resultados das medições realizadas em todas as etapas do Projeto serão discutidos e 

apresentados em relatórios parciais, e consolidados em um relatório anual. 
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11.12. PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

 

O bom desemprenho em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é decisivo para 

quaisquer empreendimentos em que há riscos à saúde e segurança do trabalhador, uma vez 

que este sistema reduz os riscos de acidentes, promove a saúde e a satisfação dos 

trabalhadores, melhora os resultados operacionais e a imagem da organização, criando 

novas oportunidades de crescimento. 

O Programa de Segurança e Saúde Ocupacional deve antes de tudo, contar com o 

apoio da alta direção do empreendedor, uma vez que deve fazer parte da política preventiva 

da mesma, na qual todos os seus funcionários e/ou contratados devem ter as suas 

atribuições e responsabilidades muito bem definidas. Assim, o Programa deve ter, entre 

outras, as seguintes características: 

• Conter informações detalhadas dos perigos inerentes às instalações e atividades 

do empreendimento; 

• Ser capaz de fornecer aos responsáveis pela sua ampliação, os dados e as 

informações necessárias para adoção das medidas para o controle e 

gerenciamento do risco. 

Como todo programa de grande porte a ser implantado num empreendimento, o 

Programa deve ser dimensionado de forma a atender os seguintes requisitos: 

• Alcance gradativo dos objetivos propostos; 

• Flexibilidade para se adaptar a alterações e imprevistos; 

• Integração entre os programas ambientais do empreendimento para que as 

metas e objetivos traçados possam ser alcançados. Assim, o sucesso no 

desenvolvimento e na ampliação de um PGR está intimamente ligado aos 

seguintes aspectos: 

a) Apoio; 

b) Documentação; 

c) Conscientização; 

d) Integração; 

e) Controle.  
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Independentemente dos aspectos relacionados com a prevenção de acidentes, o 

Programa de Segurança e Saúde Ocupacional deve estar também devidamente integrado à 

política e estratégia financeira e administrativa do empreendimento, uma vez que das 

atividades de risco podem ser identificados e quantificados os possíveis acidentes e seus 

respectivos danos e perdas.  

 

11.12.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Considerando que o risco é uma função da frequência de ocorrência dos possíveis 

acidentes e dos danos (consequências) gerados por esses eventos indesejados, a redução do 

risco numa ampliação ou atividade perigosa pode ser conseguida através da ampliação de 

medidas, sobretudo físicas, que visem reduzir as frequências de ocorrência dos acidentes, 

bem como as suas respectivas consequências, anterior ao acontecimento do evento. 

 

11.12.2. OBJETIVOS 

 

Prevenção e mitigação de eventuais ocorrências de acidentes maiores, sendo que 

cada elemento que tenha alguma relação direta ou indireta com as atividades desenvolvidas 

na empresa, deve ser gerenciado, seja este elemento um funcionário, um material ou um 

equipamento. 

 

11.12.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Este Programa tem com público-alvo todos os trabalhadores, técnicos e demais 

profissionais terceirizados ou não, envolvidos nas atividades de construção e execução do 

empreendimento. 

 

11.12.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

No Quadro a seguir constam as atividades a serem realizadas no Programa de 

Segurança e Saúde Ocupacional. Adiante consta o detalhamento de diretrizes e 

procedimentos para a gestão ambiental do empreendimento durante sua ampliação e 

execução. 
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Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

Planejamento do 
gerenciamento dos riscos 

Reunião em escritório para alinhar 
objetivos do Programa, atividades a 
serem realizadas e cronograma a ser 

cumprido. 

01 mês antes do início 
das atividades 

Empreendedor e 
Construtoras 

Instalação de medidas de 
caráter preventivo 

Seguir rotina de ações de 
gerenciamento de áreas de apoio e 

frentes de trabalho. Atender às 
normas. Serão realizados integrações  

Todo o período de 
obras e antes do início 

da operação 

Empreendedor e 
Construtoras 

Supervisão ambiental das 
ações previstas 

Acompanhar e orientar a execução das 
atividades do programa e a observância 

às diretrizes propostas. 
Todo o período 

Equipe de 
Gestão 

Ambiental 
contratada 

Elaboração de relatórios 

Deverão ser elaborados relatórios de 
não conformidades, acidentes e 
incidentes, CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho), análise de 

acidentes, relatórios médicos e registro 
de queixas e reclamações, para a 

elaboração de indicadores. 

Anualmente no 
período de execução 

Equipe de 
Gestão 

Ambiental 
contratada 

Quadro 8 - Atividades do Programa de Segurança e Saúde Ocupacional. 

 

11.13. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DO TRANSPORTE 

 

O aumento da movimentação de pessoas, veículos e equipamentos durante os meses 

de execução das obras, além do tráfego de caminhões interferirá no tráfego da região, 

exigindo cuidados e estudos específicos para evitar a ocorrência de acidentes e diminuição 

da vida útil das vias.  

Nesse sentido, a prevenção é fundamental e deve tratar as questões relativas ao 

alerta nas estradas e à segurança quanto ao acesso ao canteiro de obra e seu entorno, além 

de estabelecer meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou das 

características do projeto de pavimentação. 

A segurança e o alerta no trânsito deverão ser uma preocupação constante durante a 

obra, por se tratar de interferência na vida de pessoas devido a alteração de seu cotidiano, o 

que requer atitudes preventivas que serão repensadas diariamente, a fim de monitorar os 

resultados alcançados pelo programa aqui apresentado. 
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11.13.1. JUSTIFICATIVAS 

 

O Programa de Gestão Ambiental do Transporte prevê um conjunto de ações e 

procedimentos necessários para propiciar maior segurança aos trabalhadores, aos 

residentes nas imediações da obra e aos transeuntes, decorrentes das intervenções da obra 

e durante a operação da indústria.  

As ações e os procedimentos propostos por esse Programa estão de acordo com as 

fases da obra, normas e procedimentos técnicos, consistindo basicamente de medidas de 

sinalização, manutenção e divulgação. Nas intervenções de engenharia são adotados 

procedimentos e ações de segurança e alerta. No caso específico do empreendimento, essas 

medidas foram determinadas pela análise das intervenções a serem realizadas, do 

cronograma de obras e da análise de impactos potenciais.  

A metodologia de desenvolvimento desse Plano considerou as diferentes fases de 

implantação do empreendimento, para cada uma delas, quais as ações que de fato 

significam riscos para a segurança. A partir dessas ações foram elaboradas medidas 

preventivas, ações de comunicação e soluções emergenciais a serem adotadas em casos de 

acidente. 

 

11.13.2. OBJETIVOS 

 

Apresentar as atividades e medidas a serem adotadas para garantir a segurança em 

relação à circulação de veículos, leves e pesados, pessoas e equipamentos durante a 

execução da obra de ampliação e operação da indústria através de orientação e treinamento 

dos trabalhadores, sinalização de vias externas e internas, orientação dos motoristas que 

utilizam as vias de acesso ao empreendimento e próximas ao mesmo, orientação dos 

colaboradores quanto aos riscos durante as obras e monitoramento das vias. 

 

11.13.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo deste programa engloba a mão-de-obra contratada para obra, a 

população que transita nas estradas de acesso ao local das obras e colaboradores da 

indústria. 
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11.13.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

No quadro a seguir constam as atividades a serem realizadas no Programa de Gestão 

Ambiental do Transporte. Adiante consta o detalhamento de diretrizes e procedimentos 

para a gestão ambiental do empreendimento durante sua ampliação e operação. 

 

Atividade Ação/Metas Etapa Competência 

Sinalização das Vias 

Instalação de placas de regulamentação, de advertência 
e educativas, voltadas para a mudança na intensidade 
do fluxo de veículos e abertura de novos acessos em 

razão da instalação do canteiro de obras e outras 
estruturas. 

Antes do início 
das obras e 
operação 

Empreendedor 

Monitoramento 

Acompanhar o planejamento e execução das obras, 
visando verificar a efetiva observância do estabelecido 

neste Plano e a promoção das eventuais correções, 
inclusive no que respeita à sinalização de novos 

segmentos de obra. 

Durante todo o 
período de 

obra e 
operação 

Empreendedor 

Treinamento para os 
trabalhadores 

Orientar e promover a incorporação e conscientização 
dos conceitos ambientais e de trânsito 

Antes do início 
das obras e 
operação 

Empreendedor 

Relatório de 
encerramento e 

monitoramento do 
programa ambiental 

para a SEMA/MT 

A partir das informações compiladas nos 
monitoramentos, elaborar e encaminhar o relatório. 

Ao final das 
obras e 

anualmente no 
período de 
operação 

Equipe de Gestão 
Ambiental 
contratada 

Tabela 2 – Atividades do Programa de Gestão Ambiental do Transporte 

 

 

11.14. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O programa de Educação Ambiental deverá estar contemplado dentro das diretrizes 

estabelecidas pela empresa FS Fueling Sustainability, para que haja o aprimoramento de 

seus processos, produtos e serviços, visando à melhoria contínua da qualidade ambiental.  

Assim o programa desenvolverá ações educativas e orientações que visem à 

efetividade do controle ambiental da Indústria, a partir da capacitação de técnicos, 

trabalhadores, e parceiros, para que, durante o período de ampliação do empreendimento, 

possam agir de forma ambientalmente correta e socialmente aceitável. 

O trabalho voltado aos funcionários da FS Fueling Sustainability irá orientar quanto 

aos procedimentos corretos no exercício de suas funções, fazendo com que eles se tornem 

responsáveis pelas práticas conservacionistas em seu ambiente de trabalho, chegando ao 
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seu lar e à sua família. 

 

11.14.1. JUSTIFICATIVAS 

 

De acordo com o Artigo 1º da Lei 7.975, a qual institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, “Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Visto o exposto 

é necessário estimular a construção de uma sociedade sustentável que vise à preservação 

dos recursos naturais e respeite o meio ambiente como um todo.  

O Programa de Educação Ambiental de Trabalhadores e comunidade do entorno 

propicia estimular e sensibilizar a consciência ambiental de todos os colaboradores 

envolvidos na construção da FS Fueling Sustainability e partes interessadas na comunidade, 

no sentindo de preservação do meio ambiente local. 

Este programa deverá ser desenvolvido na Etapa de Ampliação, perdurando na etapa 

de operação. 

 

11.14.2. OBJETIVOS 

 

Promover um processo de conscientização dos diversos atores sociais das 

comunidades próximas à indústria, a fim de incentivar a adoção de práticas compatíveis com 

a proteção do meio ambiente: 

• Mobilizar e orientar os trabalhadores envolvidos na ampliação e operação da 

indústria, sobre as medidas de proteção ambiental, como também sobre 

condutas adequadas de relacionamento com a comunidade; 

• Orientar os funcionários para eliminação de desperdícios e minimização de 

resíduos, implantando assim a coleta seletiva e reciclagem; 

• Integrar a comunidade no planejamento de ações de Educação Ambiental, 

desenvolvido pela Empresa e consolidar formas adequadas de convivência das 

comunidades locais com o empreendimento durante as etapas de ampliação e 
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operação, etc. 

 

11.14.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Foram identificados como público alvo do Programa de Educação Ambiental os 

segmentos relacionados a seguir: 

• Funcionários/trabalhadores; 

• Prestadores de serviços;  

• Comunidade do entorno. 

 

11.14.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

O Programa será implantado considerando três linhas básicas de ação, a seguir 

explicitadas:  

• Acompanhar as ações de responsabilidade das terceirizadas; 

• Capacitação de todos os trabalhadores recém-ingressados no empreendimento 

por meio de um treinamento introdutório, o qual abordará aspectos e conceitos 

ambientais;  

• Realização de palestras a serem ministradas com profissionais com formação e 

qualificação adequadas para trabalharem com os temas sugeridos; e  

• Promoção de oficinas e atividades lúdicas.  

Para todas as atividades preconizadas pelo Programa serão disponibilizados recursos 

audiovisuais e estrutura física com múltiplos recursos, e tecnologia. Para implementar as 

ações educativas, junto ao município de Sorriso, serão utilizados recursos didáticos que são 

distribuídos para os participantes como: folders, cartilhas, jogos educativos. 

Serão elaborados relatórios de acompanhamento das palestras, oficinas e atividades, 

tanto com os funcionários, quanto aos projetos em desenvolvimento junto com sociedade. 

 
11.15. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

O programa de Comunicação Social visa informar a sociedade sobre a ampliação da 

indústria da FS Fueling Sustainability, buscando comunicar os impactos positivos e os 
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adversos associados à sua ampliação, bem como a gestão da relação dos mesmos. Além 

disso, visa administrar as expectativas da comunidade, levando em consideração o 

mapeamento de partes interessadas e as informações socioeconômicas da região. 

Desta forma, o Programa de Comunicação Social, deve integrar um conjunto de 

programas sugeridos que se justifica tanto pela ocorrência de possíveis impactos, como 

também pela necessidade de transparência e busca de um relacionamento harmonioso 

entre o empreendedor e a sociedade em um contexto de democracia e constituição da 

cidadania. 

 

11.15.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Na esfera geral, o Programa de Comunicação Social visa difundir e monitorar as 

informações sobre a ampliação do empreendimento, com transparência, constância e 

compromisso, eliminando informações errôneas que poderiam gerar expectativas negativas 

entre os diversos segmentos de públicos envolvidos. 

 

11.15.2. OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos e metas a serem atingidos com o Programa de 

Comunicação Social estão relacionados no quadro a seguir: 

 

Objetivos Metas 

Criar e manter canais de comunicação e uma 
relação de diálogo entre o empreendedor e a 

população sob influência da unidade. 

Manter a população local informada sobre o 
empreendimento. 

Divulgar metas, ações, etapas e resultados dos 
projetos ambientais a serem realizados pelo 

empreendedor.  

Identificar pleitos, demandas, expectativas e 
receios da população local durante toda a fase 

de ampliação e operação. 
Manter a população local informada sobre as 

medidas de controle e compensação 
ambiental relacionada ao empreendimento. 

Enfatizar a importância social e econômica. 

Reduzir ao mínimo os conflitos e problemas 
relacionados à ampliação do 

empreendimento, respondendo ao máximo 
as solicitações de informações e de 

questionamentos enviados ao 
empreendedor pelos instrumentos de 

comunicação criados. 

Prevenir sobre possíveis transtornos e conflitos 
advindos da circulação intensa do contingente de 

Esclarecer a população local sobre a 
importância do empreendimento. 
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Objetivos Metas 

trabalhadores empregados na obra, visando, dentre 
outros aspectos, à ordem, o respeito à população e 

à conservação ambiental. 

Evitar possíveis sobrecargas na infraestrutura 
local, principalmente nos serviços de saúde, 

provenientes da contratação de trabalhadores 
de outras regiões. 

Estabelecer, treinar e orientar todas as 
pessoas direta e indiretamente envolvidas na 
obra sobre normas de conduta, segurança e 

meio ambiente. 

Quadro 9 - Objetivos e Metas do Programa de Comunicação Social. 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

11.15.3. PÚBLICO-ALVO 

  

Público Interno: 

Refere-se aos trabalhadores da indústria e de empresas contratadas, responsáveis 

pela construção. 

 

Público Externo: 

• Proprietários do entorno; 

• Município de ampliação. 

 

11.15.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

O Programa deve se estruturar através das seguintes etapas a seguir: 

• Reuniões Internas: tem como objetivo articular as ações voltadas ao público 

interno (trabalhadores) para que se desempenhem as ações para a ampliação e 

operação do empreendimento de forma integrada e adequada, sempre 

respeitando a necessidade de cumprir normas de conduta, estabelecer regras de 

segurança, não comprometer o meio ambiente, manter hábitos saudáveis e o 

respeito mútuo e com a população local. 

 

• Reuniões Institucionais: as reuniões institucionais têm por objetivo apresentar o 

projeto executivo do empreendimento ao Poder Público do município, destacando 

a sua importância local e regional, o empreendedor, os executores, os aspectos 

gerais referentes à obra de ampliação, ações propostas pelos Programas 
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Ambientais que serão desenvolvidos, assim como esclarecer dúvidas iniciais sobre 

os impactos esperados e benefícios. 

 

• Reuniões Comunitárias: as reuniões comunitárias serão realizadas por etapa de 

obra e visa apresentar o empreendimento para as possíveis associações, entidades 

ambientalistas e organizações da sociedade civil identificadas na área de 

abrangência do Programa. Estas reuniões têm por objetivo explicar os aspectos 

referentes à obra de ampliação do empreendimento e ações propostas pelos 

Programas Ambientais que serão desenvolvidos, assim como esclarecer dúvidas 

iniciais sobre possíveis impactos esperados e benefícios. 

 

11.16. PROGRAMA DE SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

A oferta de empregos diretos e as oportunidades de geração de renda que serão 

proporcionadas pela ampliação da Indústria de etanol de milho deverão ser 

preferencialmente direcionadas para beneficiar a população regional.  

 

11.16.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A capacitação da força de trabalho existente em nível regional é imprescindível, 

visando à otimização dos efeitos positivos da oferta local de postos de trabalho, e 

minimizando, sempre que possível, a quantidade de trabalhadores a serem buscados fora da 

região. 

Justifica-se a ampliação do Programa de seleção, Qualificação e Treinamento de mão-

de-obra local devido, principalmente, aos seguintes fatores: 

• Ampliação do Programa de Qualificação e Treinamento Profissional; 

• Contratação de uma média de 30% de mão-de-obra local e/ou regional; 

• Elaboração e ampliação de um Plano de Ação específico para o processo de 

Treinamento da mão-de-obra. 
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11.16.2. OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos do Programa de seleção, Qualificação e Treinamento de mão-

de-obra local são: 

• Estabelecer diretrizes e planos de ação para orientar os processos de seleção, 

qualificação e treinamento de mão de obra local dos trabalhadores necessários à 

ampliação do empreendimento; 

• Preparar e formar pessoas para atuar nas obras de ampliação da Indústria de 

etanol de milho; 

• Priorizar a contratação de pessoas residentes no município de Sorriso, prestadores 

de serviços e empresas aí existentes; 

• Qualificar os trabalhadores contratados para a ampliação de forma que estes 

possam atuar em conformidade com as políticas de saúde, segurança e meio 

ambiente do empreendedor; 

• Promover a capacitação profissional dos trabalhadores de modo que facilite o 

aproveitamento dessa mão-de-obra em futuras oportunidades de emprego na 

região após a finalização das obras do empreendimento. 

 

11.16.3. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo a ser atendido pelo Programa serão homens e mulheres a partir de 18 

anos atendam os pré-requisitos estabelecidos para cada cargo da companhia, conforme 

descritivo de cargo interno, e que sejam prioritariamente moradores do município de Lucas 

do Rio Verde. Contudo, a priorização desse público não excluirá a participação de pessoas de 

outras localidades do país. 

 Conforme detalhado anteriormente, espera-se que o aproveitamento da mão-de-

obra local e/ou regional seja da ordem de 30%. Portanto, há a possibilidade de ampliar a 

atuação do Programa de Qualificação para outras localidades dependendo das necessidades. 

 

 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 114 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

11.16.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

A metodologia dos cursos de capacitação contemplará treinamento teórico e prático. 

No treinamento em sala de aula serão expostos os fundamentos das técnicas necessárias ao 

desempenho da função, tais como o objetivo do seu trabalho, uso de ferramentas, 

relacionamento em equipe, segurança no trabalho, cuidados ambientais e outros.  

O treinamento prático será direcionado para as funções que demandam este tipo de 

treinamento, tais como técnicos da construção civil, elétrica e operação de máquinas. Serão 

Dedicados 20% do tempo total de capacitação em demonstrações práticas do exercício da 

função.  

 Os programas e atividades a serem desenvolvidos para a qualificação desses 

profissionais ficam sob-responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 

Ao novo colaborador será apresentado e entregue um Manual de Conduta aplicável à 

etapa de construção e operação da FS Fueling Sustainability. No Manual estará definido o 

conjunto de regras que as empresas contratadas pela indústria adotam para orientar em 

casos em que seja necessária a aplicação de advertência, suspensão ou dispensa por justa 

causa ao empregado e/ou outra forma de orientação escrita ou verbal, em função de 

conduta que viole as políticas e diretrizes da empresa.  

 

11.17. PROGRAMA DE AÇÕES SOCIAIS 

 

As ações socioambientais aqui apresentadas serão pautadas na responsabilidade 

social do empreendedor, com vistas à qualidade de vida do trabalhador, familiares e 

comunidade, através da ampliação/fomentação de projetos sociais. 

Contudo a indústria deve focar em equilibrar as forças econômicas, sociais e 

ambiental, responsável por manter o tripé da sustentabilidade. 

O bem-estar do funcionário, e de seus familiares é primordial, mantendo um 

ambiente de trabalho seguro e agradável, para que as relações aconteçam de forma 

respeitosa. 

 

 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 115 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

11.17.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Devido à necessidade de compromisso com as gerações futuras e com construção de 

um país mais justo e igualitário, este Programa de Ações Sociais deve criar uma política de 

responsabilidade social, desenvolvendo e/ou fomentando projetos sociais, em parceria com 

o município ou Institutos atuantes em programas socioambientais.  

 

11.17.2. OBJETIVOS 

 

• Atuar de forma ética e transparente perante os seus públicos; 

• Respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Legislação Trabalhista e 

as culturas locais, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

empregados; 

• Transmitir valores do seu código de conduta a todos os fornecedores, 

terceirizados e parceiros, respeitando os contratos assim firmados; 

• Respeitar a Legislação Ambiental, adotando melhores práticas disponíveis para a 

preservação ambiental; 

• Fomentar projetos de cunho social. 

 

11.17.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Todas as partes interessadas no processo de ampliação e operação da Indústria, 

Unidade Sorriso. 

 

11.17.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

• Realizar parceria Institucional nos municípios; 

• Realizar atividades de comunicação social entre os agentes envolvidos; 

• Criar um canal de Comunicação com a comunidade e trabalhadores; 

• Realizar palestras aos representantes sociais; 

• Elaborar material didático, apresentando as ações sociais em desenvolvimento 

e/ou a se desenvolver, ao público de interesse. 
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11.18. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA E PROGRAMA RELATIVO À MINIMIZAÇÃO DE 

RISCOS DE ACIDENTES 

 

O Plano de ação de emergência e Programa relativo à minimização de riscos de 

acidentes baseia-se na necessidade de ações de resposta às situações emergenciais 

compatíveis com as atividades desenvolvidas, de acordo, com os impactos esperados e 

avaliados no estudo de análise de riscos. 

Este programa deve considerar a adoção de técnicas e procedimentos de avaliação, 

principalmente no âmbito preliminar, com avaliação e identificação do problema e 

procedimentos iniciais para controlar a situação. Ademais, procedimentos de controle e 

ações pós-emergenciais, são definidas para restabelecer as condições normais das áreas 

afetadas pelas consequências do acidente. 

 

11.18.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Os riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou 

a comunidade de entorno, afetando sua integridade física ou psicológica. Alguns riscos 

potenciais geradores de acidentes são: disposições físicas deficientes, máquinas defeituosas 

e sem proteção eficiente, ferramentas inadequadas, situações de perigo iminentes mal 

sinalizadas, incêndios ou explosões não controlados, presença de animais peçonhentos em 

locais de circulação de pessoas, entre outros.  

O conhecimento prévio das áreas mais propensas à ocorrência de acidentes, 

identificação dos perigos e magnitude das consequências e grau de risco, é fundamental de 

forma a viabilizar intervenções tanto para a não ocorrência de acidentes como para seu 

atendimento, visando conter ou minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente e à 

população. 

Desta forma, o Plano de Ação de Emergência e Programa Relativo à Minimização de 

Riscos de Acidentes justifica-se em promover a integração das ações de resposta às 

emergências e minimização de riscos de acidentes do empreendimento, de maneira a 

propiciar assim o desencadeamento de medidas integradas e preventivas.  
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11.18.2. OBJETIVOS 

 

Dentre os objetivos deste Plano, destaca-se o estabelecimento de ações/análises de 

riscos de acidentes, assim como, identificação de procedimentos emergenciais a serem 

adotados pelos colaboradores em geral durante a ocorrência de situações de emergência 

nas atividades industriais.  

Assim, este Plano deve contemplar todas as ações necessárias para nortear, 

disciplinar e determinar os trabalhadores, juntamente com os demais planos, a obterem 

respostas rápidas e eficientes em situações emergenciais, com vistas à preservação da saúde 

e segurança de todos os funcionários e da população local. De modo que os resultados 

esperados possam ser alcançados; ou seja, a minimização de danos às pessoas e/ou ao 

estabelecimento, bem como redução de impactos ambientais. 

 

11.18.3. PÚBLICO-ALVO 

  

O público-alvo do Plano de Ação de Emergência e Programa de minimização de riscos 

de acidentes deve envolver todos os profissionais que serão empregados para execução das 

atividades inerentes ao empreendimento. Assim como englobará a comunidade do entorno, 

e prestadores de serviços, empresas construtoras, que tem por obrigação legal a 

observância das normativas e das leis trabalhistas que versam sobre a saúde e a segurança 

do trabalhador. 

 

11.18.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Para uma abordagem adequada, este Plano e Programa devem se basear nos estudos 

de gerenciamento de risco, com identificação e avaliação de riscos/perigos existentes, 

mapeamento das vulnerabilidades, estimativas de ocorrência e medidas preventivas e 

mitigadoras. 

A análise técnica de classificação dos perigos deve ser realizada de maneira a 

identificar e priorizar os eventos acidentais mais críticos. Conforme os perigos forem 

identificados deverão ser classificados de acordo com as suas frequências de ocorrência, 

magnitude das consequências e grau de risco. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 118 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Neste contexto, o estudo de análise de riscos e procedimentos emergenciais deverão 

prever informações referentes aos prováveis cenários futuros, consequências esperadas de 

acordo com as hipóteses elencadas, e identificação dos impactos ambientais decorrentes 

das atividades desenvolvidas. 

Para operacionalização deste Plano, são previstas reuniões e elaboração do Plano de 

Contingência, com definição de ações específicas; por exemplo, em relação a isolamento e 

evacuação de áreas. Neste aspecto, destaca-se o projeto aprovado de Plano de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e demais Planos de análise de riscos exigidos segundo 

Legislação vigente. 

 

11.19. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em conformidade com o Decreto n° 2.594 de 2014, que disciplina a compensação por 

significativo impacto ambiental e artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, constitui obrigação 

geral do empreendedor apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do 

grupo de proteção integral. 

 

11.19.1. JUSTIFICATIVAS 

 

A compensação ambiental é uma prática financeira que visa abalançar os impactos 

ambientais previstos ou já ocorridos na implantação de empreendimento. É uma espécie de 

indenização pela degradação, na qual os custos sociais e ambientais identificados no 

processo de licenciamento são incorporados aos custos globais do empreendedor. 

 

11.19.2. OBJETIVOS 

 

O presente Programa tem como objetivo geral delinear os procedimentos 

necessários para a execução da compensação ambiental pela ampliação da indústria, 

cumprindo desse modo a legislação em vigor, sobretudo o Decreto n° 2.594 de 2014. 
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11.19.3. PÚBLICO-ALVO 

  

A comunidade da área de influência de empreendimento, de forma indireta, e a 

sociedade civil, de forma difusa; O órgão licenciador do empreendimento (SEMA); O órgão 

gestor das unidades de conservação estaduais beneficiadas; O órgão gestor das unidades de 

conservação federais eventualmente beneficiadas (ICMBio). 

 

11.19.4. AÇÕES PREVISTAS 

 

Para a execução do presente Programa e a consecução de seus objetivos, deverão ser 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Elaboração do memorial de cálculo; 

• Elaboração do memorial de custo; 

• Apresentação ao empreendedor; 

• Apresentação do memorial ao órgão licenciador; 

 

12. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 

 

Neste item serão apresentadas as alternativas locacionais e tecnológicas, bem como 

a hipótese de sua não ampliação, denominada alternativa zero, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 001/ 86 em seu artigo 5º I, que diz:  

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 

projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto.  

12.1. ALTERNATIVA ZERO 

 

O prognóstico da não ampliação e execução deste Empreendimento, a alternativa 

zero, será abordada de acordo com a realidade regional, considerando suas principais 

vantagens e desvantagens. 

Na hipótese da sua não ampliação, sob a perspectiva ambiental, a área diretamente 

afetada permanecerá com suas características antrópicas presentes, através da indústria de 

etanol.  Em relação à biomassa, o fomento existirá, porém, de maneira menos significativa 

para novas áreas de plantios florestais nas áreas de influência, assim como não haverá 
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diminuição na redução nos gases de efeito estufa, através do sequestro de carbono 

realizado pelos novos plantios. 

Sob a perspectiva socioeconômica, a não ampliação deste empreendimento não 

promoverá crescimento econômico do município e da região, perderá a oportunidade da 

geração de empregos e renda, melhoria da qualidade de vida da população, arrecadação de 

impostos, do estímulo de crescimento do desenvolvimento industrial no Município e 

oportunidades de investimentos privados na região. 

Ainda, os grãos de destilaria (DDGs) como fonte de alimentos para os bovinos são 

uma excelente estratégia para diminuição de custos no confinamento, visto que podem 

substituir o milho e a soja. Sendo assim, com a não ampliação, essa diminuição não será 

significativa. 

A avaliação da possibilidade da não ampliação do empreendimento na região resulta 

no panorama de perda em diferentes aspectos analisados, ambiental e socioeconômico, 

abordando os lados positivos e negativos. No entanto, a ampliação deste empreendimento 

já vem resultando em impactos positivos antes mesmo de sua construção, como é o caso do 

incremento do conhecimento científico e a geração de empregos e renda de pessoas 

envolvidas na realização dos estudos de impactos ambiental e elaboração de projetos. 

 

12.2. ALTERNATIVA LOCACIONAL 

 

A ampliação da indústria teve em face os seguintes motivos: 

• A possibilidade de inovar e ampliar uma unidade já estabelecida que necessitasse 

de uma injeção financeira além de evitar a perda de empregos e renda no 

município de Sorriso e região; 

• A existência de uma série organizações de produtores rurais associados e 

organizados que estão cada vez mais preparados para um relacionamento maduro 

no fornecimento de matéria prima para a indústria; 

• A ampliação é favorecida pela otimização do uso de recursos humanos e materiais 

e minimização dos impactos ambientais visto que a expansão de uma unidade 
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existente ao invés de implantação de novo empreendimento causaria maiores 

impactos socioambientais.  

 

12.3. ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

 

Com o revigoramento da política de produção e consumo de energias renováveis do 

modelo brasileiro, em especial a substituição e a complementação ao uso dos combustíveis 

fósseis, o mercado tem investido na ampliação das atividades produtivas do etanol 

combustível extraído do milho. 

Em relação às alternativas tecnológicas, apresenta-se como premissa geral para a 

Indústria, seus arranjos específicos e suas características sendo os principais indicadores 

para a definição da alternativa tecnológica adequada a necessidade deste empreendimento, 

sendo utilizado como uma das justificativas, aquela de menor potencial de modificação e 

impactos ao meio ambiente e as questões socioambientais pertinentes para 

empreendimentos dessa natureza, bem como a maior eficiência operacional. 

O papel do Estado continua importante porque pouquíssimas áreas da economia 

agrícola mantêm os níveis de remuneração elevados o tempo todo e na agroenergia não 

deverá ser diferente. O Estado deverá entrar como articulador do planejamento do setor 

com agente produtor de energia de modo a equilibrar e arbitrar os avanços e as propostas 

de ampliação considerando o cenário macro e mundial e a cada caso de modo que os 

benefícios sociais e ambientais tenham sustentabilidade. 

Em uma abordagem atribucional, a pegada de carbono do etanol de milho no Brasil é 

calculada em 18 e 25,5 g CO2eq/MJ (dois cenários distintos para a avaliação das emissões do 

milho). Esses valores representam uma redução de mais de 70% em comparação com a 

gasolina e são significativamente menores do que o etanol de milho produzido nos Estados 

Unidos (EUA). As principais razões são o uso de biomassa de eucalipto como fonte de 

energia e do milho segunda safra, que otimiza recursos na sua rotação com a soja. Já numa 

abordagem consequencial, a pegada de carbono é de 3,1 g CO2eq/MJ. A diferença é 

marcante devido ao tratamento dos coprodutos (bioeletricidade) e pelos efeitos diretos e 

indiretos de uso da terra. 
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A expansão da área de eucalipto aumenta os estoques de carbono em comparação 

com outros usos antrópicos da terra. Por sua vez, a coprodução de DDGs desloca o uso de 

insumos utilizados para a produção de ração animal então existente, dentre eles a soja. Uma 

menor expansão da área de soja leva à manutenção de áreas de pastagens, que tem maiores 

estoques de carbono quando comparados com lavouras anuais. Muito embora o modelo 

identifique conversão indireta de vegetação nativa, esse efeito é muito menor (em temos de 

carbono) que os efeitos apresentados anteriormente. 

Os resultados permitem a conclusão de que a indústria de etanol de milho tem 

grande potencial para gerar renda e emprego no estado de MT e no Brasil. Ao mesmo 

tempo, a análise de ciclo de vida evidencia um potencial importante para a redução de 

emissões de GEE quando comparado com gasolina e até mesmo com etanol de milho dos 

EUA. Em particular, quando considerado o aspecto de mudança de uso da terra, são 

ressaltadas especificidades de agricultura no centro-oeste brasileiras pouco compreendidas 

na literatura internacional. Há, portanto, evidências suficientes para recomendar o fomento 

da indústria de etanol de milho no Brasil nas condições avaliadas neste estudo. 

O processo de fabricação no Brasil guarda semelhanças com a tecnologia utilizada 

nos EUA, porém com algumas diferenças importantes. O milho é moído, cozido e liquefeito 

em água. Em seguida segue para a etapa de fermentação que, com adição de enzimas e 

leveduras, transforma o amido em açúcares e, posteriormente, em etanol. A Tecnologia de 

Separação de Fibras permite recuperar fibras e proteínas, resultando na coprodução de 

produtos ricos em nutrientes comumente conhecidos como DDGs em seu acrônimo em 

inglês. A energia do processo (vapor e eletricidade) é gerada por uma termoelétrica (planta 

de cogeração) a biomassa anexa à fábrica de etanol. O sistema energético é otimizado de 

maneira que a eletricidade gerada pela termoelétrica é superior que à demanda dos 

processos de produção. A eletricidade excedente é vendida à rede.  

De acordo com informações fornecidas pela FS Fueling Sustainability, cada 1.000 kg 

de milho produzem 430 litros de etanol anidro, 363 kg de DDGs e 13 quilos de óleo de milho 

bruto. Para a mesma quantidade de milho são necessários 464 kg de cavaco de eucalipto 

para atender a demanda de energia da usina, os quais ainda permitem exportar 151 kWh de 

eletricidade excedente. 
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 Figura 
1 - Diagrama do sistema de produção de uma usina de etanol de milho. 

Fonte: dados cedidos pela FS Fueling Sustainability 

 

Tendo em vista os resultados obtidos, o desenvolvimento da cadeia de valor de 

etanol de milho revela-se como uma opção interessante ao alinhar objetivos de redução de 

emissões de GEE e benefícios socioeconômicos. Há, portanto, evidências suficientes para 

recomendar o fomento da indústria de etanol de milho no Brasil nas condições e premissas 

avaliadas. 

 

13. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

A avaliação dos possíveis impactos gerados durante as fases previstas para o projeto 

de ampliação da FS Fueling Sustainability - unidade de Sorriso possibilitou a interpretação 

das possíveis alterações que possibilitem algum dano ao meio no qual está inserida. A 

sobreposição dessas informações com o diagnóstico ambiental realizado em campo na zona 

de influência do empreendimento auxiliou na elaboração de dois cenários, um com a 

realização do projeto de ampliação e outro sem a realização. Para possibilitar essa 

compreensão, foi necessário o estudo dos impactos de todo o complexo industrial para 

melhor interpretação da dimensão dos riscos envolvidos, e posteriormente a avaliação e 
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classificação das relações impactantes envolvidas no projeto de ampliação de forma 

independente. 

 

13.1. SEM A AMPLIAÇÃO DO PROJETO FS FUELING SUSTAINABILITY - SORRISO 

 

A indústria de etanol Etanol encontra-se em operação com capacidade de moagem 

de milho e produção menor do que a solicitada neste EIA/RIMA. Diante deste contexto, a 

geração de etanol, óleo de milho e DDGs continuarão acontecendo.  

A partir do exposto, podemos considerar que com a não ampliação e operação do 

projeto de da FS Fueling Sustainability não haverá mais investimentos no fomento florestal, 

impossibilitando um maior sequestro de carbono, o desenvolvimento do agronegócio 

também se manterá estável, bem como a arrecadação de renda e impostos. 

Os impactos mais significativos identificados no estudo vão permanecer mesmo sem 

a ampliação da mesma, uma vez que, com a indústria em funcionamento, a queima de 

biomassa e a produção de etanol, óleo de milho e DDGs permanecerá. 

 

13.2. COM A AMPLIAÇÃO DO PROJETO FS FUELING SUSTAINABILITY - SORRISO 

 

Dentro do contexto citado anteriormente, a ampliação e operação do projeto da FS 

Fueling Sustainability, funcionará como um multiplicador de bases, servindo coo um atrativo 

para outras atividades como a agricultura, o cultivo de florestas plantadas e confinamentos 

bovinos. A tendência é de que os efeitos sejam, em sua maioria, positivos para a sociedade 

em geral da região, não somente para o município de Sorriso. 

Com a dificuldade de geração de emprego e renda, as instalações de uma atividade 

industrial que vem trazendo conseguem promessas de incorporação de outros programas 

referentes ao aproveitamento total do milho e seus insumos serão rapidamente notados, 

tanto pelos tributos gerados como também pelas atividades decorrentes na região, com 

características agrárias. 

Além disto, há que se considerarem os efeitos da ampliação do empreendimento 

sobre a economia estadual e nacional, que resultarão em um maior volume de divisas, na 

maior participação estadual e nacional na produção e exportação mundiais de etanol, 
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energia e outros subprodutos do milho, contribuindo para alavancar a economia. 

 

14. ANÁLISE DE RISCO 

 

Este item contempla as análises de riscos do projeto de ampliação da FS Fueling 

Sustainability – unidade Sorriso, para as fases de instalação e operação do empreendimento, 

considerando as áreas de influências da região de estudo.  

A análise foi realizada com dados obtidos durante os estudos realizados pelos 

técnicos e especialistas responsáveis pela elaboração deste documento, em conjunto com 

dados fornecidos pela equipe de gestão ambiental da FS Fueling Sustainability, e também 

simulações realizadas em diferentes cenários para a previsão dos possíveis impactos em 

momentos críticos. 

Nesse entendimento, os Estudos de Análise de Riscos foram incorporados nesse 

processo, conforme CONAMA Nº 001/1986, de modo que além dos aspectos relacionados 

com a poluição crônica, também a prevenção de maiores acidentes fosse contemplada no 

processo de licenciamento ambiental. 

14.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS/PERIGOS 

 

A classificação dos riscos identificados baseou-se na metodologia de mapeamento 

dos processos e identificação dos grupos de interesse (Grupos Homogêneos de Exposição) 

do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do complexo industrial. Os Quadros 

abaixo apresentam os critérios desenvolvidos quanto à probabilidade e gravidade dos riscos. 

 

Probabilidade Critério Pontuação 

Baixa 

1. O agente foi identificado, mas é quantitativamente desprezível frente aos 
critérios técnicos; 

2. O agente se encontra sob controle técnico e abaixo do nível de ação; 
3. O agente foi identificado, mas o tempo de permanência encontra-se abaixo do 

estabelecido pelo critério técnico; 
4. A exposição ao agente identificado é eventual; 

5. Não há queixas médicas sistematizadas aparentemente relacionadas com o 
agente; 

6. O agente não possui limite de exposição do tipo teto e o valor de limite de 
exposição do tipo média ponderada é consideravelmente alto (centenas de 

ppm). 
 

1 
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Probabilidade Critério Pontuação 

Média 

1. O agente foi identificado e encontra-se acima do nível de ação, porém abaixo 
do limite de tolerância; 

2. A exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém 
abaixo do limite de tolerância; 

3. As práticas operacionais e/ou as condições industriais indicam aparente 
descontrole de exposição; 

4. Não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação 
pele; 

5. O agente possui limite de exposição do tipo valor teto ou quando possui limite 
de exposição do tipo média ponderada muito baixo (alguns ppm). 

 

2 

Alta 

1. O agente foi identificado e encontra-se acima do limite de tolerância; 
2. A exposição não se encontra sob controle técnico, está acima do limite de 
exposição do tipo média ponderada, porém abaixo do valor máximo ou valor 

teto; 
3. A exposição não se encontra sob controle técnico e está acima do valor teto/ 

valor máximo; 
4. Nas situações aparentes de risco grave e iminente; 

5. O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposição e IPVS 
(concentração imediatamente perigosa à vida e a saúde). 

 

3 

Quadro 10 - Critério probabilidade - higiene ocupacional. 
Fonte: P.HO.04 - Padrão de Higiene Ocupacional 

 

Probabilidade Critério Pontuação 

Baixa 

1. O agente e/ou as condições de trabalho não representam risco potencial de 
danos à saúde nas condições usuais industriais, descritas em literatura; 

2. O agente pode representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco; 
3. O agente representa um risco moderado à saúde, nas condições usuais 

industriais descritas na literatura, não causando efeitos agudos. 

1 

Média 

1. O agente pode causar efeitos agudos; 
2. O agente pode causar doença ocupacional com incapacidade temporária para 

o trabalho; 
3. Há possibilidade de deficiência de oxigênio; 

4. Há queixas sistematizadas específicas e indicadores biológicos de exposição 
excedidos (vide PCMSO). 

 

2 

Alta 

1. Pode Causar doenças ocupacionais sérias ou morte; 
2. Afastamento definitivo do trabalho; 

3. Envolve exposição a carcinogênicos, teratogênico ou mutagênico para seres 
humanos; 

4. Efeitos irreversíveis sobre a saúde dos seres humanos; 
5. As queixas são específicas e freqüentes, com indicadores biológicos de 

exposição excedidos; 
6. Há exposição cutânea severa a substâncias com notação pele. 

3 

Quadro 11 - Critério gravidade - higiene ocupacional. 
Fonte: P.HO.04 - Padrão de Higiene Ocupacional 

 
 

Os riscos apresentados são aqueles potencialmente presentes no ambiente de 
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trabalho, os quais foram estudados e enquadrados no Grau de Efeito a Saúde conforme 

matriz de risco qualitativa e literaturas técnicas.  

O Quadro a seguir apresenta a matriz de risco com a quantificação das hipóteses 

segundo as classificações adotadas. 

 

 

 

 Baixa 1 Média 2 Alta 3 

Alta 3 
Risco aceitável com 

restrição 
3 

Risco inaceitável 
6 

Risco inaceitável 
9 

Média 2 
Risco aceitável 

2 

Risco aceitável com 
restrição 

4 

Risco inaceitável 
6 

Baixa 1 
Risco aceitável 

1 
Risco aceitável 

2 

Risco aceitável com 
restrição 

3 

Quadro 12 - Matriz de classificação de risco. 
Fonte: P.HO.04 - Padrão de Higiene Ocupacional 

 

Para os valores obtidos na matriz de classificação do risco serão atribuídos níveis de 

importância, os quais deverão ser tratados como a seguir: 

 

Nível de 
importância 

Ação Recomendada 

Aceitável 

Nenhuma ação é requerida, não é necessário manter registros de documentos. Não são 
requeridos controles adicionais. Considerações podem ser feitas para uma solução de custo 

mais eficaz ou melhorias que empenham uma carga de custos adicionais. É requerido 
monitoramento para garantir que os controles são mantidos. 

Aceitável com 
Restrição 

Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas custos de prevenção devem ser 
cuidadosamente medidos e limitados. As medidas para a redução dos riscos devem ser 

implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado estiver 
associado a consequências extremas de dano, além da avaliação pode ser necessário 

estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a 
necessidade para melhora das medidas de controle. 

Inaceitável 

O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos consideráveis 
podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Quando o risco envolve trabalho em 

desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente. Se não é possível reduzir o risco, 
mesmo com recursos limitados, o trabalhador tem que permanecer proibido. 

Quadro 13 - Classificação dos riscos - níveis de importância 

Fonte: P.HO.04 - Padrão de Higiene Ocupacional 
 

 

(-) Gravidade do efeito (consequência) (+) 

(Consequência) 
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14.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E TOXICOLÓGICAS DOS PRODUTOS E INSUMOS 

 

As instalações contempladas no complexo industrial da FS Fueling Sustainability 

envolvem uma série de produtos químicos elencados a seguir: 

 

Produto Número ONU Classe de risco Rótulo de risco 

Óleo diesel 1202 3 – Líquido Inflamável 

 

Álcool etílico 1170 3 – Líquido Inflamável 

 

Hidróxido de amônia 2672 8 – Substâncias Corrosivas 

 

Ácido sulfúrico 1830 8 – Substância Corrosiva 

 

Hidróxido de sódio 1824 8 – Substância Corrosiva 

 

Ácido sulfâmico 2967 8 – Substância Corrosiva 

 

Quadro 14 - Principais produtos e classe/subclasse ONU 
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14.3. ANÁLISE HISTÓRICA DE ACIDENTES 

 

14.3.1. ACIDENTES EM INDÚSTRIA DE ETANOL 

 

A seguir é demonstrado o histórico de acidentes em indústrias de etanol no geral 

devido não encontrar na literatura sobre indústrias de etanol de milho em específico. 

A Figura 2 fornece informações sobre a classificação de acidentes de acordo com o 

número de identificação. Isso mostra que as maiores porcentagens de os acidentes 

pertencem às categorias 2 (danos estruturais menores e pessoas feridas 36%) e 3 (<10 

pessoas feridas e/ou danos estruturais importantes 27%). 6% dos acidentes pertencem à 

categoria 6 (pessoas mortas) e 3% à categoria 4 (10 feridos ou danos ambientais). Categorias 

1 (liberação de vapores perigosos/derramamento de substâncias líquidas na planta) e 5 

(perda total de um edifício, instalação ou equipamento) representam cada 2% do total. 

Apenas 2% dos acidentes não tiveram consequências e em 22% dos casos não havia dados 

sobre danos humanos ou materiais. Esses resultados são comparáveis aos obtido na Figura 

11. A diferença é que, para a identificação do acidente, quando o evento adverso tem mais 

de um tipo de consequência, o acidente a severidade corresponde à mais alta. 

 
Figura 2 – Percentual de acidentes por categoria no período de 1998 a outubro de 2014 

 

De acordo com a Figura 3, o país onde as maiores partes dos acidentes ocorreram 

nos Estados Unidos (107), dos quais 39% pertencem a categoria 2. Isso não é 
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surpreendente, já que os Estados Unidos foram o primeiro produtor mundial de etanol 

desde 2006 (U.S. Energy Information Administration, 2014) e uma correlação positiva de 

0,71 entre as variáveis 'acidentes' e 'produção' foram estabelecidas. Acidentes pertencentes 

às categorias 0, 1 e 4 ocorreram somente nos Estados Unidos. A categoria 2 envolve 1 

acidente que ocorreu no Brasil, 1 no Canadá e 1 na França, além daqueles ocorridos nos 

Estados Unidos (42). A categoria 3 compreende eventos adversos ocorridos na Austrália (3), 

França (1) e Espanha (1), em além das dos Estados Unidos (29). Apenas 2 acidentes 

pertencem à categoria 5, 1 ocorreu na França e o outro nos Estados Unidos. Finalmente, 

houve 7 acidentes de categoria 6 e 3 no Brasil, 1 na Índia e 3 nos Estados Unidos. Não foi 

possível determinar a categoria para 27 casos devido à falta de informações completas: 

Canadá (2), Japão (1), Holanda (1), Escócia (1) e Estados Unidos (23). 

 

Figura 3 – Número de acidentes por país e categoria no período de 1998 a outubro de 2014 

 

A revisão de 125 eventos adversos ocorreu em usinas de etanol mostra que, de 

acordo com a Figura 4 e de maneira semelhante ao biodiesel, a frequência de acidentes 

aumentou em relação a 2009, quando atingiu o nível mais alto. Durante os cinco anos 

seguintes mostraram um aumento decrescente e comportamento oscilatório. O ano de 2014 

revela uma situação preocupante: dez acidentes ocorridos no primeiro semestre, superando 

o total registrado em 2012 e 2013, embora nenhum deles tenha relatado óbitos. Como 
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ocorre com o biodiesel, a distribuição de acidentes por ano nas usinas de etanol reflete mais 

disponibilidade e melhor acesso à informação e não necessariamente um incremento de 

cotações de acidentes. No entanto, é necessário mais trabalho da indústria e da segurança. 

Embora 2009 tenham registrado as maiores taxas de acidentes, a Figura 4 mostra 

que a maioria das mortes ocorreu em 2003 e o maior número de feridos foi registrado em 

2001, quando houve uma liberação de amônia em uma usina de etanol e dezoito pessoas 

foram afetadas. 

 
Figura 4 – Número de acidentes em usinas de etanol por ano durante o período de 1998 a outubro de 2014 
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Figura 5 – Distribuição anual e número de pessoas feridas e mortas em usinas de etanol durante o período de 
1998 a outubro de 2014 

 

A Figura 6 é uma curva F-N, desenhada em uma escala logarítmica. Isto mostra 

acidentes por ano com N ou mais pessoas mortas ou feridas. Apenas os acidentes em que o 

número de mortos e feridos foi conhecido e diferente de zero, foram considerados ao 

desenhar o gráfico. Mostra que a frequência de acidentes por ano com 2 ou mais mortes é 

de 6x10-2. Como no caso da indústria de biodiesel, o nível de risco das indústrias de etanol 

coincide com o de um sistema que tem um operador. Acidentes com 18 ou mais pessoas 

feridas tem uma frequência de 6x10-2 por ano.  

Em comparação com qualquer critério de aceitação de risco estabelecido na Europa 

pelos regulamentos atuais, os níveis de risco nas usinas de etanol não são aceitáveis e as 

medidas de segurança deve ser implementado para melhorar os resultados obtidos pela 

curva F-N. 

 

 
Figura 6 – Acidentes por ano com N ou mais pessoas mortas ou feridas no setor de etanol durante o período de 

1998 a outubro de 2014 

 

A Figura 7 sugere que os tipos de acidentes mais frequentes são incêndios e 

explosões. Este fato está relacionado à alta inflamabilidade do etanol e amônia, duas das 

matérias-primas utilizadas no processo de produção. O etanol tem um baixo ponto de 
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inflamação e pode criar atmosferas explosivas se as medidas de segurança não forem 

levadas em consideração durante o manuseio e o armazenamento. A amônia também pode 

formar misturas explosivas com o ar e pode ser perigoso para a saúde e ambiente se uma 

liberação ocorrer. Por outro lado, a presença de poeira do uso de matéria-prima (por 

exemplo, milho) e a obtenção de co-produtos, como destiladores de grãos secos com 

solúveis (DDGS), pode produzir explosões na presença de fontes de ignição (por exemplo, 

faíscas produzidas por um motor). Isso ocorre desde que o pó, sob certas condições, misture 

com oxigênio, criando atmosferas explosivas (Riviere e Marlair, 2010). 

 

 
Figura 7 - Número e tipo de acidentes nas instalações de etanol durante o período de 1998 a outubro de 2014 

 

A Figura 8 mostra o status operacional da planta quando o acidente ou incidente foi 

relatado. Mostra que em 64% dos casos a instalação estava em operação normal quando o 

evento adverso ocorreu. Os modos Manutenção e Inicialização são representados por 16% e 

2% respectivamente.  

Respeitando os acidentes ocorridos durante manutenção, 20% envolviam pessoal 

terceirizado que, em geral, desconhecem os riscos existentes na instalação. Para isso, 

podemos adicionar falhas que ocorrem ao implementar procedimentos ou padrões de 

segurança, falta de treinamento adequado, deficiência de comunicação e controle pelos 

supervisores. Em 18% dos casos, não foi possível determinar o status. 
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Figura 8 - Situação operacional durante a ocorrência de acidentes em usinas de etanol durante o período de 

1998 a outubro de 2014 

 

De acordo com a Figura 9, os maiores percentuais de eventos adversos ocorreram 

em instalações onde os co-produtos são processados (34%) e áreas de armazenamento 

(32%). Isso se deve aos fatos mencionados anteriormente: poeiras e etanol podem criar 

atmosferas inflamáveis se a segurança medidas não é levada em consideração. 13% dos 

acidentes ocorreram na área de processamento. As áreas em que menos acidentes 

ocorreram são de carga e descarga (4%), Preparação (2%) e externo (2%). Não havia 

informações disponíveis para 13% dos casos. 

A Figura 10 fornece informações sobre causas imediatas de acidentes e incidentes no 

setor de etanol entre 1998 e outubro de 2014. Para cerca de 30% dos casos, não há 

informações sobre as causas e, para 21,6%, as causas estão sob investigação, o que implica 

uma falta de conhecimento sobre as causas de mais da metade dos casos.  

Em relação aos eventos adversos de causas conhecidas, o mais frequente são falhas 

mecânicas nos equipamentos (21,6%) e ignição de grãos/poeira de milho (8,8%). 

Respeitando as falhas mecânicas dos equipamentos, as mais comuns são falhas no secador 

durante produção de co-produtos (19%) e falhas nas válvulas (11%). Erro humano tem pouco 

impacto (3,2%), assim como a ignição por faíscas elétricas (3,2%) e combustão espontânea 

(3,2%). 
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Figura 9 - Eventos adversos em usinas de etanol por área de ocorrência durante o período de 1998 a outubro 

de 2014 

 

 
Figura 10 - Causas imediatas de acidentes e incidentes na indústria de etanol durante o período de 1998 a 

outubro de 2014 

 

Os relatórios técnicos não estão disponíveis para todos os acidentes. 

Consequentemente, não é possível identificar as principais causas. Existem apenas três 
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relatórios e um deles corresponde a quatro acidentes que ocorreram em uma instalação de 

etanol em Minnesota, Estados Unidos, hoje não divulgado (Public Health Assessment. 

Gopher State Ethanol, 2003). Os outros dois correspondem a instalações localizadas em 

Nord-Pas-de-Calais, França, e Dakota do Sul, Estados Unidos. De acordo com dados 

relatados, as causas básicas nesses casos estão principalmente relacionadas ao trabalho 

inadequado ou procedimentos de manutenção. 

A Figura 11 mostra as consequências imediatas de acidentes e incidentes relatados 

para a indústria de etanol no período de 1998 a outubro de 2014. Como o caso de "tipos de 

acidentes", as categorias de consequências se sobrepõem porque alguns acidentes podem 

envolver mais de um tipo de consequência (por exemplo, perda total de material e 

interrupção da comunidade). Existem apenas três incidentes sem consequências. Sete 

acidentes envolvem fatalidades, causando um total de 8 mortes, enquanto 28 acidentes 

causaram 77 feridos. Perda de material foi registrada em 51 casos, dos quais apenas 3 

envolveram perdas totais (colapso da construção e armazenamento de caixas). Ruptura na 

Comunidade e danos ecológicos ocorreram em 12 e 3 casos, respectivamente. Não há dados 

disponíveis em 27 dos casos. 

 

 

Figura 11 - Consequências de acidentes e incidentes no setor de etanol durante o período de 1998 a outubro 
de 2014 

 

14.3.2. ACIDENTES NA OPERAÇÃO DE CALDEIRA 
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Após um acidente catastrófico ocorrido em Massachusetts/EUA no ano de 1905, 

onde 58 trabalhadores morreram, a sociedade tomou consciência da necessidade de normas 

e procedimentos para a construção, manutenção e operação das caldeiras. Assim, foram 

criados os códigos da American Society of Mechanical Engineers (ASME) a principal 

referência quando se trata de normas de proteção em caldeiras e casos de pressão do 

mundo (SILVA et.al., 2015). 

Altafini (2002) comenta que o risco de explosão em caldeira pode ser originado pela 

combinação de três causas:  

• Diminuição da resistência, que pode ser decorrente do superaquecimento ou da 

modificação da estrutura do material;  

• Diminuição de espessura que pode ser originada da corrosão ou da erosão;  

• Aumento de pressão decorrente de falhas diversas, que podem ser operacionais 

ou não. 

Assim, as caldeiras devem conter pelo menos os seguintes instrumentos para 

controle e operação: manômetro; válvulas de segurança; sistema de alimentação de água; 

indicador de nível. 

No Brasil não se dispõe de dados estatístico da frequência de acidentes com caldeiras 

devido à inexistência de programas com esse objetivo nas instituições governamentais 

(Magrini, 1992). Porém, Vecchi (2009), apresenta fotografias e breve descrição com dados 

sobre acidentados mostrando eventos ocorridos em Itaúba – MT (com 4 mortes), em 

Sananduva – RS (com 1 morte), Duque de Caxias – RJ (com 3 mortes e 16 feridos em estado 

grave), em Fortaleza – CE (com 11 mortes e mais de 30 feridos), em Belém – PA (com 1 

morte e 14 feridos), em Belo horizonte – MG (com 7 mortes e 3 feridos em estado grave), 

em Curitiba (com 2 mortes e 8 feridos), em Campo Grande – MS (com 2 mortes e 13 feridos), 

em Contagem – MG (com 3 mortes e 2 feridos em estado grave) envolvendo caldeiras e 

vasos de pressão. 
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Figura 12 – Imagens após o acidente da sala do gerador ao lado da caldeira ocorrido em Itaúba/MT no ano de 

1998 

 

Em Rondonópolis no ano de 2005, houve uma explosão na caldeira em uma indústria 

esmagadora de soja durante a manutenção, onde houve uma morte. 

Infelizmente, o Anuário estatístico de acidentes do trabalho encerra apenas uma 

estatística do ano de 2014, não detalhada para caldeiras e vasos de pressão, não podendo 

ser utilizada com a mesma eficácia de um banco de dados como acontece nos Estados 

Unidos por instituições como a The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. 

 

14.4. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 

 

A análise preliminar de riscos – APR tem como objetivo a busca dos riscos e 

investigação dos sistemas envolvidos que podem causar uma ocorrência perigosa. Assim 

tem-se a oportunidade de modificar o projeto ou a concepção do sistema com o objetivo de 

eliminar ou reduzir o risco. 

De acordo com a norma P4.261 da CETESB, a APR deve focar todos os eventos 

perigosos incluindo as falhas dos equipamentos, dos materiais e falhas humanas (CETESB, 

2011). 

14.4.1. SISTEMAS DE GESTÃO DE RISCOS E TABELA DE TOLERÂNCIA 
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De acordo com FARIA (2011), o risco tolerável é aquele que foi sido reduzido a um 

nível tolerável pela organização com relação as suas obrigações legais e sua própria política 

de saúde e segurança. O mesmo autor afirma que o desfecho de uma avaliação de risco deve 

ser o inventário de ações, com prioridades, para elaborar, manter ou melhorar os controles. 

Um planejamento de ações para a implementação de mudanças necessárias como 

consequência de uma avaliação de riscos.  

 

14.4.1.1. ADAPTAÇÃO DAS TABELAS DE APR 

 

As tabelas de APR foram adaptadas de FARIA (2011) e cada risco identificado foi 

classificado em alguma categoria com: Categoria de Frequência ou Probabilidade (Quadro 

15) e Categoria de Severidade (Quadro 16). 

 

Categoria Ocorrência Descrição Frequência 

A Improvável Baixíssima probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada 02 anos 

B Possível Baixa probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada 01 ano 

C Ocasional Moderada probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada semestre 

D Regular Elevada probabilidade de ocorrer o dano Uma vez a cada 03 meses 

E Certa Elevadíssima probabilidade de ocorrer o dano Uma vez por mês 

Quadro 15 - Categorias de Frequências ou Probabilidades 
Fonte: Adaptado de FARIA, 2011. 

 
Categoria Denominação Descrição Afastamento 

I Desprezível 

Incidentes operacionais que podem causar 
indisposição ou mal estar ao pessoal e danos 

insignificantes ao meio ambiente e equipamentos 
(facilmente reparáveis e de baixo custo). Sem 

impactos ambientais. 

Sem afastamento 

II Marginal 

Com potencial para causar ferimentos ao pessoal, 
pequenos danos ao meio ambiente ou 
equipamentos/instrumentos. Redução 

significativa da produção. Impactos ambientais 
restritos ao local da instalação, controlável 

Afastamento de 01 a 
60 dias 

III Crítica 

Com potencial para causar uma ou algumas 
vítimas fatais ou grandes danos ao meio ambiente 

e/ou às instalações. Exige ações corretivas 
imediatas para evitar seu desdobramento em 

catástrofe. 

Afastamento de 61 a 
90 dias 

IV Catastrófica 
Com potencial para causar várias vítimas fatais. 

Danos irreparáveis ou impossíveis (custo/tempo) 
às instalações. 

Não há retorno à 
atividade laboral 

Quadro 16 - Categorias de Severidade 
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Fonte: Adaptado de FARIA, 2011. 

 
Unindo as informações de frequência e severidade, obtêm-se a Matriz de 

Classificação de Risco, que é resultado desse estudo (Quadro 17). 

 
  Frequência 
  A B C D E 

Se
ve

ri
d

ad
e IV 2 2 3 3 3 

III 1 2 2 3 3 

III 1 1 2 2 2 

I 1 1 1 1 2 

Quadro 17 - Matriz de Classificação de Risco – Resultado do estudo 
Fonte: Adaptado de STALL, 2015. 

 

14.4.1.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o empreendimento, a análise foi realizada por meio do preenchimento de 

planilha de APR, a qual se apresenta a seguir: 
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Risco Causas Consequências Frequência Severidade 
Risco 

(Freq. X 
Sever.) 

Tipo de 
Risco 

Recomendações 

Explosão Falta de água na caldeira 
Danos pessoais 

Projeção de Fragmentos 
Danos ao meio ambiente 

B IV 2 Moderado 

Redundância para transmissores de 
nível Alarme 

Redundância de válvulas 
Válvulas de segurança 

Sistema TRIP/ CLP 

Vazamento de 
combustível e óleo 

lubrificante 

Movimentação/Falta de 
manutenção de máquinas e 

equipamentos 

Contaminação do solo, das 
águas superficiais e 

subterrâneas 
C II 2 Moderado 

Procedimentos Operacionais e de 
Segurança, Treinamentos e uso de 

EPIs 

Vazamento de 
combustíveis 

Falha na vedação de 
bombas, juntas, flanges e 

conexões ou furo ou ruptura 
dos tanques ou tubulação 

Contaminação do solo, das 
águas superficiais e 

subterrâneas 
B III 2 Moderado 

Certificação e inspeção das 
tubulações/mangueiras 

(conexões, engates, entre outros) e a 
elaboração de uma prática de 

inspeção 

Geração de 
material 

particulado 

Falta de manutenção 
preventiva 

Alteração na qualidade do 
ar  

Danos às instalações e 
pessoas das propriedades 

do entorno 

B III 2 Moderado 
Procedimentos Operacionais e de 
Segurança, Treinamentos, EPIs e 

EPCs 

Vazamento de 
ácido sulfâmico 

Dosagem dos produtos 
químicos 

Irritação nos olhos, Irritação 
na pele, toxicidade crônica 

em meio aquático 
B III 2 Moderado 

Procedimentos Operacionais e de 
Segurança, Treinamentos, EPIs e 

EPCs 

Vazamento de 
Hidróxido de sódio 

Manuseamento de produtos 
químicos 

Irritação dos olhos, pele e 
Trato Respiratório Superior 

C II 2 Moderado 
Procedimentos Operacionais e de 
Segurança, Treinamentos, EPIs e 

EPCs 

Vazamento de 
Ácido Clorídrico 

(HCl) 

Diluição dos produtos 
químicos 

Irritação do Trato 
Respiratório Superior 

C II 2 Moderado 
Procedimentos Operacionais e de 
Segurança, Treinamentos, EPIs e 

EPCs 

Explosão na 
Fornalha 

Erro de dosagem de ar e 
combustível 

Danos pessoais 
Projeção de Fragmentos 

B II 1 Tolerável 
Redundância para diferencial de 

queda de pressão 
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Risco Causas Consequências Frequência Severidade 
Risco 

(Freq. X 
Sever.) 

Tipo de 
Risco 

Recomendações 

Falha do analisador de gás 
Falha no ventilador 

Pneumático 
Falha no ventilador Primário 

Ventilador Secundário 

Danos ao meio ambiente Alarme 
Controle de rampa 

Transmissor de pressão manométrico 
Sistema TRIP/ CLP 

Quadro 18 - Tabela de Resultados da APR 
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Nesta matriz estão definidas diferentes colunas, cujas descrições são apresentadas a 

seguir: 

Coluna Risco: Esta coluna contém os riscos identificados para a análise em estudo. De forma 

geral, o risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso com a 

gravidade da lesão, doença ou perda que pode ser causada pelo evento.  

Coluna Causas: As causas de cada risco são descritas nesta coluna. Estas causas podem 

envolver tantas falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, falhas de 

instrumentação, etc.), além de erros humanos de operação e manutenção e ainda agentes 

externos, por exemplo, o fogo.  

Coluna Consequências: Para cada risco foram listados os efeitos nocivos. 

Coluna Categoria de Frequência: Nesta coluna foi definida a probabilidade de ocorrência de 

cada risco. Os cenários de acidentes foram classificados em categorias de frequência, as 

quais fornecem uma indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência para cada 

um dos cenários identificados, conforme Quadro 17.  

Coluna Categoria de Severidade: Nesta coluna os cenários de acidentes foram classificados 

em categorias de severidade, as quais fornecem uma indicação qualitativa do grau de 

severidade das consequências de cada um dos cenários identificados.  

Coluna Categoria de Risco: Combinando-se as categorias de frequência com as de 

severidade obtêm-se a Matriz de Classificação de Riscos, conforme o Quadro 17, a qual 

fornece uma indicação qualitativa do nível de risco de cada cenário identificado na análise.  

Coluna Tipo de Risco: Com base na categoria de severidade, é determinado o Índice de Risco 

para cada item listado. Dessa forma, identifica-se cada Tipo de Risco (Quadro 17), que pode 

ser: 

• Riscos Toleráveis; 

• Riscos Moderados; 

• Riscos Intoleráveis. 

Coluna Recomendações: Esta coluna contém as medidas que devem ser tomadas diminuir a 

frequência ou severidade do acidente ou quaisquer observações pertinentes ao cenário de 

acidente em estudo. 
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14.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações apresentadas neste estudo de análises de riscos permitem um 

melhor conhecimento das características da FS Fueling Sustainability quanto à avaliação 

qualitativa dos riscos impostos pelas atividades operacionais da indústria. 

As avaliações sobre as possíveis interferências no meio, assim como a elaboração de 

estratégias que possam minimizar os efeitos negativos da ampliação da FS Fueling 

Sustainability são descritas no escopo deste documento, podendo sofrer complementações 

no decorrer da operação. 

A boa gestão na implementação das recomendações sugeridas, contribuiu 

principalmente no aumento do nível de segurança para as pessoas, na qualidade do produto 

e na manutenção da operacionalidade e disponibilidade dos sistemas que compõem os 

sistemas avaliados neste estudo.  

Ficou evidenciado que para ter sucesso na redução de riscos e no combate a 

possíveis sinistros é necessário que tenha uma conscientização de toda equipe de 

funcionários e prestadores de serviço, de modo que ocorra uma sinergia de prevenção de 

acidentes diariamente. 

 

15. BIBLIOGRAFIA 

 

ADIS, J. 2002. Recommended sampling techniques, p. 555-576. In: J. Adis (ed.). Amazonian 

Arachnida and Myriapoda. Identification keys to all classes, orders, families, some genera, 

and lists of known terrestrial species. Pensoft Publishers, Sofia, 590 p.  

AGUIAR, R.L. Análise do mapeamento geotécnico nos processos de gestão ambiental: bases 

conceituais para aplicação no Distrito Federal (DF). São Carlos, SP, 1994. 88p. Monografia - 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo/USP. 

ANDERSEN, A.N., HOFFMANN, B.D., MÜLLER, W.J. & GRIFFITHS, A.D. 2002. Using ants as 

bioindicators in land management: Simplifying assessment of ant community responses. 

Journal of Applied Ecology 39: 8-17.  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 145 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

ARMBRECHT, I., PERFECTO, I. & VANDERMEER, J. Enigmatic biodiversity correlations, ant 

diversity responds to diverse resources. Science, 304, 284–286, 2004. 

ARNETT, R. H. JR. 2000. American Insects: a handbook of the insects of America north of 

Mexico. 2nd Edition. St. Lucie Press.1003 p. 

BACCARO, F. et al. 2015. Guia para os gêneros de formigas do Brasil. Manaus: Editora INPA, 

p. 388. 

BACCARO, F.B. 2006. Chave para as principais subfamílias e gêneros de formigas 

(Hymenoptera: formicidae). INPA/PPBIO. 34p.  

Benítez-Malvido, J., Martinez-Ramos, M. Influence of edge exposure on tree seedling species 

recruitment in tropical rain forest fragments. Biotropica 35, 530–541,2003. 

Bocchiglieri, A.; Mendonça, A.F.; Henriques, R.P.B. Composição e diversidade de mamíferos 

de médio e grande porte no Cerrado do Brasil Central. Biota Neotropica. 2015. 

BOLTON, B. 2003. Synopsis and classification of Formicidae. Memoirs of the American 

Entomological InstitFS Fueling Sustainability 71: 1-370. 

BORROR, D. & R. E. WHITE. 1983. Beetles. The Peterson Field Guides. Boston,Houghton 

Mifflin Company, 368 p. 

BORROR, D. J. & D. M. DELONG. 2004. Introdução ao estudo dos insetos. Ed.Edgard Blucher. 

617 p. 

Boyle, S.A., Smith, A.T. Can landscape and species characteristics predict primate presence in 

forest fragments in the Brazilian Amazon? Biol. Conserv. 143, 1134-1143, 2010. 

BRASIL. Estatuto da Cidade: Guia para ampliação pelos municípios e cidadãos. 2 ed. Brasília: 

Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. 

BRASIL. Resolução CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre critérios básicos 

e diretrizes gerais para avaliação de impactos ambientais. Diário Oficial da União, Brasília, 17 

fev. 1986. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 146 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Brocardo; C.R; Cândido Jr, J.F. Persistência de mamíferos de médio e grande porte em 

fragmentos de floresta ombrófila mista no Estado do Paraná, Brasil. Revista Árvore, Viçosa-

MG, v.36, n.2, p.301-310, 2012. 

BROMHAM, L.; CARDILLO, M.; BENNETT, A.F. & ELGAR, M. A. 1999. Effects of stock grazing 

on the ground invertebrate fauna of woodland remnants. Australian Journal of Ecology, 24, 

199–207.  

BRÜHL, C.A.; ELTZ, T. & LINSENMAIR, K.E. 2003. Size does matter – effects of tropical 

rainforest fragmentation on the leaf litter ant community in Sabah, Malaysia. Biodiversity 

and Conservation, 12, 1371–1389.  

CAETANO, F. H.; K. JAFFÉ & F.J. ZARA. 2002. Formigas: biologia e anatomia.  São Paulo: 

Topázio.  131 p.  

CAGED. Perfil dos municípios 2016. Disponível em: 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Acesso em: Abril/2019. 

CHAZDON, R. Regeneração de Florestas Tropicais. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat., 

Belém, v. 7, n. 3, p. 195-218, set.-dez. 2012 

CITES - Convenção Internacional das espécies de fauna e flora ameaçadas de 

extinção2017<http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=97&output_layou

t=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&s

how_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Cebus+apella&page=1&per_page=20> 

CLINE, A.R. 2005. Revision of Pocadius Erichson (Coleoptera: Nitidulidae).  Tese de 

doutorado. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College. USA. 118 p.  

COLWELL, R. K.  EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from 

samples.  Version 5. Disponível em <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimate>. 2005. 

Confederação Nacional do Transporte – Pesquisas das Rodovias 2018. Acessado em abril de 

2019. http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Pagina/relatorio-por-unidade-federativa 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 147 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

CORREIA, M. E. F. & A.G. DE ANDRADE.1999. Formação de Serrapilheira e Ciclagem de 

Nutrientes. In: Santos, G.A. & Camargo, F.A.O. (eds). Fundamentos da matéria orgânica do 

solo. Ecossistemas tropicais e subtropicais. Editora Gênesis Porto Alegre. 508p. 

CORSEUIL, Carlos Henrique; REIS, Mauricio Cortez; BRITO, Alessandra Scalioni. Critérios de 

classificação para ocupação informal: consequências para a caracterização do setor informal 

e para a análise de bem-estar no Brasil. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 45, n. 1, p. 5-31, 

2015. 

Damasceno Junior G.A.; Nakajima J.N. & Rezende U.M. 2000. A floristic survey of the Rio 

Negro, Rio Aquidauana, and Rio Miranda watersheds (headwaters) of the Pantanal, Mato 

Grosso do Sul, Brasil. Pp. 34-43. In: P.W. Willink; B. Chernoff; L.E. Alonso; J.R. Montambaut & 

R. Lourival (eds.). A biological assessment of the Aquatic Ecosystems of the Pantanal, Mato 

Grosso do Sul, Brasil. RAP. Bulletin of Biological Assessment 18. Conservation International, 

2000. 

DATASUS/Ministério da Saúde/ CNES. Cadastramento de Estabelecimentos de saúde. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204. Acessado em  Abril/2019. 

De Souza, Agostinho Lopes; Soares, Carlos Pedro Boechat; Soares, Carlos Pedro Boechat. 

Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo. 2013. 

Desenvolvimento no Brasil - IDH/PNUD. Disponível em:                                                                    

< http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/>  

Eiten, George. The vegetation of the Serra do Roncador. Biotropica, p. 112-135, 1975. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Disponível em: 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano Nacional de Energia 2030. Volume 8 Geração 

Termelétrica – Biomassa. Brasília: MME, EPE, 2007a. Acesso em: Abril de 2019. 

Felfili, J. M., Silva, P. E. N. D., Silva Júnior, M. C. D., Marimon, B. S., & Delitti, W. B. C. (2002). 

Composição florística e fitossociologia do cerrado sentido restrito no município de Água 

Boa–MT. Acta Botânica Brasileira. 16 (1): 103-112, 2002. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 148 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Ferraz, G., Nichols, J.D., Hines, J., Stouffer, P.C., Bierregaard, R.O., Lovejoy, T.E. A large-scale 

deforestation experiment: effects of patch area and isolation on Amazon birds. Science 315, 

238–241, 2007. 

Fidelis, A.T.; Godoy, S.A.P. 2003. Estrutura de um cerrado strictu sensu na gleba cerrado P-e-

de-Gigante, Santa Rita do Passa Quatro, SP. Acta Botanica Brasilica 17: 531–539. 

Finger, Z.; Finger, F., A. Fitossociologia em comunidades arbóreas Remanescentes de cerrado 

sensu stricto no brasil. FLORESTA, Curitiba, PR, v. 45, n. 4, p. 769 - 780, 2015.  

FLOREN, A. & K. E. LINSENMAIR. 1997. Diversity and recolonization dynamics of selected 

arthropod groups on different tree species in a lowland rainforest in Sabah, Malaysia, with 

special reference to Formicidae, p. 344-381.  In: N. E. Stork; J. Adis & R. K. Didham (eds.). 

Canopy Arthropods. London, Chapman & Hall, 567 p.  

FLOREN, A. & K. E. LINSENMAIR. 1998. Non-equilibrium communities of Coleoptera in trees 

in a lowland rain forest of Borneo. Ecotropica 4: 55-67.  

FONSECA, R.C.; E. DIEHL. 2004. Riqueza de formigas (Hymenoptera, Formicidae) epigéicas 

em povoamentos de Eucalyptus spp. (Myrtaceae) de diferentes idades no Rio Grande do Sul, 

Brasil. Revista Brasileira Entomologia 48(1): 95-100.  

FONSECA, W. Critérios para Delimitação de Áreas de Influência em Estudos de Impacto 

Ambiental. Dissertação (Mestrado). Publicação IPT F676C, 2012. 

FOWLER, H.G; L.C. FORTI; C.R.F., BRANDÃO; J.H.C., DELABIE; H.L.VASCONCELOS.1991. 

Ecologia nutricional de formigas. In: Panizzi, A.R.; Parra, J.R.P. (eds.) Ecologia nutricional de 

insetos e suas implicações no manejo de pragas. São Paulo: Manole. 

Gilbert, K.A., Setz, E.Z.F., 2001. Primates in a fragmented landscape: six species in central 

Amazonia. In: Laurance, W.F., Bierregaard, R.O. (Eds.), Tropical Forest Remnants: Ecology, 

Management and Conservation of Fragmented Communities. University of Chicago Press, 

Chicago, pp. 207–221, 2001. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 149 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Goulding, M.  et al.  Rio Negro, rich life in poor water: Amazonian diversity and foodchain 

ecology as seen through fish communities. The Hague: SPB Academic Publishing, 1988. 

HALFFTER, G.  & E. G. MATTHEWS. 1966. The natural history of dung beetles of the subfamily 

Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Folia Entomologica Mexicana 12(14): 0-312. 

HALFFTER, G. 1991. Historical and ecological factors determining the geographical 

distribution of beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Folia Entomologica 

Mexicana 82: 195- 238. 

HÖLLDOBLER, B.; E. O. WILSON. 1990. The ants. Harvard University Press, Cambridge, 732p.  

IBGE, 2013. Censo Demográfico 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 

Diretoria de Pesquisa. Rio de Janeiro. 

IBGE, Banco de Dados, Cidades – Histórico dos Municípios. Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=51&search=mato-grosso 

Acessado em Abril, 2019 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico do Brasil. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2015. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico do Brasil. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2010. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativa populacional. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2016. 

IBGE,2015. Banco de Dados, Cidades – Panorama do Município de Sorriso Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/campo-novo-do-parecis/panorama. Acessado em 

Abril,2019  

IBGE. Censo Agropecuário 1996. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Diretoria de 

Pesquisa. Rio de Janeiro. 

IBGE. Censo Agropecuário 2006. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Diretoria de 

Pesquisa. Rio de Janeiro.  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 150 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

IDEB. INEP. Resultados e Metas. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=1928299 Acessado em 

Abril/2019 

Ivanauskas, N. M.; Monteiro, R.; Rodrigues, R. R. Classificação fitogeográfica das florestas do 

Alto Rio Xingu. Acta Amazônica, vol. 38(3), 387-402, 2008. 

KASPARI, M.; O'DONNELL, S. & KERCHER, J.R. 2000. Energy, density, and constraints to 

species richness: ant assemblages along a productivity gradient. The American Naturalist, v. 

155, n. 2, p. 280-293. 

Klink CA., Machado RBA. Conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade, 1(1): 147-

155, 2005 

Klink, C. A.; Machado, R. B. A conservação do cerrado brasileiro. Megadiversidade. Desafios e 

oportunidades para a conservação da biodiversidade no Brasil. v. 1, n. 1, julho, 2005. 

Laurance, W.F., Nascimento, H., Laurance, S.G., Andrade, A., Ewers, R., Harms, K., Luizão, R., 

Ribeiro, J. Habitat fragmentation, variable edge effects, and the landscape-divergence 

hypothesis. Plos One, 2, e1017, 2007. 

LAWRENCE, J. F.; A. M. HASTINGS; M. J. DALLWITZ; T. A. PAINE & E. J. ZURCHER. 2000. 

Beetles of the World. A key and information system for families and subfamilies. Version 1.0 

MS Windows. Melbourne, Australia. CSIRO Publishing. 

LAWRENCE, J. F.; BRITTON, E. B. 1991. Coleoptera (beetles). Insects of Australia. A Textbook 

for Students and Research Workers, v. 2, p. 543-683.  

LEAL, I.R. 2002. Diversidade de formigas no estado de Pernambuco, p.483-492. In: J.M. Silva 

& M. Tabarelli (eds.), Atlas da biodiversidade de Pernambuco. Editora da Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 722p. 

Leitão Filho, H.F. 1982. Aspectos taxonômicos das florestas do estado de São Paulo. 

Silvicultura em São Paulo. 16: 197-206, 1982. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 151 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

LEWINSOHN, T.M.; FREITAS, A.V.L.; PRADO, P.I. 2005. Conservation of terrestrial 

invertebrates and their habitats in Brazil. Conservation Biology, v. 19, n. 3, p. 640-645. 

LIMA. I.M.M. 2002. Registro da Ocorrência de Cybocephalus sp. (Coleoptera: Nitidulidae) 

Predando Espécies-Praga de Diaspididae (Hemiptera), no Estado de Alagoas. Neotropical 

Entomology 31(1): 157-159. 

Lundberg, J. G.; Marshall, L. G.; Guerrero, J.; Horton, B.; Malabarba, M. C. S. L.; Wesselingh, 

F. The stage for Neotropical fish diversification: a history of tropical South American rivers. 

In: Malabarba, L. R.; Reis, R. E.; Vari, R. P.; Lucena, Z. M. S. & Lucena, C. A. S. (eds.) Phylogeny 

and classification of Neotropical fishes. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. P. 13-48. 

MACEDO, Fernando Cezar; RAMOS, Pedro. FORMAÇÃO, EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO 

ECONÔMICA: O CASO DO MUNICÍPIO PROJETADO DE SINOP/MT. Anais-Seminário 

Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 2015. 

MAGRINI, A. A avaliação de impactos ambientais. In: MARGULIS, S. Meio ambiente: aspectos 

técnicos e econômicos. Rio de Janeiro; Brasília, IPEA/PNUD, 1990. Cap.4, p.85-108. 

Maitelli, Gilda Tomasini; Zamparoni, Cleusa. Expansão da Soja na Pré- Amazônia – Impactos 

Socioambientais. p.134-145. Entrelinhas. Cuiabá-MT-2007.  

MAJER, J.D.; NICHOLS, O.G. 1998.Long-term recolonization patterns of ants in Western 

Australian rehabilitated bauxite mines with reference to their use as indicators of restoration 

success. Journal of Applied Ecology, p. 161-182.  

MARIANO, C.S.F. 2004. Evolução cariotípica em diferentes grupos de Formicidae. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal de Viçosa. 

MARINHO, C.G.S.; R. ZANETTI; J.H.C. DELABIE; M.N. SCHLINDWEIN & L. S. RAMOS. 2002. 

Diversidade de formigas (Hymenoptera: Formicidae) da serapilheira em eucaliptais 

(Myrtaceae) e área de cerrado em Minas Gerais. Neotropical Entomology 31: 187-195.  



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 152 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Seplan. 

Zoneamento Sócio-econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso. ZSEE. In: Exploração. 

2016. 

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Seplan. 

Zoneamento Sócio-econômico e Ecológico do Estado de Mato Grosso. ZSEE. In: Áreas de 

Turismo Existentes e Potencial para Exploração. 2003. 

MAY, R.M. 1992. Past efforts and future prospects towards understanding how many species 

there are. Biodiversity and global change, p. 71-81.  

MELNYCHUK, N.A; O. OLFERT; B. YOUNGS & C. GILLOTT. 2003. Abundance and diversity of 

Carabidae (Coleoptera) in different farming systems. Agriculture, Ecosystem & 

Environmental 95:69-72. 

MEYER S.T.; LEAL I.R.; WIRTH, R. 2009.Persisting hyper-abundance of leaf-cutting ants (Atta 

spp.) at the edge of an old Atlantic forest fragment. Biotropica, 41.  

Michalski, F.; Peres, C.A. Anthropogenic determinants of primate and carnivore local 

extinctions in a fragmented Forest landscape of southern Amazonia. Biological Conservation 

124 (2005) 383–396. 

MINAYO, M. C;  SANCHES, O. . Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou Complementaridade? 

(com debates). Cadernos de Saúde Pública, v. 9, n.3, p. 239-262, 1993. 

Ministério do Meio Ambiente, Portaria Nº444, 17 de dezembro de 2014 – (MMA) (2014). 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-

do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf 

Ministério do Meio Ambiente, Portaria Nº444, 17 de dezembro de 2014 – (MMA) (2014). 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-

brasileira/avaliacao-do-

risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf> 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 153 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Ministério do Meio Ambiente, Portaria Nº444, 17 de dezembro de 2014 – (MMA) (2014). 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-

do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf 

Ministério do Meio Ambiente, Portaria Nº444, 17 de dezembro de 2014 – (MMA) (2014). 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-

do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Deficiências em Estudos de Impacto Ambiental: síntese de 

uma experiência. – Brasília: Ministério Público Federal/4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão; Escola Superior do Ministério Público da União, 2004. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Nota Técnica n° 39 – Trabalho Sobre Área de Influência. – 

Brasília: Ministério Público Federal/4ª Câmara de Coordenação e Revisão; Escola Superior do 

Ministério Público da União, 2007. 

MOCO, M. K. S.; E.F. GAMA-RODRIGUES; A.C. GAMA-RODRIGUES & M.E.F. CORREIA. 2005.  

Caracterização da fauna edáfica em diferentes coberturas vegetais na região norte 

Fluminense. Revista Brasileira de Ciências do Solo 29(4): 555-564. 

MORENO, Gislaene Terra e Poder em Mato Grosso: Política e Mecanismo de Burla: 1892 – 

1992 Cuiabá, MT: Entrelinhas: EdUFMT, 2007. 

Mouillot, D.; Villéger, S.; Scherer-Lorenzen, M.; Mason, N. W. H. Functional structure of 

biological communities predicts ecosystem multifunctionality. PlosOne, 6 (3) (2011). 

Myers, N., R. A. Mittermeyer, C. G. Mittermeyer, G. A. B. Fonseca, J. Kent (2000): Biodiversity 

hotspots for conservation priorities. – Nature, 403: 853–858. 

NEW, T. R. 2009. Insect species conservation. Cambridge, Cambridge University Press. 256p. 

Nogueira, P. E., Felfili, J. M., da Silva Júnior, M. C., Delitti, W., & Sevilha, A. (2018). 

Composição florística e fitossociologia de um cerrado sentido restrito no município de 

Canarana-MT. Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer, v. 8, 2018. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 154 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Ohara, W.M.; Loeb, M.V. Ichthyofauna of the upper Juruena river on Chapada dos Parecis, 

Mato Grosso, Brazil. Biota Neotropica 16(4): e20160224, 2016. 

Oliveira, D.M.M., Moraes, R.L., Moraes, G.E.; Oliveira, A.P.S. Capitulo 16- Avifauna. 226-

243pg. Rodrigues, D.J. et al (Org.) – Biodiversidade do Parque Estadual do Cristalino. Atrema 

Editorial. Sinop. Mato Grosso. Brasil. 2016. 

OLIVEIRA, M.A.; T.M.C. DELLA LUCIA; M.S. ARAÚJO & A.P. DA CRUZ. 1995.  A fauna de 

formigas em povoamentos de eucalipto na mata nativa no estado do Amapá. Acta 

Amazonica 25: 117-126. 

Oliveira, W.S.L. Atividades cinegéticas e usos da fauna Silvestre emu ma área rural do 

semiárido paraibano. Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde. 2014. 

OLIVEIRA. C.M. & M.R. FRIZZAS. 2008. Insetos de Cerrado: distribuição estacional e 

adundancia. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados. (Embrapa Cerrados. Boletim de pesquisa e 

desenvolvimento). 

OVERAL, W. L. 2001. O Peso dos invertebrados na balança de conservação biológica da 

Amazônia. p.50-59. In: Capobianco, J. P. R.; A. Veríssimo; A. Moreira; D. Sawyer; I.Santos. & L 

P. Pinto. (eds.). Biodiversidade na Amazônica brasileira: Avaliação e ações prioritárias para 

conservação, uso sustentável e repartição de benefícios São Paulo – SP. Instituto 

Socioambiental, 540 p. 

Pagotto, T.C.S.; Souza, P.R. 2006. Biodiversidade do Complexo Aporé-Sucuriú. Campo 

Grande, UFMS, 2006. 

PALACIO, E. E. & F. FERNANDEZ. 2003.Clave para las subfamílias y gêneros. p.233-260. In: 

Fernandez, F. (ed.). Introduccion a las Hormigas de la region Neotropical. Instituto de 

Investigacion de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, Colômbia, XXVI.  398 

p.  

PEIXOTO, Sandro Garcia Duarte. Eficácia e gestão da Política de Atenção Básica de Saúde nos 

municípios brasileiros. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 155 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, Perfil do Município de Sorriso 2013. 

Acesso em abril de 2019. 

PREFEITURA DE Sorriso Dados do Município. http://www.novamutum.mt.gov.br/ Plano 

Diretor Municipal, 2003/2005 .Acessado em Abril de 2019. 

R Project – R version 3.4.1 (2017). 

Ramos, R.M. Caça de subsistência e conservação na Amazônia (Reserva Extrativista Rio 

Xingu, Terra do Meio, Pará): ecologia da caça e avaliação de impactos na fauna. Universidade 

Federal de Brasília – Instituo de Ciências Biológicas. Tese (Doutorado). 2013. 

RATCHFORD, J. S.; S. E. WITTMAN; E. S. JULES; A. M. ELLISON; N. J. GOTELLI & N. J. SANDERS. 

2005. The effects of fire, local environment and time on ant assemblages in fens and forests. 

Diversity and Distributions 11(6): 487–497. 

Recoder, R. & C. Nogueira (2007): Composição e diversidade de Répteis Squamata na região 

sul do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Brasil Central. – Biota Neotropical, 7: 267–

278. 

REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A. & LIMA, I. P. 2006. Mamíferos do Brasil. Londrina, 

Paraná, 437p.  

RIBAS, Carla R. et al. 2012. Ants as indicators in Brazil: a review with suggestions to improve 

the use of ants in environmental monitoring programs. Psyche: A Journal of Entomology, v. 

2012.  

Rodrigues, R.R.; Morellato, L.P.C.; Joly, C.A. & Leitão Filho, H.F. Estudo florístico em um 

gradiente altitudinal de mata estacional mesófila semidecidua, na Serra do Japi, Jundiaí, SP. 

Revista Brasileira de Botânica, 12: 71-84, 1989. 

Romagnolo, M.B.; Souza, M.C. Analise floristica e estrutural de florestas ripárias do alto Rio 

Paraná, Taquaruçu, MS. Acta Botanica Brasilica, 14: 163-174, 2000. 

Ruiter, P. C.; NeFS Fueling Sustainabilityl, A. M.; Moore, J. C. Biodiversity in soil ecosystems: 

the role of energy flow and community stability. Applied Soil Ecology 10 (1998) 217-228. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 156 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. Ed. Oficina de Textos. 

São Paulo, 2006. 

SANTOS, I.A.; C.R. RIBAS & J.H. SCHOEREDER. 2008. Biodiversidade de formigas em tipos 

vegetacionais brasileiros: o efeito das escalas espaciais. P.242-265. In: Vilela, E.F.(ed.). 

Insetos sociais: da biologia à aplicação. Viçosa, MG: Ed.UFV, 442p. 

Saunders D, Hobbs R, Margules C. Biological Consequences of Ecosystem Fragmentation: A 

Review. Conservation Biology. Conservation Biology 5(1):18 – 32, 1991. 

Scariot, A. Forest fragmentation effects on diversity of the palm community in central 

Amazonia. J. Ecol. 87, 66–76, 1999. 

Sciamarelli, A. 2005. Estudo florístico e fitossociológico da ―Mata de Dourados‖ Fazenda 

Paradouro, Dourados, Mato Grosso do sul, Brasil. Tese de Doutorado, Campinas, 

Universidade Estadual de Campinas. 

Sick, H.- Ornitologia Brasileira, Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1997. 

Sigrist, T. (2007) Guia de campo. Aves do Brasil, uma visão artística. São Paulo: Avis Brasilis. 

SILVA JÚNIOR, M. C.; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M.T.; NOGUEIRA, P. E.; RESENDE, A. V.; 

MORAES, R.O.; NÓBREGA, M. G. G. Análise da flora arbórea deMatas de Galeria no Distrito 

Federal: 21 levantamentos.In: RIBEIRO, J. F.; FONSECA, C. E. L.; SOUSA-SILVA,J. C. Cerrado: 

caracterização e recuperação de Matasde Galeria. Planaltina: EMBRAPA Cerrados, 2001. 

p.142-191. 

Silva, M.C.; Oliveira, R.H.; Morais, D.H.; Ribeiro, R.A.K.; Brito, E.S.; Avila,R.W. Amphibians and 

reptiles of a Cerrado área in Sorriso Municipality, Mato Grosso State, Central Brazil. 

Salamandra 51(2): 187-194. 2015. 

Silva, N. R. S.; Martins, S. V.; Meira Neto, J. A. A.; Souza, A. L. 2004. Composição florística e 

estrutura de uma floresta estacional semidecidual montana em Viçosa, MG. Revista Árvore, 

v.28, n.3, p.397-405, 2004. 



 
 

Av. Miguel Sutil, nº 15295, Bairro Santa Helena – Cuiabá – MT - 65 3623 8950 

www.greenagroflorestal.com 
Página 157 de 157 

Empreendimento: 
FS Fueling Sustainability 

Documento: 
Volume III – Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais 

SILVA, Ricardo Luiz Alves. et.al. Gerenciamento de riscos de acidentes em áreas de caldeiras. 

2015. 

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira, O Processo Histórico de Mato Grosso/Elizabeth M.Siqueira, 

Lourença A.Costa, Cáthia M.Coelho Carvalho - UFMT, Cuiabá, 1990. 

VECCHI, Rodrigo de. Regulamentos técnicos de apoio para atendimento à NR 13. 2009. 158 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, SP, 2009. 



A NEX O  01

G UIA  REC OLH IMEN T O D E  T A XA



03 -

Nº T.P.A.

05 - CNPJ OU CPF

20.003.699/0002-31

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA

PARA OUTRA U.F.
01022022 143835

SEQUÊNCIA

07 - Nº DO SELO FISCAL 08 - Nº

1/1

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

22 - DATA

04/04/2022

23 - INF. COMPLEMENTARES

032/45.739.262-00

10 - NOME DO MUNICÍPIO

SORRISO

24 - ESPECIFICAÇÃO DA

AMPLIAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA - (AMPLIAÇÃO LP)

21 - PERÍODO

02/2022

20 - CODG.

5107925

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM

CNAE/Atividade.......:  1931-4/00 - Fabricação de álcool
Dados do Cálculo.....:
 --- CAPACIDADE DE MOAGEM INSTALADA (em TONELADAS/ANO) [900000.00]
 --- Quantidade de UPFs : [120.0]
Centro de Custo......:  CI - COORDENADORIA DE INDÚSTRIA
Informações complementares do DAR......: Licença de Operação n° 324182/2021.Área da propriedade (hect ares):
194,9871 ha. RODOVIA BR 163.SORRISO/MT.

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***                                           EMITIDO EM 01/02/2022

25 -

5770

26 - VALOR

25.315,20

CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR

0,00

MULTA 28 - VALOR

0,00

29 - VALOR

0,00

JUROS

30 - VALOR

0,00

T.S.

31 - VALOR

25.315,20

TOTAL A RECOLHER

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

02 - ENDEREÇO COMPLETO
Rodovia BR 163 , S/N, ÁREA DE EXPANSÃO URBANA , Cep: 78890000

Via Arrecadação

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

85860000253-8 15200123202-8 20402577003-4 24573926200-1
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A NEX O  02

PU BL ICAÇÕ ES



Diário   Oficial Página 128   21 de Fevereiro de 2022 Nº 28.190
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet e 
telecomunicação, localizada na Fazenda Jamanta, município de São José 
do Xingu, MT. Coordenadas 10°35’15.42”S e 52°25’4.28”O.
<END:1320029:128>

<BEGIN:1320031:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de Construção de 
estações e redes de telefonia, internet e telecomunicação, localizada na 
Fazenda Juliana, município de Bom Jesus do Araguaia, MT. Coordenadas 
11°33’13.66”S e 52° 1’27.50”O.
<END:1320031:128>
<BEGIN:1320037:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso/LAC 
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet 
e telecomunicação, localizada na Fazenda Onça Pintada, município de 
Poxoréu, MT. Coordenadas 15°22’15.26”S e 54°18’15.61”O.
<END:1320037:128>
<BEGIN:1320038:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso/LAC 
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet e 
telecomunicação, localizada na Fazenda Santa Adélia, município de São 
José do Xingu, MT. Coordenadas 10°43’45.80”S e 52°18’6.03”O.
<END:1320038:128>
<BEGIN:1320042:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso/LAC 
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet 
e telecomunicação, localizada na Fazenda Santa Clara, município de 
Poxoréu, MT. Coordenadas 15°25’41.00”S e 54°30’13.39”O.
<END:1320042:128>
<BEGIN:1320043:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA-São Félix 
do Xingu/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividade de Armazéns gerais (emissão de warrants), 
localizada na Fazenda Taiúva, município de São Félix do Xingu, MT. 
Coordenadas 11°33’13.66”S e 52° 1’27.50”O.
<END:1320043:128>
<BEGIN:1320047:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a renovação da Licença de Operação/LO para 
atividade de Irrigação, em operação na Fazenda Santa Clara, município de 
Poxoréu, MT. Coordenadas 15°25’41.00”S e 54°30’13.39”O.
<END:1320047:128>
<BEGIN:1320050:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA-São Félix 
do Xingu/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de Construção de estações e redes de 
telefonia, internet e telecomunicação, localizada na Fazenda Taiúva, 
município de São Félix do Araguaia, MT. Coordenadas 11°33’13.66”S e 
52° 1’27.50”O.
<END:1320050:128>

<BEGIN:1320051:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso/LAC 
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet e 
telecomunicação, localizada na Fazenda Tuiuiú, município de Santa Rita do 
Trivelato, MT. Coordenadas 13°48’44.92”S e 55°29’41.47”O.
<END:1320051:128>
<BEGIN:1320057:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso/LAC 
para atividade de Construção de estações e redes de telefonia, internet e 
telecomunicação, localizada na Fazenda Alvorada, município de General 
Carneiro, MT. Coordenadas 15°25’1.05”S e 53°44’46.57”O.
<END:1320057:128>
<BEGIN:1320059:128>

ROMEU FROELICH, inscrito no CPF n° 284.422.539-04, torna público 
que requereu junto à SAMA-Primavera do Leste/MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
Construção de estações e redes de telefonia, internet e telecomunicação, 
localizada na Fazenda Colorado, município de Primavera do Leste, MT. 
Coordenadas 15°37’36.03”S e 54°10’46.71”O.
<END:1320059:128>
<BEGIN:1320078:128>

Heber Garcia Nunes, CPF: 229.446.801-53, torna público que requereu 
junto a SEMA/MT a autorização de perfuração e posterior outorga de água 
subterrânea de um poço tubular profundo que será perfurado no município 
de Juína - MT, Estrada Rural, s/n, Fazenda Canaã, Zona Rural. O poço 
será perfurado na coordenada Latitude 11º 39’ 57” e Longitude 58º 34’ 50”.
<END:1320078:128>
<BEGIN:1320079:128>

SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A., CNPJ: 05.799.312/0030-65, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT o tamponamento de três poços 
tubulares, que estão localizados no município de Nova Mutum - MT, Zona 
Rural, Rodovia MT 235, Km 18, sem número, Fazenda Ribeiro do Céu. 
Poço 3: Latitude 13° 57’ 03.30’’ e Longitude 55º 46’ 45.40’’, Poço 4: Latitude 
13° 59’ 07.50’’ e Longitude 55º 49’ 08.30’’, Poço 8: Latitude 13° 57’ 06.00’’ 
e Longitude 55º 46’ 55.20’’.
<END:1320079:128>
<BEGIN:1320099:128>

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA CNPJ 141.141.998-70, torna público 
que requereu junto à SEMA-MT o Plano de Exploração Florestal (PEF) para 
uma área de 432,6018 ha da Fazenda Bonança 2 localizada no município 

de Guiratinga - MT, para ampliação das suas atividades agropecuárias.
<END:1320099:128>
<BEGIN:1320140:128>

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO 
ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NR 013/2022

O SEBRAE/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio com 
amparo no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE 
(Resolução CDN nº 213 de 18 de maio de 2011, alterado pela Resolução 
CDN nº 391/2021), Resolução CD n° 297 de 22 de março de 2018, Lei 
Complementar nº 123/06, recepcionada no âmbito do Sistema SEBRAE 
pela CDN 294/18 e demais legislações pertinentes, torna público que 
promoverá LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL (MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO), 
e que será no dia 03/03/2022 às 15h30min -  HORÁRIO DE BRASÍLIA - 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa 
jurídica especializada em prestação de serviços de agenciamento de 
viagens, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, compreendendo: emissão 
de passagens áreas, marítimas, fluviais, terrestres, nacionais e 
internacionais avulsas; organização e contratação de missões 
nacionais; intermediação de serviços de hospedagens; locação de 
transportes; e outros serviços complementares compreendidos no 
mesmo ramo de atividade, mediante Registro de Preços de Valor unitário 
de Agenciamento, para atendimento às necessidades do SEBRAE/MT, 
conforme especificações e condições constantes neste instrumento e 
seus anexos., em sessão a ser realizada por meio do Sistema Eletrônico 
no endereço https://www.licitanet.com.br/, Informações através do telefone 
(65) 3648-1215, nos horários de 07h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. 
Edital disponível no endereço www.scf3.sebrae.com.br/portalcf. Cuiabá, 17 
de fevereiro de 2022. Adriana Rodrigues da Silva - Pregoeira.
<END:1320140:128>
<BEGIN:1320150:128>

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, 
CNPJ nº 20.003.699/0002-31, torna público que requereu junto a SEMA 
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) da 
ampliação da produção da indústria de Etanol de Milho, DDGs e Óleo 
de Milho, localizada na Rodovia BR-163, km 768, s/n°, Área de Expansão 
Urbana, no município de Sorriso/MT. Foi determinada a apresentação de 
EIA/RIMA.
<END:1320150:128>
<BEGIN:1320153:128>

COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 03.801.924/0018-23, torna público 
que requereu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA pedido de 
Outorga d� agua para o direito de uso da água na atividade de Irrigação, 
equipamento do tipo �Pivô Central� com área total de 1348,30 hectares, 
na Fazenda Duas Ancoras, com captação no Rio Pindaíba e no Córrego 
Agua Azul no Município de Barra do Garças - MT, Coordenadas da sede: 
Latitude: 14° 56� 16,35� S e Long. 52º 10� 28,43� O.
<END:1320153:128>
<BEGIN:1320345:128>

Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto - COOGAVEPE, 
CNPJ 09.521.470/0001-75, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o pedido das Licenças: Prévia (LP), 
Instalação (LI) e Operação (LO), para extração e beneficiamento de minério 
de ouro, em uma área de 36,3 ha, âmbito do LOTE 340 E 341, zona rural, 
município de Matupá/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
<END:1320345:128>
<BEGIN:1320347:128>

JOSÉ ABÍLIO JUNGES - CPF 141.919.039-34 - Torna público que 
requereu a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato 
Grosso, a LICENÇA FLORESTAL (LF) para atividade de Autorização de 
Exploração Florestal (AEF) e Autorização de Desmatamento (AD) do 
imóvel rural denominado FAZENDA JUNGES - LOTE N.º 52, localizada no 
município de Querência/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA.
<END:1320347:128>
<BEGIN:1320361:128>

E I RODRIGUES CONTABILIDADE e ASSESSORIA, CNPJ 
29.262.171/0001-70, titular ELOADIR IZABEL RODRIGUES ,CPF 
314.014.221-87, CRC/MT 013137, declaro a quem possa interessar, que 
não sou responsável perante SEFAZ MT, CRC MT, Receita Federal, a 
nenhum Orgão Público, não tenho conhecimento de movimentações fiscais 
e contábeis das empresas:
LG COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, Insc. 13.650.563-5, FORT 
MADEIRAS EIRELI, Insc. 13.738.099-2, AMADEU Q. JUNIOR- 
MADEIRAS, Insc. 13.754.779-0, APENAS CONSTITUÍDAS pelo meu 
CRC/MT, empresas essas de responsabilidade do Sr. AMADEU QUADRO 
JUNIOR.
<END:1320361:128>
<BEGIN:1320366:128>

RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 
65.993.543/0026-60, torna público que requereu junto a SEMA/MT, a 
renovação e alteração de outorga de direito do uso da água subterrânea do 
poço tubular PT01. Localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, Nº 
105, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP-MT. Com as seguintes coordenadas 
geográficas PT01: 11° 52’ 39,803”S 55° 29’ 53,789”W com vazão medida 
de 2,620 m³/h. Não Determ. EIA/RIMA.
<END:1320366:128>
<BEGIN:1320369:128>

João Ricardo Segala de CPF nº 037.163.441-50, torna público que 
requereu junto a SEMA\MT, PEF - Projeto de Exploração Florestal da 
Fazenda Japão, no município de Poconé/MT, sendo ou não determinado 
elaboração EIA\RIMA, para a atividade pecuária.
Antônio Cesar Pesconi de CPF nº 158.549.058-09, torna público que 
requereu junto a SEMA\MT, PEF - Projeto de Exploração Florestal 

USUARIO
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Serviço Público Federal 
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
1-ART Nº: 

2022/01423 

CONTRATADO 

2.Nome: ELIANDRA MEURER 3.Registro no CRBio: 054199/01-D 

4.CPF: 951.988.061-53 5.E-mail: eliandrameurer@gmail.com 6.Tel: (65)996693224 

7.End.: BRASIL - CORREIOS CAIXA POSTAL 331 sn 8.Compl.: CAIXA POSTAL 

9.Bairro: CENTRO 10.Cidade: TANGARA DA SERRA 11.UF: MT 12.CEP: 78300-000 

CONTRATANTE 

13.Nome: GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

14.Registro Profissional: 15.CPF / CGC / CNPJ: 11.298.381/0001-53 

16.End.: AVENIDA MIGUEL SUTIL 5825 

17.Compl.: 18.Bairro: QUILOMBO 19.Cidade: CUIABA 

20.UF: MT 21.CEP: 78045-100 22.E-mail/Site: fernanda@greenagroflorestal.com 

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

23.Natureza : 1. Prestação de serviço 
Atividade(s) Realizada(s) : Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços; 

24.Identificação : ENTOMOFAUNA: MONITORAMENTO DA ENTOMOFAUNA TERRESTRE E VETORES NA ÁREA FS BIOENERGIA 

UNIDADE DE SORRISO 

25.Município de Realização do Trabalho: SORRISO 26.UF: MT 

27.Forma de participação: EQUIPE 28.Perfil da equipe: BIÓLOGOS 

29.Área do Conhecimento: Ecologia; Saúde Pública; 
Zoologia; 

30.Campo de Atuação: Meio Ambiente 

31.Descrição sumária : MONITORAMENTO DA ENTOMOFAUNA TERRESTRE E VETORES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FS 

BIOENERGIA UNIDADE DE SORRISO. 

32.Valor: R$ 6.000,00 33.Total de horas: 520 34.Início: JAN/2022 35.Término: DEZ/2023 

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio 

 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Data: 15/02/2022 

 

 

Assinatura do Profissional 

Data: 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo do Contratante 

38. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO 
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 

pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. 

39. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO 

 

 
Data: /   /  Assinatura do Profissional 

Data: /   / Assinatura e Carimbo do Contratante 

 

Data: /   / 
Assinatura do Profissional 

Assinatura e Carimbo do Contratante  

Data: /   / 

 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS 

NÚMERO DE CONTROLE: 9165.1735.1676.1990 

OBS: A autenticidade deste documento deverá ser verificada no endereço eletrônico www.crbio01.org.br 

p.p



Título Profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

RNP: 1207167070

Empresa Contratada: 

Registro: 18346

Registro: 

CLEOMAR NUNES DO AMARAL

1. Responsável Técnico

Número: S/N

Bairro: ÁREA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL

Rua: RODOVIA BR-163

Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78.890-000

Contrato: Celebrado em: 07/09/2021

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31

País: BrasilComplemento: KM 768

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Meio Ambiente - Diagnóstico e Caracterização Ambiental

Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental
identificação e 
potencialização de 
impactos ambientais

1,0000 unidade

4. Atividades Técnicas

Análise e avaliação de impactos e elaboração de RIMA

5. Observações

Contratante: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Data de Inicio: 07/09/2021 Código: 

Finalidade: AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31Proprietário: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

RODOVIA BR-163 ÁREA DE EXPANSÃO 
INDUSTRIAL

S/N KM 768 SORRISO MT BRA 78.890-000 012º25'00.00''  S  
055º38'00.00'' O

Previsão Término: 07/09/2022

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

014.676.021-24 - CLEOMAR NUNES DO AMARAL

   /            /       

20.003.699/0002-31 - FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 04/02/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000006272385

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220021203
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 1/1
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Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 2600917560

Empresa Contratada: 

Registro: 61508135

Registro: 

FABRICIO HIDEO DIAS DOI

1. Responsável Técnico

Número: S/N

Bairro: ÁREA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL

Rua: RODOVIA BR-163

Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78.890-000

Contrato: Celebrado em: 07/09/2021

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31

País: BrasilComplemento: KM 768

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Meio Ambiente - Diagnóstico e Caracterização Ambiental

Análise de diagnóstico e caracterização ambiental caracterização do 
meio antrópico 1,0000 unidade

Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental caracterização do 
meio antrópico 1,0000 unidade

Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental caracterização do 
meio antrópico 1,0000 unidade

4. Atividades Técnicas

Coordenador da Caracterização do Empreendimento e Coordenador Técnico do EIA/RIMA

5. Observações

Contratante: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Data de Inicio: 07/09/2021 Código: 

Finalidade: AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31Proprietário: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

RODOVIA BR-163 ÁREA DE EXPANSÃO 
INDUSTRIAL

S/N KM 768 SORRISO MT BRA 78.890-000 012º25'00.00''  S  
055º38'00.00'' O

Previsão Término: 07/09/2022

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

276.343.278-67 - FABRICIO HIDEO DIAS DOI

   /            /       

20.003.699/0002-31 - FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 04/02/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000006272075

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220021178
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 1/1

p.p



Título Profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

RNP: 1216293945

Empresa Contratada: 

Registro: 38562

Registro: 

FERNANDA CECCONELLO FONTANA

1. Responsável Técnico

Número: S/N

Bairro: ÁREA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL

Rua: RODOVIA BR-163

Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78.890-000

Contrato: Celebrado em: 07/09/2021

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31

País: BrasilComplemento: KM 768

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Meio Ambiente - Diagnóstico e Caracterização Ambiental

Análise de diagnóstico e caracterização ambiental
identificação e 
potencialização de 
impactos ambientais

1,0000 unidade

Detalhamento de diagnóstico e caracterização ambiental
identificação e 
potencialização de 
impactos ambientais

1,0000 unidade

Detalhamento de diagnóstico e caracterização ambiental caracterização do 
meio antrópico 1,0000 unidade

Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental caracterização do 
meio antrópico 1,0000 unidade

4. Atividades Técnicas

Diagnóstico socioeconômico, caracterização do Empreendimento e Análise e Avaliação de Impactos do EIA/RIMA

5. Observações

Contratante: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Data de Inicio: 07/09/2021 Código: 

Finalidade: AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31Proprietário: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

RODOVIA BR-163 ÁREA DE EXPANSÃO 
INDUSTRIAL

S/N KM 768 SORRISO MT BRA 78.890-000 012º25'00.00''  S  
055º38'00.00'' O

Previsão Término: 07/09/2022

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

043.161.401-67 - FERNANDA CECCONELLO FONTANA

   /            /       

20.003.699/0002-31 - FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 04/02/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000006272172

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220021190
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 1/2



7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

043.161.401-67 - FERNANDA CECCONELLO FONTANA

   /            /       

20.003.699/0002-31 - FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 04/02/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000006272172

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220021190
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT
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10.000,00

Registro:

Título Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:Contratante:

CEP:

Bairro:

Endereço:

UF:

Cidade:

Previsão de término:

Cidade:

Data de Início:

ZONA RURAL

78890000

02/12/2019 02/12/2020

SORRISO

MT

RNP:

Bairro:
CEP:UF:

Endereço:

Registro:

RODOVIA BR163, KM 768

BR163, KM 768 - UTE 55 MW - SMT,

ZONA RURAL
78890000

SORRISO

MT

N°

Valor:

N°

ART Individual/Principal

Proprietário:FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA

Motivo: NORMAL

Honorários: 0,00

Custo da Obra: 0,00 Dimensão: 0,00

CPF/CNPJ:

Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número do Contrato:

Data do Contrato:

1. Responsável Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serviço

MT015188

NENHUMA EMPRESA

 * Engenheiro Florestal

1201193435

0

20.003.699/0002-31FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA

4. Atividade Técnica

20.003.699/0002-31

SILVO ALVES RODRIGUES

3315461

1/ 1

  /  /

Página:

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOART de

Obras e ServiçoAnotação de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

CREA-MT

2 Elaboração Meio Ambiente - Diagnóstico do Meio Biótico UN1,00

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
5. Observações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2
de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

Local Data

tel: (65) 3315-3000  fax: (65) 3315-3000

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação

 vínculo contratual.

do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do

www.crea-mt.org.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, de de

SILVO ALVES RODRIGUES - CPF: 15168565115

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA - CPF/CNPJ: 20.003

Valor ART R$ Paga em 11/12/2019 Valor pago:R$150,44 Nosso Número: 14/181000003315461-0150,44

7. Entidade de classe

8. Assinaturas 9. Informações
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS - AMEF

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Cuiabá                              14                         Abril                            2020

p.p



10.000,00

Registro:

Título Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:Contratante:

Cidade:

RNP:

Bairro:

CEP:UF:

Endereço:

Registro:

RODOVIA BR163, KM 768

ZONA RURAL

78890000

SORRISO

MT

N°

Valor:

ART Individual/Principal1. Responsável Técnico

2. Dados do Contrato

MT015188

NENHUMA EMPRESA

1201193435

0

20.003.699/0002-31FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEL LTDA

 * Engenheiro Florestal

3. Resumo do Contrato

SILVO ALVES RODRIGUES

2/ 2Página:

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOART de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

3315461

CREA-MT

Elaboração do Diagnóstico Ambiental - Flora para a empresa FS Biocombustível referente ao EIA/RIMA

referente a ampliação da indústria de etanol de milho da FS Bioenergia localizada em Sorriso - MT

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Cuiabá, 14/04/2020 p.p





Título Profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL 

RNP: 1205790748

Empresa Contratada: 

Registro: 17072

Registro: 

RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

1. Responsável Técnico

Número: S/N

Bairro: ÁREA DE EXPANSÃO URBANA

Rua: ROD BR 163

Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78.890-000

Contrato: Celebrado em: 07/09/2021

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31

País: BrasilComplemento: 

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Meio Ambiente - Gestão Ambiental

Condução de serviço técnico de estudos ambientais 1,0000 unidade

Coordenação de estudos ambientais 1,0000 unidade

4. Atividades Técnicas

Responsável técnico e coordenador geral do EIA/RIMA 

5. Observações

Contratante: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Data de Inicio: 07/09/2021 Código: 

Finalidade: AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 20.003.699/0002-31Proprietário: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

ROD BR 163 ÁREA DE EXPANSÃO 
URBANA

S/N SORRISO MT BRA 78.890-000 012º25'00.00''  S  
055º38'00.00'' O

Previsão Término: 07/09/2022

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

3. Dados Obra/Serviço

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

005.652.501-08 - RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

   /            /       

20.003.699/0002-31 - FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 04/02/2022 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Número: 140000000006272296

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220220021202
  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 1/1

p.p



10.000,00

Registro:

Título Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:Contratante:

CEP:

Bairro:

Endereço:

UF:

Cidade:

Previsão de término:

Cidade:

Data de Início:

ZONA RURAL

78890000

03/06/2019 29/05/2020

SORRISO

MT

RNP:

Bairro:
CEP:UF:

Endereço:

Registro:

BR 163, KM 768

RODOVIA BR 163, KM 768

ZONA RURAL
78890000

SORRISO

MT

N°

Valor:

N°

ART Individual/Principal

Proprietário:FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

Motivo: NORMAL

Honorários: 0,00

Custo da Obra: 0,00 Dimensão: 0,00

CPF/CNPJ:

Tipo de Contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número do Contrato:

Data do Contrato:

1. Responsável Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serviço

MT042935

NENHUMA EMPRESA

 * Engenheiro Florestal

1217457186

0

20.003.699/0002-31FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

4. Atividade Técnica

20.003.699/0002-31

WESLLEY CANDIDO DE OLIVEIRA

3309793

1/ 1

  /  /

Página:

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOART de

Obras e ServiçoAnotação de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

CREA-MT

1 Coordenação Técnica Meio Ambiente - Diagnóstico do Meio Biótico UN1,00

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.
5. Observações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2
de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

Local Data

tel: (65) 3315-3000  fax: (65) 3315-3000

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação

 vínculo contratual.

do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do

www.crea-mt.org.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, de de

WESLLEY CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 03541602147

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 20.00

Valor ART R$ Paga em 04/12/2019 Valor pago:R$150,44 Nosso Número: 14/181000003309793-5150,44

7. Entidade de classe

8. Assinaturas 9. Informações
1-NAO INFORMADO

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Cuiabá                          14                           Abril                           2020

p.p



10.000,00

Registro:

Título Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:Contratante:

Cidade:

RNP:

Bairro:

CEP:UF:

Endereço:

Registro:

BR 163, KM 768

ZONA RURAL

78890000

SORRISO

MT

N°

Valor:

ART Individual/Principal1. Responsável Técnico

2. Dados do Contrato

MT042935

NENHUMA EMPRESA

1217457186

0

20.003.699/0002-31FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

 * Engenheiro Florestal

3. Resumo do Contrato

WESLLEY CANDIDO DE OLIVEIRA

2/ 2Página:

Lei n° 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOART de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

3309793

CREA-MT

Coordenação técnica do meio biótico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), caracterização

e mapeamento das diferentes classes vegetacionais e de uso do solo nas áreas de influência

do projeto de ampliação da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA.

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Cuiabá, 14/04/2020 p.p





 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELOS DADOS 

APRESENTADOS 

 

 

 

PAULA REGINA GAMA MARTINS OLIVEIRA, brasileira, casada, advogada, portadora do 

RG nº 16.701.241-00 e do CPF nº 016.701.241-00, devidamente inscrita na Ordem dos 

Advogados do Brasil sob o nº 13.012, DECLARA para os devidos fins que participou da 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA referente ampliação da fábrica de biocombustíveis da FS Agrosolutions no 

Município de Sorriso – MT, executando a revisão ortográfica do mesmo, bem como a 

análise da legislação ambiental. DECLARA ainda que se responsabiliza integralmente 

pelos dados apresentados na análise da legislação realizada. 

Por se tratar da expressão da verdade, firmo a presente declaração, que vai assinada 

conjuntamente pela empresa Green Agroflorestal, responsável pelo EIA/RIMA. 

Cuiabá, 27 de julho de 2019. 

 

 

 

Paula Regina Gama Martins Oliveira 

OAB/MT/13.012 

Ruy Guilherme Santos Oliveira Junior 

Green Agroflorestal  
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A NEX O  04  

CAD AS T RO  T ÉC NICO    





















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  05  

TE RMO  DE  AUT ORIZ A ÇÃO







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  06  

CE RTIDÃ O DE  US O E  OC UPAÇÃ O DO  
S O LO   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA DE 
SORRISO 
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO 

GESTÃO 2017/2020 

N ° . 094- 2018 

SECRETARIA DA CIDADE 

C E R T I D Ã O D E U S O E O C U P A Ç Ã O D O S O L O U R B A N O 

FINALIDADE/Area 

\3Edificação à Conslniir - 96.030.05 n r 

[^Edificação Existente - nr 

O Ampliação -

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO EMPREENDIMENTO 
Nome.' Razão Social: 

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 
CPF/CNPJ: 20.003.699/0001-50 
Logradouro (Avenida, rua, travessa) 
Rod. BR 163, KM 768, - LAT.12°25'27,92" S LOG.55°38'.49,58" 

.NUMERO: 
S/N 

Bairro/Loteamento 
DISTRITO NORTE 

Oiiadra 
AREA DE EXPANSÃO URBANA 

Lote: 
LOTE ATLÂNTICA 

MATRICULA: 
54455 

CEP 
78890-000 

Município 
SORRISO 

Atividade Requeilda de Acordo com CNAE-IBGE - (ver tabela do IBGE - deve contar número e descrição) ou O Edificação 
à Construir sem uso/atividade definida. 
19.31-4-00 - FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL . 
10.64- 3-00 - FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MILHO E DERIVADOS, EXCETO ÓLEOS DE MILHO 
10.65- 1-02 - FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO EM BRUTO 
20.99-1-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
35.11-5-01 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
35.13-1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA 
35.30-1-00 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO 
52.11-7-99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS 
ENQUADRAMENTO DE GRUPO DA ATIVIDADE: 

G R U P O 04(4K17) 

PARECER: 
Zoneamenio: 

ZI-01/ZCT-01 Observações: DEFERIDO 
Atividades Permitidas: 
GRUPO 4 ( 4 ) ( 17 ) 

Atividades Permisslveis: 
HU) 

Atividades Proibidas: 
HMH / HMV / DEMAIS USOS 

Parecer Final 
Em conformidade com as Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo Urbano de Sorriso - MT, para exercício da atividade requerida no 
endereço supracitado, nos moldes da Lei Complementar N°. 108/2009 e suas alterações. 
Esta certidão é valida, conforme processo supracitado, bem como seus anexos que, embora não transcritos, são parte integrante do 
mesmo. 
As informações contidas no requerimento são de total responsabilidade do representante/responsável requerente são de total 

responsabilidade do requerente. 
Esta certidão não substitui o alvará de construção expedido pelo departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sorriso. 

(*) Restrições: 
Esta CERTIDÃO não exime da obrigatoriedade de observar a Legislação Vigente. 
P A R A F I N S D E L I C E N C I A M E N T O O B S E R V A R L I S T A D A S A T I V I D A D E S ( C N A E ) D I S P O N Í V E L N O S I T E D A P R E F E I T U R A M U N C I P A L 
D E S O R R I S O N O S E G U I N T E E N D E R E Ç O E L T E T R O N I C O l i l tp://vvww.auiriso.ml.gov.bi/public/l ' i les/publicacoes/Gnae-2-2-licenciarTieiilo-
publicacao pdf, C O N F O R M E P R O C E D I M E N T O S A M A - L I S T A D E A T I V I D A D E S C N A E 2.2 D E 04 D E A B R I L D E 2017. 

Sorriso-MT, 05 de Abril de 2018 

/ C L A U D I N E Y D A ^ O L I V E I R A 
Fiscal de Uso do Solo e Meio Ambiente 

Secretaria Municipal da Cidade 

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890^001 
Sorriso - IV1T - Brasil - Tel.: +55 (66) 3545-4700 



PREFEITURA DE 
SORRISO 
CAPITAL NACIONAL DO AQRONEGÓCiO 

eeSTÃO 2017/2020 

L E I N" 2.836, D E (»3 D E A B R I L D E 2018. 

ÍJefme o perímetro urbano do Distrito Norte integrante ao do 
.Vkmicipio de Sorriso/MT. c dá outras providências. 

A r i Ge;' ' i. Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato 
Grosso, faço saber que a Câmara Municipa; (k r:s > ivr-- •.<••". i «u sanciono a seguinte Lei: 

A r t . 1" O Perímetro Urbano do Distrito Norte integrante ao do Município de Sorriso é 
definido pelo caminhamento descrito no "Memorial De.scritivo do Distrito Norte" que se segue: 

"hiicia-se a descrição deste perímetro no Hmi e v r 'mein:! situado no lugar denominado Lote 
Atlântica, no jMunícipio de Soniso. Estai; : : ,i ( . i • r área de 1.097 ha {Um mil e noventa 
e sete hectares) com Oi> seguintes l i t r ives: . i-st a tísscriçlo deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas N 8.62<í.1.1 !.877m e t 647.866.-i i íítti; situado no limite da margem direita do Córrego 
Bedin jumo a sua bana na mirgeni esquerda do Córrego Sossego deste, segue confrontando com a 
margem esquerda do C ó r r e g o Sossego, com vários azimutes e distâncias até o vértice 2, de 
coordenadas N 8.627.046.440m e E 648.378,266ni: situado no limite da margem esquerda do Córrego 
Sossego com a Rodovia B R - Í 6 3 deste, segue confrontando com margem esquerda da Rodovia B R 
163, sentido C. i iabá S,:i.nraróiii no K M 768 . com azimute de 2 i 6'"'57T)7" e distância de 4.136,89 m até 
o vér t ice 3, dc c i • •'40.483m e lí 645M]A05'n: situado no limite da margem 
esquerda da Ros.;.- ; . . > • : Fazenda lagoa Vermelha deste, segue confrontando com 
Fazenda Lagoa Vermelha, com azimute de 308''18'05" e distância de 1,481,64 m até o vértice 4, de 
coordenadas N 8.624.658.802m e E 644.728.665m: situado no limite da Fazenda Lagoa Vennelha 
com a margem direita do Córrego Bedin deste, segue confrontando com margem direita do Córrego 
Bedin, com vários azimutes e distâncias até o vértice 1. ponto inicial da descrição deste perímetro." 

Art. 2° Integra esta Lei o Mapa 1 denominado ".Mapa do Perímetro Urbano do Distrito 
Norte"", anexo. 

A r t . 3" |',sta Lei entra em vigor na data de ^isa p iblicação. 

Av: Porto Alei S90 000 sornso.nituov.bt í 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  07  

P ROCURA ÇÃO



LIVRO PS N.º 290                                                          FLS N.º 062                            
 

PROCURAÇÃO PÚBLICA 
 

Em dezoito (18) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade e 
Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, em Cartório situado na 
Avenida Brasil, n° 159-S, Jardim das Palmeiras, perante mim, Escrevente Autorizada, 
compareceu, de forma eletrônica, como OUTORGANTE: FS AGRISOLUTIONS 
INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, sociedade empresaria limitada, inscrita 
no CNPJ n.º 20.003.699/0001-50, com seu ato constitutivo devidamente registrado na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob o NIRE n.º 51201417971, 
com sede na Estrada Linha 01A, a 900 metros do KM07 da Avenida das Indústrias, 
S/N, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado 
do Mato Grosso; (declara não possuir endereço eletrônico); neste ato devidamente 
representada pelos administradores, RAFAEL DAVIDSOHN ABUD, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, filho de Omar Abud e Zelana Davidsohn Abud, Carteira 
Nacional de Habilitação CNH/SP 02689098409, CPF 321.439.418-54, residente e 
domiciliado na Rua das Garças, n.º 2290-W, apartamento 603F, Bairro Parque das 
Emas, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, (endereço eletrônico: 
rafael.abud@fsbioenergia.com.br); e, ALYSSON COLLET MAFRA, brasileiro, casado, 
administrador, filho de Jose Horta Mafra Costa e Jandira Collet Mafra, Carteira de 
Identidade RG 8.036.556 SSP/MG, CPF 028.043.586-07, com endereço comercial na 
Estrada Linha 01-A a 900 metros do Km 07 da Avenida das Indústrias, Distrito 
Industrial Senador Atílio Fontana, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, (endereço 
eletrônico: alysson.mafra@fsbioenergia.com.br). Realizado a videoconferência que 
ficará arquivada eletronicamente na plataforma e-Notariado, em que foi feito a 
captação do consentimento da parte em realizar o presente negócio jurídico de forma 
eletrônica e a aceita em todos os termos da presente procuração. Reconhecida por 
mim a personalidade jurídica da empresa, mediante presença dos representantes 
comparecentes pelos documentos a mim apresentados, do que dou fé e que por esta 
pública procuração nomeia e constitui seus bastantes procuradores, para agirem em 
conjunto ou isoladamente, Sr. FABRICIO HIDEO DIAS DÓI, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, Cédula de Identidade RG 29234410-7 SSP/SP, CPF 276.343.278-67, 
residentes e domiciliados na Avenida Historiador Rubens de Mendonça n° 2.254, 
Edifício American Business Center, 4°andar, sala 1.403, na cidade de Cuiabá/MT; Sr. 
RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro 
florestal, Carteira de Identidade Profissional CREA 1205790748, Cadastro Técnico 
Estadual de Serviços e Consultorias Ambientais 1714, Carteira de Identidade RG 
331695-8 SSP/MT, CPF nº 005.652.501-08, residente e domiciliado a Avenida 
Uruguai, nº 275, Bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT; Sr. CLEOMAR NUNES 
DO AMARAL, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, Carteira de Identidade 
Profissional CREA 1207167070, Cadastro Técnico Estadual de Serviços e 
Consultorias Ambientais 2958, Carteira de Identidade RG 1393813-4 SJSP/MT, CPF 
014.676.021-24, residente e domiciliado a Rua Espirito Santo, nº 35, Bairro Nova 
Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande/MT; Sra. FERNANDA CECCONELLO 
FONTANA, brasileira, solteira, engenheira ambiental, Carteira de Identidade 
Profissional CREA 1216293945, Carteira de Identidade RG 2128967-0 SSP/MT, CPF 
043.161.401-67, residente e domiciliada a Rua Padre Luiz Maria Ghizoni, Residencial 
Itapuã 1, apartamento 201, Centro, na cidade de Várzea Grande/MT. Aos quais 
confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la na SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA-MT, INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, INSTITUTO DE TERRAS DE 
MATO GROSSO - INTERMAT, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA e INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, podendo assinar, 
juntar, retirar papéis e documentos, preencher formulários, acompanhar processos de 

Esse documento foi assinado por MARCIA ADRIANA BECKER MACHADO.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código D3GY5-

NNGS9-RFD9D-LKJ74



qualquer instância, prestar e solicitar informações e demais atos que se fizerem 
necessário em qualquer um dos departamentos existentes no órgão; vedado 
substabelecer. A presente procuração tem validade até 18/01/2023. As partes 
declaram que aceitam a utilização da Videoconferência notarial, das assinaturas 
eletrônicas notariais e da assinatura eletrônica do tabelião de notas. Todos os 
dados desta procuração foram fornecidos e conferidos pela Outorgante, que por eles se 
responsabiliza nos termos da Lei, bem como por qualquer incorreção, devendo as 
provas destes serem exigidas pelos órgãos e pessoas a quem este interessar. E SER 
OBSERVADO O QUE DISPÕE O CONTRATO SOCIAL.  Assim me disseram do que 
dei fé, e me pediram este instrumento que lhes li, aceitaram e assinaram 
eletronicamente, nos termos do provimento 100 do CNJ, conforme videoconferência 
realizada e arquivada de forma eletrônica na plataforma e-Notariado, à saber: FS 
AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA (a) RAFAEL 
DAVIDSOHN ABUD e ALYSSON COLLET MAFRA. Emolumentos R$ 108,16. 
Dispensando o comparecimento das testemunhas nos termos do artigo 215, § 5º do 
Código Civil Brasileiro. Eu Márcia Adriana Becker Machado – Escrevente Autorizada, 
conferi, li e encerro o presente ato assinando eletronicamente. 

 
EM TEST___DA VERDADE.// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márcia Adriana Becker Machado      
Escrevente Autorizada                  

Cartório Felipetto Malta - 2º Ofício 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Ato de Notas e Registros 
Cod. Ato(s): 19 
BRP 23350     R$ 104,00 

Consulta: www.tjmt.jus.br/selos  

 

ISSQN - Valor: R$ 4,16        Bárbara 
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16/07/2019 Receita Federal do Brasil
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
20.003.699/0002-31
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/08/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FS BIOENERGIA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
19.31-4-00 - Fabricação de álcool 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
10.64-3-00 - Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 
10.65-1-02 - Fabricação de óleo de milho em bruto 
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 
35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 
35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD BR 163 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
KM 768 

 
CEP 
78.890-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ZONA RURAL 

MUNICÍPIO 
SORRISO 

UF 
MT 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ETANOL@FSBIOENERGIA.COM.BR 

TELEFONE 
(65) 3548-1525 / (65) 3548-1500 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/08/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/07/2019 às 12:46:47 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

 

 Número de Inscrição Estadual

 13.748.175-6
 CNPJ

 20.003.699/0002-31
 Data Início Atividade - SEFAZ

20/12/2018

 NOME EMPRESARIAL

 FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

 TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)

FS BIOENERGIA

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

 1931-4/00 - Fabricação de álcool

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

 1064-3/00  - Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
1065-1/02  - Fabricação de óleo de milho em bruto
2099-1/99  - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
3511-5/01  - Geração de energia elétrica
3513-1/00  - Comércio atacadista de energia elétrica
3530-1/00  - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
4681-8/01  - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

 2062 - SOCIEDADE  EMPRESÁRIA LIMITADA

 LOGRADOURO

  ROD BR 163
 NÚMERO

SN
 COMPLEMENTO

KM    768
 CEP

 78890-000
 BAIRRO

ZONA RURAL
 MUNICÍPIO

SORRISO
 UF

 MT
 ENDEREÇO ELETRÔNICO

 ETANOL@FSBIOENERGIA.COM.BR
 TELEFONE

 (65)  3548-1525
 SITUAÇÃO CADASTRAL

 ATIVO
 DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/12/2018

 MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

 SIMPLES NACIONAL

 NÃO
 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

 NÃO

 Emitido no dia 16/07/2019 às 11:10:20 (data e hora de Cuiabá)
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A NEX O  09  

CO NTRA TO S OCIAL  –  F S  F U EL IN G 
S U S TA INA BI L IT Y



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

51201417971 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

051

2001

2003

2005

LUCAS DO RIO VERDE

9 Março 2021

Nº FCN/REMP

MTN2182329998

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/019.930-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTN2182329998

Data

11/02/2021

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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22ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA 

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. 

 

CNPJ/ME 20.003.699/0001-50 

NIRE 51.2.01417971 

__________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento, 

 

(i) TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, com 

sede na Avenida Curitiba, 300N, Sala 01, Industrial, Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

08.534.524/0001-74, NIRE 51.300008505, neste ato representada por seus Diretores, 

Marino José Franz, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 12/R 

1.148.810 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 430.885.119-04, residente e domiciliado 

na Rua Curitiba, nº 300N, Industrial, cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato 

Grosso, CEP 78455-000, e Robert Neil Resnick, norte americano, casado, economista, 

portador da Cédula de Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº WW045997P, inscrito 

no CPF/ME sob o nº 550.260.107-25, residente e domiciliado na Rua Alda Garrido, nº 

535, Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.621-

000, doravante denominada “TAPAJÓS”; 

 

(ii) SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC, sociedade devidamente constituída e 

existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com 

sede em 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Estados Unidos da América, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.583.201/0001-97, neste ato representada por seu 

procurador, Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 

nº 35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e 

domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 

78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, doravante 

denominada “SBR LLC”; 

 

(iii) RAFAEL DAVIDSOHN ABUD, acima qualificado, (“Rafael”); 

 

(iv) HENRIQUE HERBERT UBRIG, brasileiro, casado, administrador, portador da 

Carteira de Identidade RG nº 4421988-X SSP/SP, no CPF sob o nº 113.068.408-30, 

residente e domiciliado na Rua Pio IX, 236, Jardim Vitória Régia, no Município de São 

Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05657-090  neste ato representado por seu procurador 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 

35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e 

domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 

78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso; (“Henrique”) 

 

(v) MATTHEW JOSEPH HORSCH, americano, diretor operacional, casado, portador 

do RNE nº G457203-O, inscrito no CPF/ME sob o nº 712.473.811-37, residente e 

domiciliado na Rua das Garças 2290-W, Ap 703, Edifício Flamboyant, Parque das Emas, 

CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“Matthew”); 

 

(vi) OMH BRAZIL, LLC, sociedade devidamente constituída e existente de acordo 

com as leis do Missouri, Estados Unidos da América, com sede em 120 South Central 

Avenue, Clayton, Missouri, 63105, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 39.424.769/0001-72, neste ato representada por seu procurador, Rafael Davidsohn 

Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 35.232.703-0 SSP/SP, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e domiciliado na Rua das Garças, 

nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, Município de Lucas 

do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“OMH LLC”); 

 

(vii) JOSÉ ALEXANDRE CARNEIRO BORGES, brasileiro, casado, economista, 

portador da carteira de identidade nº 08582389-6 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no 

CPF sob o nº 008.585.487-55, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na 

Rua Nascimento Silva, nº 341, apartamento 501, Ipanema, CEP 22421-027 (“José 

Alexandre”); 

 

(viii) ALYSSON COLLET MAFRA, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 

8.036.556 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.043.586-07, residente e domiciliado 

na Rua Equador, 2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-00, na cidade de Lucas do Rio 

Verde, Estado do Mato Grosso (“Alysson”); 

 

(ix) DANIEL COSTA LOPES, brasileiro, casado, vice-presidente executivo de 

desenvolvimento de negócios, portador do RG nº 1075379188, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 819.094.030-91, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 125, Apto 702, no Município 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-140 (“Daniel”); 

 

(x) FABRICIO CRISTIANO VIEIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, 

portador da cédula de identidade RG nº 57.858.085-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

981.197.379-20, residente e domiciliado na Rua Passo Fundo, 129-E, no Município de 

Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“Fabricio”); 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
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(xi) EVERSON ESTEVAO MEDEIROS, brasileiro, casado, administrador, portador do 

RG nº 5.368.929-9 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.163.939-98, residente e 

domiciliado na Rua Pato Branco, 242-S, Apto 602, Menino Deus, CEP 78.455-000, na 

cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“Everson”); e 

 

(xii) PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA, brasileiro, casado, administrador, 

portador da cédula de identidade RG nº 3677374 SESP-GO, inscrito no CPF sob o nº 

872.675.001-53, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, 270 – Apto 53, no 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 78455-000 (“Paulo”). 

 

Únicos quotistas representando a totalidade do capital social da FS AGRISOLUTIONS 

INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede 

na Estrada Linha 01-A a 900 metros do KM07 da Avenida das Indústrias, S/N, Bairro 

Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato 

Grosso, CEP 78.455-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) sob o NIRE 51.2.014.17971, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 20.003.699/0001-50 (“Sociedade”),  

 

E, ainda, como nova quotista,  

 

(xiii) FS S.A., companhia com sede na Estrada Linha 01A a 900 metros do 07km da 

Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana – Sala Sorriso, CEP 

78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 33.401.651/0001-42, neste ato representada por seus Diretores Sr. 

Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, nascido na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, Apto. 

603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do 

Mato Grosso, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 

35.232.703-0 (SSP/SP); e Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 028.043.586-07, 

inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Equador, 

2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT; (“FS 

S.A”) 

 

Resolvem por unanimidade e de comum acordo alterar seu Contrato Social conforme os 

termos e condições abaixo: 
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1.  CONFERÊNCIA DE QUOTAS 

 

1.1.  Sujeito à verificação da Condição Suspensiva (definida abaixo), a quotista TAPAJÓS, 

legítima proprietária de 20.845.232 (vinte milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil, 

duzentas e trinta e duas) quotas ordinárias, no valor total de R$ 20.845.232,00 (vinte 

milhões, oitocentos e quarente e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais), conferiu a 

totalidade de suas quotas ordinárias detidas no capital social da Sociedade para o 

aumento do capital social da FS S.A., conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

da FS S.A. realizada em 10 de fevereiro de 2021 (“AGE da FS S.A”). 

 

1.2.  Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, a quotista SBR LLC, legítima 

proprietária de 62.535.696 (sessenta e dois milhões, quinhentas e trinta e cinco mil, 

seiscentas e noventa e seis) quotas ordinárias, no valor total de R$ 62.535.696,00 

(sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis 

reais), conferiu 10.083.337 (dez milhões, oitenta e três mil, trezentas e trinta e sete) 

quotas ordinárias detidas no capital social da Sociedade para o aumento do capital da FS 

S.A., conforme AGE da FS S.A. 

 

1.3. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Rafael, legítimo proprietário 

de 1.097.580 (um milhão, noventa e sete mil, quinhentas e oitenta) quotas preferenciais, 

no valor de R$ 1.097.580,00 (um milhão, noventa e sete mil, quinhentos e oitenta reais), 

conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da Sociedade 

para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.4. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Henrique, legítimo 

proprietário de 728.793 (setecentas e vinte e oito mil, setecentas e noventa e três) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 728.793,00 (setecentos e vinte e oito mil, 

setecentos e noventa e três reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 

 

1.5. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Matthew, legítimo 

proprietário de 658.548 (seiscentas e cinquenta e oito mil, quinhentas e quarenta e oito) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 658.548,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 
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1.6. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, a quotista OMH LLC, legítima 

proprietária de 360.006 (trezentas e sessenta mil e seis) quotas preferenciais, no valor 

de R$ 360.006,00 (trezentos e sessenta mil e seis reais), conferiu a totalidade de suas 

quotas preferenciais detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da 

FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.7. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista José Alexandre, legítimo 

proprietário de 351.225 (trezentas e cinquenta e uma mil, duzentas e vinte e cinco) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 351.225,00 (trezentos e cinquenta e um mil, 

duzentos e vinte e cinco reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas 

no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S 

S.A. 

 

1.8. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Alysson, legítimo 

proprietário de 351.225 (trezentas e cinquenta e uma mil, duzentas e vinte e cinco) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 351.225,00 (trezentos e cinquenta e um mil, 

duzentos e vinte e cinco reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas 

no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S 

S.A. 

 

1.9. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Daniel, legítimo proprietário 

de 263.419 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentas e dezenove) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 263.419,00 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e 

dezenove reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital 

social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.10. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Fabrício, legítimo 

proprietário de 263.419 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentas e dezenove) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 263.419,00 (duzentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e dezenove reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 

 

1.11. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Everson, legítimo 

proprietário de 175.613 (cento e setenta e cinco mil, seiscentas e treze) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 175.613,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e treze 

reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da 

Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 
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1.12. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Paulo, legítimo 

proprietário de 175.613 (cento e setenta e cinco mil, seiscentas e treze) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 175.613,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e treze 

reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da 

Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.13. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, os cedentes TAPAJÓS, Rafael, 

Henrique, Matthew, OMH LLC, José Alexandre, Alysson, Daniel, Fabrício, Everson e Paulo, 

como resultado da conferência de suas quotas no aumento do capital social da FS S.A, 

retiram-se da Sociedade, outorgando ainda à Sociedade a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação com relação a todos e quaisquer direitos, reclamações e/ou haveres 

surgidos e/ou que possam surgir como resultado do relacionamento mantido com a 

Sociedade na qualidade de quotista, sem prejuízo da obrigação de pagamento pela 

Sociedade dos dividendos declarados na ata de reunião de sócios da Sociedade realizada 

em 20 de janeiro de 2021.  

 

1.14. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em decorrência das conferências 

descritas acima, a FS S.A. passa a ser, neste ato, admitida como quotista ingressante da 

Sociedade, sendo detentora de 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta 

e quatro mil, e dez) quotas ordinárias, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e cinco 

milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, e dez reais), bem como assume e aceita 

todos os direitos e obrigações de quotista previstos no Contrato Social da Sociedade. 

 

1.15. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, as quotistas, neste ato, deliberam 

converter as Quotas Preferenciais da Sociedade em Quotas Ordinárias, de modo que o 

capital social da Sociedade passa a ser dividido apenas em Quotas Ordinárias, todas elas 

com os mesmos direitos e obrigações, possuindo valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada. Dessa forma, as 4.425.441 (quatro milhões, quatrocentas e vinte e cinco mil, 

quatrocentas e quarenta e uma) Quotas Preferenciais detidas pela sócia FS S.A. são 

convertidas em 4.425.441 (quatro milhões, quatrocentas e vinte e cinco mil, 

quatrocentas e quarenta e uma) Quotas Ordinárias. 

 

1.16. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em razão das deliberações acima, 

a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade foi alterada e passa a vigorar com a 

seguinte nova redação: 
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“Cláusula Quinta 

Capital Social 

 

5.1 O capital social da Sociedade é de R$ 87.806.369,00 (oitenta e sete milhões, 

oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais), dividido em 87.806.369 

(oitenta e sete milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove) quotas, 

com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e 

integralizadas em moeda corrente nacional, conforme abaixo: 

 

(i) FS S.A. detém 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta 

e quatro mil, e dez) quotas, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e 

cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, e dez reais); e  

(ii) Summit Brazil Renewables I, LLC detém 52.452.359 (cinquenta e 

dois milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil, trezentas e 

cinquenta e nove) quotas, no valor de R$ 52.452.359,00 (cinquenta e 

dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta 

e nove reais). 

 

Parágrafo  1º -  As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade. 

  

Parágrafo  2º -  De acordo com o artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02, a 

responsabilidade de cada quotista é limitada ao valor das suas respectivas quotas, 

mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

  

Parágrafo  3º -  Os quotistas não respondem solidariamente pelas obrigações 

sociais, nos termos dos artigos 997 e 1.054 da Lei n° 10.406/02. 

 

Parágrafo  4º -  O titular de cada quota representativa do capital da Sociedade 

possuirá direito a 1 (um) voto nas reuniões e/ou assembleias da Sociedade.” 

 

As quotistas acordaram que as efetivas transferências das quotas aprovadas nesta 

alteração contratual, bem como o ingresso da FS S.A. como quotista da Companhia e a 

consequente alteração da Cláusula Quinta do contrato social, nos termos dos artigos 121, 

125 e 126 do Código Civil, ficam condicionados à aprovação pelo Conselho de 

Administração da FS S.A. do preço por unit no âmbito da oferta pública de distribuição de 

units de emissão da FS S.A., a ser registrada junto à CVM (“Oferta” e “Condição 

Suspensiva”). Para fins de esclarecimento, caso não seja verificada a condição aqui 

descrita, e a Oferta não seja efetivada, as quotistas e a FS S.A. concordaram que não 

haverá qualquer transferência de quotas, permanecendo, assim, o quadro de quotistas 
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da Companhia na forma de seu estado anterior (status quo ante). 

 

Uma vez verificada a Condição Suspensiva, as quotistas e a FS S.A., neste ato, se 

comprometem a realizar reunião de sócios para consignar a verificação da Condição 

Suspensiva e reconhecer a eficácia da transferência das quotas aprovadas nesta 

alteração contratual, bem como o efetivo ingresso da FS S.A. como quotista da 

Companhia e a consequente alteração da Cláusula Quinta do contrato social. Dessa 

forma, mediante assinatura da referida ata de reunião de sócios, todas as deliberações 

constantes dessa alteração contratual deverão ser consideradas um ato jurídico perfeito e 

acabado. 

 

3.  FORMALIZAÇÃO DA ASSINATURA DO ACORDO DE QUOTISTAS E DO ACORDO 

DE ACIONISTAS DA FS S.A.  

 

3.1.  As quotistas resolvem alterar as cláusulas do Contrato Social da Sociedade para 

refletir a celebração do novo Acordo de Quotistas da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda. firmado entre SBR LLC, FS S.A., a Sociedade e TAPAJÓS em 10 de 

fevereiro de 2021 (“Acordo de Quotistas”) e a celebração do Acordo de Acionistas da FS 

S.A. entre os acionistas da FS S.A., e interveniência anuência da Sociedade, em 10 de 

fevereiro de 2021 (“Acordo de Acionistas da FS S.A.”), conforme constante da 

consolidação do Contrato Social da Sociedade, nos termos do item 4 abaixo. 

 

4. RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS 

 

4.1. As quotistas ratificam todas as demais Cláusulas e disposições do Contrato Social 

da Sociedade que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento, 

conforme abaixo consolidado. 

 

5. REFORMULAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 

5.1. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em virtude das deliberações 

tomadas nos itens acima, o Contrato Social da Sociedade é neste ato reformulado para 

refletir as mudanças resultantes da alteração da composição societária e adequação às 

novas regras de governança da Sociedade, passando a ter a seguinte redação 

consolidada: 
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“CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. 

 

CNPJ/ME n° 20.003.699/0001-50 

NIRE 51.201417971 

 

I. SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC, sociedade devidamente constituída e 

existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com 

sede em 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Estados Unidos da América, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.583.201/0001-97, neste ato representada por seu 

procurador, Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador do RG nº 35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, 

residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das 

Emas, CEP 78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, 

doravante denominada “SBR LLC”; e 

 

II. FS S.A., companhia com sede na Estrada Linha 01A a 900 metros do 07km da 

Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana – Sala Sorriso, CEP 

78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 33.401.651/0001-42, neste ato representada nos termos de seu 

Estatuto Social (“FS S.A”), neste ato representada por seus Diretores Sr. Rafael 

Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, 

Apto. 603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado 

do Mato Grosso, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 

35.232.703-0 (SSP/SP); e Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 028.043.586-07, 

inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Equador, 

2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT;  

Na qualidade de únicas sócias representando a totalidade do capital social da FS 

AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. (“Sociedade”) 

decidem, por meio deste Instrumento Particular de Contrato Social, reformular e 

constituir conforme cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira 

Denominação Social e Lei Aplicável 

 

1.1. A FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. é uma 

sociedade limitada e será regida pelo presente Contrato Social, pelo Acordo de Quotistas 

da Sociedade, celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Acordo de Quotistas”), pelo 
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Acordo de Acionistas da FS S.A., celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Acordo de 

Acionistas da FS S.A.”), e pelas disposições aplicáveis da Lei nº 10.406/02. Na ocorrência 

de questões que não possam ser solucionadas pelo presente Contrato Social ou pela 

citada Lei nº 10.406/02, a Sociedade será regida supletivamente pela Lei nº 6.404/76, e 

alterações posteriores. 

 

Parágrafo 1º - Em caso de conflito entre as disposições contidas neste Contrato Social e 

aquelas contidas no Acordo de Quotistas ou os Acordos de Acionistas da FS S.A., as 

disposições do Acordo de Quotistas e do Acordo de Acionistas da F.S. prevalecerão.  

 

Cláusula Segunda 

Sede 

 

2.1 A Sociedade tem Sede na Estrada Linha 01-A a 900 metros do KM07 da Avenida 

das Indústrias, S/N, Bairro Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, Cidade de Lucas do 

Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78.455-000, e poderá abrir filiais, escritórios e 

outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, por 

deliberação dos sócios representando a maioria do capital social. 

 

Parágrafo Primeiro - A Sociedade possui as seguintes filiais estabelecidas: 

 

Filial 1, localizada na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, 

SN, km 768, Pista Sul, Zona Rural, CEP 78.890-000, com inscrição na JUCEMAT sob 

NIRE nº5190046904-0 e CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0002-31, na qual são 

desenvolvidas as atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas 

indicadas no cadastro da empresa Matriz. 

 

Filial 2, localizada na cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, Rodovia BR 163, 

S/N, Km 583 - A Esquerda, Fazenda São Valentin, Projeto de Colonização Mutum 2 

etapa, CEP 78.450-000, com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 5190047627-5 e 

CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0004-01, na qual são desenvolvidas as atividades 

constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no cadastro da 

sede da Sociedade. 

 

Filial 3, localizada na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, Rodovia 

MT 130, S/N, Marginal Esquerda, Fazenda Arapuã, CEP 78.850-000, com inscrição na 

JUCEMAT sob NIRE nº 5190047626-7 e CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0003-12, na 

qual são desenvolvidas as atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as 

mesmas indicadas no cadastro da sede da Sociedade. 
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Filial 4, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, 

Estrada Municipal Linha Santa Maria, S/N, Fazenda Portal das Missões, Zona Rural, CEP 

78.360-000, com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 5190049325-1 e CNPJ sob nº 

20.003.699/0005-84, na qual são desenvolvidas as atividades constantes do objeto 

social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no cadastro da sede da Sociedade; e  

 

Filial 5, localizada na cidade de Querência, Estado do Mato Grosso, Rodovia BR-242, 

S/N, Km 09, Zona Rural, CEP 78.643-000com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 

5190049326-9 e CNPJ sob nº 20.003.699/0006-65, na qual são desenvolvidas as 

atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no 

cadastro da sede da Sociedade. 

 

Cláusula Terceira 

Objeto Social 

  

3.1 A Sociedade tem por objeto: 

 

(a) Indústria, importação e exportação de etanol, álcoois etílicos anidros e hidratados 

obtidos por processamento de vegetais, seus derivados e subprodutos; 

(b) Geração de energia termelétrica (combustíveis renováveis); 

(c) Comércio atacadista de energia elétrica, incluindo importação e exportação; 

(d) Fabricação de óleo de milho bruto; 

(e) Obtenção de sêmeas, farelos e outros resíduos de milho; 

(f) Produção e distribuição de vapor, água quente, e ar condicionado; 

(g) Prestação de serviços de armazenagem e depósito de etanol e álcoois etílicos 

anidros e hidratados para terceiros; e 

(h) Comércio atacadista de matéria prima agrícola (milho), incluindo importação e 

exportação. 

 

Cláusula Quarta 

Prazo de Duração 

 

4.1 A Sociedade terá prazo de duração indeterminado. 
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Cláusula Quinta 

Capital Social 

 

5.1 O capital social da Sociedade é de R$ 87.806.369,00 (oitenta e sete milhões, 

oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais), dividido em 87.806.369 (oitenta 

e sete milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove) quotas, com valor 

nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em 

moeda corrente nacional, conforme abaixo: 

 

(i) FS S.A. detém 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta e quatro 

mil, e dez) quotas, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e cinco milhões, trezentos 

e cinquenta e quatro mil, e dez reais); e  

(ii) Summit Brazil Renewables I, LLC detém 52.452.359 (cinquenta e dois milhões, 

quatrocentas e cinquenta e duas mil, trezentas e cinquenta e nove) quotas, no 

valor de R$ 52.452.359,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 

dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais). 

Parágrafo  1º -  As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade. 

  

Parágrafo  2º -  De acordo com o artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02, a responsabilidade 

de cada quotista é limitada ao valor das suas respectivas quotas, mas todos os sócios 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

  

Parágrafo  3º -  Os quotistas não respondem solidariamente pelas obrigações sociais, 

nos termos dos artigos 997 e 1.054 da Lei n° 10.406/02. 

 

Parágrafo  4º -  O titular de cada quota representativa do capital da Sociedade possuirá 

direito a 1 (um) voto nas reuniões e/ou assembleias da Sociedade. 

 

Cláusula Sexta 

Deliberações Sociais 

 

6.1 Os quotistas terão o poder de deliberar sobre todas e quaisquer matérias cuja 

responsabilidade pela decisão seja atribuída à reunião de sócios nos termos da lei 

aplicável, do Acordo de Quotistas, do Acordo de Acionistas da FS S.A., e deste Contrato 

Social. 

 

Parágrafo  1º -  Salvo disposição em contrário na lei aplicável, no Acordo de Quotistas, 

no Acordo de Acionistas da FS S.A. ou neste Contrato Social, as deliberações em reunião 

de sócios dependerão de aprovação de sócios representando ao menos 75% (setenta e 
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cinco por cento) do capital social da Sociedade, sendo que o voto (a) da quotista FS S.A. 

deverá observar os procedimentos, quóruns e votos afirmativos previstos na Cláusula 3 

do Acordo de Acionistas da FS S.A., e, por sua vez, (b) da quotista SBR LLC deverá, nos 

termos do Acordo de Quotistas, acompanhar o voto da FS S.A. decidido conforme o 

item (a). 

 

Parágrafo  2º -  Compete aos quotistas, em reunião de sócios, observadas, quando 

aplicáveis, as hipóteses de veto constantes no Acordo de Quotistas e no Acordo de 

Acionistas da FS S.A.: 

 

(a) autorizar a administração da Sociedade, com o estabelecimento de alçadas a 

serem definidas por resolução a ser aprovada em reunião de sócios, cuja ata será 

devidamente registrada perante a Junta Comercial competente, a, em nome da 

Sociedade ou quaisquer de suas subsidiárias: (a.1) aprovar o orçamento anual ou 

qualquer outra forma de planejamento financeiro de médio ou longo prazo da Sociedade 

e das variações do orçamento/plano (incluindo, mas não se limitando, às despesas de 

capital), conforme os valores de alçadas definidos; (a.2) aprovar as matérias abaixo, 

quando não estiverem previamente aprovadas no orçamento anual, conforme os valores 

de alçadas definidos: (x) a celebração de qualquer acordo ou alteração de qualquer 

acordo existente; e (y) a aquisição ou venda, ou qualquer tipo de alienação ou 

transferência de qualquer ativo; (a.3) aprovar o ingresso em qualquer ação judicial 

envolvendo a discussão de direitos ou obrigações, conforme os valores de alçadas 

definidos 

 

(b) o estabelecimento de remuneração anual, incluindo benefícios aos Diretores e 

funcionários chave e, nos termos do item “o” abaixo, qualquer plano ou providência de 

aquisição, plano de opção ou outro plano de incentivo; 

 

(c) aprovar a nomeação/remoção de Diretores e empregados, bem como atribuições 

específicas de cada Diretor e a remuneração dos Diretores; 

 

(d) aprovar a outorga de procurações; 

 

(e) emissão de quaisquer títulos de dívida não conversíveis a, ou empréstimo de 

dinheiro de, qualquer sócio ou quaisquer de suas Afiliadas (conforme definidas no Acordo 

de Quotistas); 

 

(f) aprovar a captação de capital adicional para a Sociedade e/ou a emissão de novos 

títulos de capital a um ou mais compradores; 
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(g) aprovar a constituição de penhor, gravame, hipoteca ou outra forma de imposição 

de qualquer ônus ou outro direito de garantia em todos ou quaisquer ativos da Sociedade 

ou quaisquer de suas subsidiárias; 

 

(h)  aprovar a criação de uma nova subsidiária da Sociedade;  

 

(i) aprovar qualquer alteração na natureza dos negócios da Sociedade que diferiria 

da originação de milho, sorgo ou outros produtos utilizados para produzir etanol e/ou 

diversos co-produtos tais como grãos de destilação, óleo de milho, eletricidade e/ou 

quaisquer outros produtos que possam resultar do processo; 

 

(j) autorizar qualquer dissolução ou liquidação da Sociedade, qualquer nomeação ou 

destituição de liquidantes ou aprovação de suas contas, ou qualquer interrupção de 

procedimentos para a dissolução ou liquidação da Sociedade; 

 

(k) autorizar quaisquer dos Diretores a declarar falência ou requerer recuperação 

judicial ou extrajudicial, ou a respectiva suspensão de procedimentos de recuperação, 

falência ou quaisquer outros atos voluntários de reorganização financeira, se tais atos 

não tiverem sido expressamente recomendados por empresa de auditoria independente; 

 

(l) aprovar a alteração (i) da razão social da Sociedade, (ii) do objeto social da 

Sociedade, (iii) dos poderes e as regras envolvendo reuniões de sócios e reuniões da 

administração da Sociedade, e (iv) das características das quotas; 

 

(m) aprovar (i) as demonstrações financeiras da Sociedade referentes a cada exercício 

fiscal e (ii) qualquer distribuição desproporcional de lucros da Sociedade (exceto 

conforme de outra forma previsto no Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da 

FS S.A.); 

  

(n) aprovar a fusão, incorporação ou cisão da Sociedade ou qualquer outra forma de 

reorganização societária envolvendo a Sociedade ou suas subsidiárias;  

 

(o) aprovar qualquer plano ou providências de aquisição, plano de opção ou outro 

plano de incentivo para Diretores e funcionários da FS S.A., da Sociedade ou 

subsidiárias, por meio de quotas, opções ou instrumentos ou obrigações societárias ou 

contratuais equivalentes de emissão da própria Sociedade ou subsidiária; 

 

(p) aprovar qualquer alteração na política de distribuição de dividendos da Sociedade;  
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(q) aprovar qualquer avaliação de ativos a serem contribuídos como capital social 

pelos quotistas;  

 

(r) aprovar aumentos de capital da Sociedade; e 

 

(s) aprovar quaisquer das matérias acima listadas no nível de uma subsidiária, 

aprovando o voto da Sociedade em referida deliberação. 

 

6.2 As deliberações dos sócios deverão ser tomadas em reuniões anuais ou especiais 

de sócios. Todas e quaisquer reuniões deverão ser dispensadas se todos os sócios 

decidirem, por escrito, sobre as matérias que seriam objeto delas.  

 

Parágrafo  1º -  Os sócios deverão realizar uma reunião anual dentro dos 4 (quatro) 

meses subsequentes ao término do exercício social para revisar as contas dos 

administradores e para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade, bem 

como indicar novos administradores, se aplicável.  

 

Parágrafo  2º -  Cópias das demonstrações financeiras deverão ser distribuídas aos 

sócios mediante confirmação de recebimento com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência da reunião anual. 

 

6.3 Uma reunião de sócios poderá ser convocada por solicitação de 2 (dois) ou mais 

administradores; ou por solicitação de qualquer sócio a qualquer tempo para quaisquer 

propósitos legítimos da Sociedade. A reunião deverá ser convocada por meio de 

notificação escrita aos sócios, entregue mediante confirmação de recebimento, com pelo 

menos 8 (oito) dias úteis de antecedência da data agendada para a reunião. A notificação 

deverá conter local, data, horário e ordem do dia da reunião. 

 

Parágrafo  1º -  As formalidades para a convocação das reuniões de sócios dispostas no 

artigo 1.152, § 3º, da Lei nº 10.406/02 deverão ser dispensadas se todos os sócios 

comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, horário e 

ordem do dia. 

 

6.4 As reuniões de sócios serão instaladas com a presença, em primeira convocação, 

de sócios representando pelo menos 80% (oitenta por cento) do capital social. Se 

qualquer Reunião de sócios precisar ser adiada devido à falha em atingir o quórum, outra 

reunião poderá ser convocada no ou após o oitavo dia corrido após tal adiamento, e o 

quórum exigido para tal Reunião de sócios será estabelecido pela presença, em pessoa 
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(inclusive por meios eletrônicos) ou por procuração, de sócios representando setenta e 

cinco por cento (75%) do capital social. 

 

6.5 Nas reuniões de sócios, (a) os procedimentos de reuniões prévias previstos na 

Cláusula 3 do Acordo de Acionistas da FS S.A., deverão ser observados pela FS S.A., sob 

pena de desconsideração do voto proferido pela FS S.A., conforme previsto na Cláusula 

3.2.7 do Acordo de Acionistas da FS S.A., e (b) caberá à SBR LLC acompanhar o voto da 

FS S.A., sob pena de desconsideração do voto proferido por esta ou de uso, pela FS S.A., 

da procuração irrevogável que lhe foi conferida nos termos do Acordo de Quotistas. 

 

Parágrafo  1º -  Os sócios poderão ser representados nas reuniões por qualquer outro 

sócio ou advogado com procuração. A procuração deverá conter a instrução de voto e os 

atos que o procurador está autorizado a praticar.  

 

Parágrafo  2º -  A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios ou 

quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes. 

 

Parágrafo  3º -  O Presidente da reunião deverá seguir a ordem do dia da reunião de 

sócios e cumprir com os termos deste Contrato Social, do Acordo de Quotistas, no Acordo 

de Acionistas da FS S.A. e da lei. 

 

Parágrafo 4º -  As deliberações das reuniões de sócios deverão constar em atas 

lavradas no “Livro de Reuniões de Sócios”, assinadas pelos sócios participando da 

respectiva reunião, quantos necessários à validade das deliberações, mas sem prejuízo 

dos que queiram assiná-las. Cópias das atas cujas respectivas deliberações devam fazer 

efeitos perante terceiros deverão ser submetidas à Junta Comercial, dentro do prazo de 

20 (vinte) dias corridos após a reunião, para protocolo e arquivamento. 

 

Cláusula Sétima 

Administradores 

 

7.1. A Sociedade será administrada por até 5 (cinco) pessoas naturais, as quais 

poderão ser ou não sócias. Os administradores estão dispensados de prestar caução em 

garantia de sua gestão. 

 

7.2. Os administradores terão poderes, por prazo indeterminado, e sob o título a eles 

atribuído pelos sócios, a praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes 

para a administração da Sociedade, sujeito às disposições deste Contrato Social e do 

Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da FS S.A. Os administradores terão, 
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entre outros poderes, aqueles necessários para: 

 

(a) a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, incluindo 

perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal, instituições financeiras e 

empresas em geral; 

(b) a administração, orientação e direção geral dos negócios sociais, financeira e 

operacional; e 

(c) a celebração de todos e quaisquer documentos considerados relevantes para a 

consecução do objeto social. 

 

Parágrafo  1º -  A Sociedade se obriga pela assinatura de: 

 

(a) 2 (dois) administradores; 

(b) 1 (um) administrador e 1 (um) procurador; ou 

(c) 2 (dois) procuradores, agindo conjuntamente e dentro dos limites estabelecidos 

no respectivo instrumento de mandato, observado que procuradores não poderão 

receber poderes não conferidos aos administradores por meio deste Contrato Social ou 

do Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da FS S.A. ou conferidos sem 

observância das formalidades exigidas em tais contratos. 

 

Parágrafo  2º -  As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre 

assinadas por 2 (dois) administradores agindo conjuntamente, descrever expressamente 

os poderes, e, com exceção daquelas referentes a processos ou procedimentos judiciais 

ou administrativos, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano. 

 

Parágrafo  3º -   Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública e crédito, ou a propriedade. 

 

Cláusula Oitava 

Atos Vedados 

  

8.1. Atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou empregados que 

envolvam obrigações relativas a negócios ou atividades estranhos ao objeto social da 

Sociedade são expressamente proibidos, e deverão ser considerados nulos e inválidos 
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perante a Sociedade, salvo quando expressamente autorizados pelos sócios em reunião 

de sócios convocada para esse fim, observados os quóruns estipulados neste Contrato 

Social, Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A.. 

 

Cláusula Nona 

Cessão e Transferência de Quotas 

 

9.1. Qualquer cessão, transferência, oneração ou outra forma de disposição de quotas 

e direitos de preferência deverá ser realizada de acordo com as condições estabelecidas 

no Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

Cláusula Décima 

Exercício Social, Balanço e Lucros 

  

10.1. O exercício social terá início em 1º de abril e se encerrará em 31 de março de 

cada ano, data a partir da qual demonstrações financeiras e levantamentos deverão ser 

elaborados de acordo com a lei, e aprovados pelos sócios no primeiro quadrimestre 

subsequente ao término do exercício social, de acordo com a Cláusula 6.2, parágrafo 1º 

deste Contrato Social. 

 

Os resultados apurados ao final de cada exercício social terão a destinação dada a eles 

pelos sócios, observados os termos do Acordo de Quotistas e Acordo de Acionistas da FS 

S.A. 

 

Parágrafo  1º -  A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir lucros à 

conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existentes no mais recente 

balanço anual. 

 

Parágrafo  2º -  A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar balanços 

intermediários e distribuir lucros em períodos menores do que o exercício social. 

 

Parágrafo  3º -  Não há obrigatoriedade de distribuição mínima de lucros ou resultados. 

 

Cláusula Décima Primeira 

Liquidação Parcial 

  

11.1. A liquidação ou falência de um sócio não causará a dissolução da Sociedade. As 

quotas do respectivo sócio serão liquidadas e a Sociedade permanecerá com os sócios 

remanescentes. 
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 Cláusula Décima Segunda 

Cálculo e Pagamento de Haveres 

 

12.1. Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a qualquer sócio, a quota a 

ser liquidada será calculada com base no valor patrimonial contábil à data do respectivo 

evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em 

dinheiro ou bens em até 90 (noventa) dias, em parcelas ou à vista, conforme 

determinado pelos sócios remanescentes. Caso o pagamento seja feito em parcelas, 

essas serão corrigidas monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços – 

Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ou outro índice que 

venha a substituí-lo, sem juros.  

 

Cláusula Décima Terceira 

Liquidação e Dissolução da Sociedade 

 

13.1. A Sociedade poderá ser dissolvida por deliberação dos sócios, conforme este 

Contrato Social, ou nas demais hipóteses previstas em lei, observado o disposto no 

Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

13.2. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida em conformidade com o 

disposto nos artigos 1.102 a 1.112 da Lei nº 10.406/02. 

 

Cláusula Décima Quarta 

Foro 

 

14.1. Qualquer controvérsia oriunda da interpretação ou celebração deste Contrato 

Social, seja referente a relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade, será 

dirimida por arbitragem de acordo com as regras estabelecidas no Acordo de Quotistas e 

Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

Cláusula Décima Quinta 

Indicação de Administradores 

 

15.1. Os sócios elegem como administradores (i) Sr. Rafael Davidsohn Abud, 

brasileiro, casado, administrador, nascido na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, Apto. 603F, Parque das Emas, 

CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrito no 

CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 35.232.703-0 (SSP/SP); (ii) Sr. 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

pág. 21/26



 

 

Henrique Herbert Ubrig, brasileiro, casado, administrador, nascido em 14/01/1949, 

portador da Carteira de Identidade RG nº 4421988-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o 

nº 113.068.408-30, residente e domiciliado na Rua Pio XI, 236, Jardim Vitória Régia, no 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05657-090; (iii) Sr. Matthew 

Joseph Horsch, americano, Diretor de Operação, casado, nascido em 12/12/1981, na 

cidade de Kansas-EUA portador do passaporte Brasileiro nº 698176MN, portador da 

Carteira de Identidade RNE nº G457203-O, inscrito no CPF/ME sob o nº 712.473.811-37, 

residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua 

das Garças 2290-W, apto 703, Edifício Flamboyant, Parque das Emas, CEP 78.455-000, 

na cidade de Lucas do Rio Verde-MT; (iv) Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado 

em regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 

028.043.586-07, inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na 

Rua Equador, 2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio 

Verde-MT; (v) Sr. Everson Estevão Medeiros, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 016.163.939-98 e  

no RG sob nº 5.368.929-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pato Branco, 242-S, 

Apto 602, Menino Deus, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato Social em via 

única, obrigando-as elas mesmas e seus sucessores a cumprirem com todos os termos 

aqui estabelecidos. 

 

 

Lucas do Rio Verde (MT), 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Sócias quotistas: 

 

 

SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC 

Por: Rafael Davidsohn Abud 

Procurador 

 

 

FS S.A. 

Por: Rafael Davidsohn Abud e Alysson Collet Mafra  

Cargo: Diretores 

 

 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

pág. 22/26



 

 

 

 

Quotistas retirantes: 

 

 

 

RAFAEL DAVIDSOHN ABUD 

 

HENRIQUE HERBERT UBRIG  

P.p. Rafael Davidsohn Abud 

 

  

MATTHEW JOSEPH HORSCH 

 

OMH BRAZIL, LLC 

P.p. Rafael Davidsohn Abud 

 

  

JOSÉ ALEXANDRE BORGES 

 

 

ALYSSON COLLET MAFRA 

DANIEL LOPES 

 

FABRICIO CRISTIANO VIEIRA 

 

 

EVERSON ESTEVAO MEDEIROS PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA 

 

TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A.  

Por: Marino José Franz 

Diretor 

Por: Robert Neil Resnick 

Diretor 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/019.930-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTN2182329998

Data

11/02/2021

028.043.586-07 ALYSSON COLLET MAFRA

819.094.030-91 DANIEL COSTA LOPES

016.163.939-98 EVERSON ESTEVAO MEDEIROS

981.197.379-20 FABRICIO CRISTIANO VIEIRA

008.585.487-55 JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES

430.885.119-04 MARINO JOSE FRANZ

712.473.811-37 MATTHEW JOSEPH HORSCH

872.675.001-53 PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

550.260.107-25 ROBERT NEIL RESNICK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat 
informando o número do protocolo 21/019.930-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, de CNPJ 20.003.699/0001-50 e protocolado sob o número 21/019.930-0 em
12/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349370, em 10/03/2021. O ato foi
deferido eletrônicamente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

430.885.119-04 MARINO JOSE FRANZ

712.473.811-37 MATTHEW JOSEPH HORSCH

550.260.107-25 ROBERT NEIL RESNICK

028.043.586-07 ALYSSON COLLET MAFRA

016.163.939-98 EVERSON ESTEVAO MEDEIROS

008.585.487-55 JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES

819.094.030-91 DANIEL COSTA LOPES

981.197.379-20 FABRICIO CRISTIANO VIEIRA

872.675.001-53 PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

Cuiabá. quarta-feira, 10 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira, Servidor(a)
Público(a), em 10/03/2021, às 18:43 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349370 em 10/03/2021 da Empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
20003699000150 e protocolo 210199300 - 12/02/2021. Autenticação: 7BD99094DD46398EF47371CDE51279037126CF3. Julio Frederico Muller
Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/019.930-0 e o código de
segurança sw5p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

pág. 25/26



Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIO FREDERICO MULLER NETO955.179.101-06

Cuiabá. quarta-feira, 10 de março de 2021
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

51201417971 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

1

051

2001

2003

2005

LUCAS DO RIO VERDE

9 Março 2021

Nº FCN/REMP

MTN2182329998

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/019.930-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTN2182329998

Data

11/02/2021

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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22ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA 

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. 

 

CNPJ/ME 20.003.699/0001-50 

NIRE 51.2.01417971 

__________________________________________________ 

 

Pelo presente instrumento, 

 

(i) TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, com 

sede na Avenida Curitiba, 300N, Sala 01, Industrial, Município de Lucas do Rio Verde, 

Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

08.534.524/0001-74, NIRE 51.300008505, neste ato representada por seus Diretores, 

Marino José Franz, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 12/R 

1.148.810 SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o nº 430.885.119-04, residente e domiciliado 

na Rua Curitiba, nº 300N, Industrial, cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato 

Grosso, CEP 78455-000, e Robert Neil Resnick, norte americano, casado, economista, 

portador da Cédula de Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº WW045997P, inscrito 

no CPF/ME sob o nº 550.260.107-25, residente e domiciliado na Rua Alda Garrido, nº 

535, Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.621-

000, doravante denominada “TAPAJÓS”; 

 

(ii) SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC, sociedade devidamente constituída e 

existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com 

sede em 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Estados Unidos da América, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.583.201/0001-97, neste ato representada por seu 

procurador, Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG 

nº 35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e 

domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 

78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, doravante 

denominada “SBR LLC”; 

 

(iii) RAFAEL DAVIDSOHN ABUD, acima qualificado, (“Rafael”); 

 

(iv) HENRIQUE HERBERT UBRIG, brasileiro, casado, administrador, portador da 

Carteira de Identidade RG nº 4421988-X SSP/SP, no CPF sob o nº 113.068.408-30, 

residente e domiciliado na Rua Pio IX, 236, Jardim Vitória Régia, no Município de São 

Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05657-090  neste ato representado por seu procurador 
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Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 

35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e 

domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 

78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso; (“Henrique”) 

 

(v) MATTHEW JOSEPH HORSCH, americano, diretor operacional, casado, portador 

do RNE nº G457203-O, inscrito no CPF/ME sob o nº 712.473.811-37, residente e 

domiciliado na Rua das Garças 2290-W, Ap 703, Edifício Flamboyant, Parque das Emas, 

CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“Matthew”); 

 

(vi) OMH BRAZIL, LLC, sociedade devidamente constituída e existente de acordo 

com as leis do Missouri, Estados Unidos da América, com sede em 120 South Central 

Avenue, Clayton, Missouri, 63105, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 39.424.769/0001-72, neste ato representada por seu procurador, Rafael Davidsohn 

Abud, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 35.232.703-0 SSP/SP, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, residente e domiciliado na Rua das Garças, 

nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, Município de Lucas 

do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“OMH LLC”); 

 

(vii) JOSÉ ALEXANDRE CARNEIRO BORGES, brasileiro, casado, economista, 

portador da carteira de identidade nº 08582389-6 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no 

CPF sob o nº 008.585.487-55, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na 

Rua Nascimento Silva, nº 341, apartamento 501, Ipanema, CEP 22421-027 (“José 

Alexandre”); 

 

(viii) ALYSSON COLLET MAFRA, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 

8.036.556 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 028.043.586-07, residente e domiciliado 

na Rua Equador, 2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-00, na cidade de Lucas do Rio 

Verde, Estado do Mato Grosso (“Alysson”); 

 

(ix) DANIEL COSTA LOPES, brasileiro, casado, vice-presidente executivo de 

desenvolvimento de negócios, portador do RG nº 1075379188, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 819.094.030-91, residente e domiciliado na Rua Jaraguá, 125, Apto 702, no Município 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-140 (“Daniel”); 

 

(x) FABRICIO CRISTIANO VIEIRA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, 

portador da cédula de identidade RG nº 57.858.085-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

981.197.379-20, residente e domiciliado na Rua Passo Fundo, 129-E, no Município de 

Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78455-000 (“Fabricio”); 
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(xi) EVERSON ESTEVAO MEDEIROS, brasileiro, casado, administrador, portador do 

RG nº 5.368.929-9 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.163.939-98, residente e 

domiciliado na Rua Pato Branco, 242-S, Apto 602, Menino Deus, CEP 78.455-000, na 

cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso (“Everson”); e 

 

(xii) PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA, brasileiro, casado, administrador, 

portador da cédula de identidade RG nº 3677374 SESP-GO, inscrito no CPF sob o nº 

872.675.001-53, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, 270 – Apto 53, no 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 78455-000 (“Paulo”). 

 

Únicos quotistas representando a totalidade do capital social da FS AGRISOLUTIONS 

INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede 

na Estrada Linha 01-A a 900 metros do KM07 da Avenida das Indústrias, S/N, Bairro 

Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato 

Grosso, CEP 78.455-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 

Estado do Mato Grosso (“JUCEMAT”) sob o NIRE 51.2.014.17971, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 20.003.699/0001-50 (“Sociedade”),  

 

E, ainda, como nova quotista,  

 

(xiii) FS S.A., companhia com sede na Estrada Linha 01A a 900 metros do 07km da 

Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana – Sala Sorriso, CEP 

78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 33.401.651/0001-42, neste ato representada por seus Diretores Sr. 

Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador, nascido na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, Apto. 

603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do 

Mato Grosso, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 

35.232.703-0 (SSP/SP); e Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 028.043.586-07, 

inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Equador, 

2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT; (“FS 

S.A”) 

 

Resolvem por unanimidade e de comum acordo alterar seu Contrato Social conforme os 

termos e condições abaixo: 
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1.  CONFERÊNCIA DE QUOTAS 

 

1.1.  Sujeito à verificação da Condição Suspensiva (definida abaixo), a quotista TAPAJÓS, 

legítima proprietária de 20.845.232 (vinte milhões, oitocentas e quarenta e cinco mil, 

duzentas e trinta e duas) quotas ordinárias, no valor total de R$ 20.845.232,00 (vinte 

milhões, oitocentos e quarente e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais), conferiu a 

totalidade de suas quotas ordinárias detidas no capital social da Sociedade para o 

aumento do capital social da FS S.A., conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

da FS S.A. realizada em 10 de fevereiro de 2021 (“AGE da FS S.A”). 

 

1.2.  Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, a quotista SBR LLC, legítima 

proprietária de 62.535.696 (sessenta e dois milhões, quinhentas e trinta e cinco mil, 

seiscentas e noventa e seis) quotas ordinárias, no valor total de R$ 62.535.696,00 

(sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e seis 

reais), conferiu 10.083.337 (dez milhões, oitenta e três mil, trezentas e trinta e sete) 

quotas ordinárias detidas no capital social da Sociedade para o aumento do capital da FS 

S.A., conforme AGE da FS S.A. 

 

1.3. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Rafael, legítimo proprietário 

de 1.097.580 (um milhão, noventa e sete mil, quinhentas e oitenta) quotas preferenciais, 

no valor de R$ 1.097.580,00 (um milhão, noventa e sete mil, quinhentos e oitenta reais), 

conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da Sociedade 

para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.4. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Henrique, legítimo 

proprietário de 728.793 (setecentas e vinte e oito mil, setecentas e noventa e três) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 728.793,00 (setecentos e vinte e oito mil, 

setecentos e noventa e três reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 

 

1.5. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Matthew, legítimo 

proprietário de 658.548 (seiscentas e cinquenta e oito mil, quinhentas e quarenta e oito) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 658.548,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 
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1.6. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, a quotista OMH LLC, legítima 

proprietária de 360.006 (trezentas e sessenta mil e seis) quotas preferenciais, no valor 

de R$ 360.006,00 (trezentos e sessenta mil e seis reais), conferiu a totalidade de suas 

quotas preferenciais detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da 

FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.7. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista José Alexandre, legítimo 

proprietário de 351.225 (trezentas e cinquenta e uma mil, duzentas e vinte e cinco) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 351.225,00 (trezentos e cinquenta e um mil, 

duzentos e vinte e cinco reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas 

no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S 

S.A. 

 

1.8. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Alysson, legítimo 

proprietário de 351.225 (trezentas e cinquenta e uma mil, duzentas e vinte e cinco) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 351.225,00 (trezentos e cinquenta e um mil, 

duzentos e vinte e cinco reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas 

no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S 

S.A. 

 

1.9. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Daniel, legítimo proprietário 

de 263.419 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentas e dezenove) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 263.419,00 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e 

dezenove reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital 

social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.10. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Fabrício, legítimo 

proprietário de 263.419 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentas e dezenove) 

quotas preferenciais, no valor de R$ 263.419,00 (duzentos e sessenta e três mil, 

quatrocentos e dezenove reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais 

detidas no capital social da Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme 

AGE da F.S S.A. 

 

1.11. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Everson, legítimo 

proprietário de 175.613 (cento e setenta e cinco mil, seiscentas e treze) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 175.613,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e treze 

reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da 

Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 
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1.12. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, o quotista Paulo, legítimo 

proprietário de 175.613 (cento e setenta e cinco mil, seiscentas e treze) quotas 

preferenciais, no valor de R$ 175.613,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e treze 

reais), conferiu a totalidade de suas quotas preferenciais detidas no capital social da 

Sociedade para o aumento de capital da FS S.A, conforme AGE da F.S S.A. 

 

1.13. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, os cedentes TAPAJÓS, Rafael, 

Henrique, Matthew, OMH LLC, José Alexandre, Alysson, Daniel, Fabrício, Everson e Paulo, 

como resultado da conferência de suas quotas no aumento do capital social da FS S.A, 

retiram-se da Sociedade, outorgando ainda à Sociedade a mais plena, rasa, irrevogável e 

irretratável quitação com relação a todos e quaisquer direitos, reclamações e/ou haveres 

surgidos e/ou que possam surgir como resultado do relacionamento mantido com a 

Sociedade na qualidade de quotista, sem prejuízo da obrigação de pagamento pela 

Sociedade dos dividendos declarados na ata de reunião de sócios da Sociedade realizada 

em 20 de janeiro de 2021.  

 

1.14. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em decorrência das conferências 

descritas acima, a FS S.A. passa a ser, neste ato, admitida como quotista ingressante da 

Sociedade, sendo detentora de 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta 

e quatro mil, e dez) quotas ordinárias, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e cinco 

milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, e dez reais), bem como assume e aceita 

todos os direitos e obrigações de quotista previstos no Contrato Social da Sociedade. 

 

1.15. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, as quotistas, neste ato, deliberam 

converter as Quotas Preferenciais da Sociedade em Quotas Ordinárias, de modo que o 

capital social da Sociedade passa a ser dividido apenas em Quotas Ordinárias, todas elas 

com os mesmos direitos e obrigações, possuindo valor nominal de R$ 1,00 (um real) 

cada. Dessa forma, as 4.425.441 (quatro milhões, quatrocentas e vinte e cinco mil, 

quatrocentas e quarenta e uma) Quotas Preferenciais detidas pela sócia FS S.A. são 

convertidas em 4.425.441 (quatro milhões, quatrocentas e vinte e cinco mil, 

quatrocentas e quarenta e uma) Quotas Ordinárias. 

 

1.16. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em razão das deliberações acima, 

a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade foi alterada e passa a vigorar com a 

seguinte nova redação: 
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“Cláusula Quinta 

Capital Social 

 

5.1 O capital social da Sociedade é de R$ 87.806.369,00 (oitenta e sete milhões, 

oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais), dividido em 87.806.369 

(oitenta e sete milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove) quotas, 

com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e 

integralizadas em moeda corrente nacional, conforme abaixo: 

 

(i) FS S.A. detém 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta 

e quatro mil, e dez) quotas, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e 

cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, e dez reais); e  

(ii) Summit Brazil Renewables I, LLC detém 52.452.359 (cinquenta e 

dois milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil, trezentas e 

cinquenta e nove) quotas, no valor de R$ 52.452.359,00 (cinquenta e 

dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta 

e nove reais). 

 

Parágrafo  1º -  As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade. 

  

Parágrafo  2º -  De acordo com o artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02, a 

responsabilidade de cada quotista é limitada ao valor das suas respectivas quotas, 

mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

  

Parágrafo  3º -  Os quotistas não respondem solidariamente pelas obrigações 

sociais, nos termos dos artigos 997 e 1.054 da Lei n° 10.406/02. 

 

Parágrafo  4º -  O titular de cada quota representativa do capital da Sociedade 

possuirá direito a 1 (um) voto nas reuniões e/ou assembleias da Sociedade.” 

 

As quotistas acordaram que as efetivas transferências das quotas aprovadas nesta 

alteração contratual, bem como o ingresso da FS S.A. como quotista da Companhia e a 

consequente alteração da Cláusula Quinta do contrato social, nos termos dos artigos 121, 

125 e 126 do Código Civil, ficam condicionados à aprovação pelo Conselho de 

Administração da FS S.A. do preço por unit no âmbito da oferta pública de distribuição de 

units de emissão da FS S.A., a ser registrada junto à CVM (“Oferta” e “Condição 

Suspensiva”). Para fins de esclarecimento, caso não seja verificada a condição aqui 

descrita, e a Oferta não seja efetivada, as quotistas e a FS S.A. concordaram que não 

haverá qualquer transferência de quotas, permanecendo, assim, o quadro de quotistas 
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da Companhia na forma de seu estado anterior (status quo ante). 

 

Uma vez verificada a Condição Suspensiva, as quotistas e a FS S.A., neste ato, se 

comprometem a realizar reunião de sócios para consignar a verificação da Condição 

Suspensiva e reconhecer a eficácia da transferência das quotas aprovadas nesta 

alteração contratual, bem como o efetivo ingresso da FS S.A. como quotista da 

Companhia e a consequente alteração da Cláusula Quinta do contrato social. Dessa 

forma, mediante assinatura da referida ata de reunião de sócios, todas as deliberações 

constantes dessa alteração contratual deverão ser consideradas um ato jurídico perfeito e 

acabado. 

 

3.  FORMALIZAÇÃO DA ASSINATURA DO ACORDO DE QUOTISTAS E DO ACORDO 

DE ACIONISTAS DA FS S.A.  

 

3.1.  As quotistas resolvem alterar as cláusulas do Contrato Social da Sociedade para 

refletir a celebração do novo Acordo de Quotistas da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda. firmado entre SBR LLC, FS S.A., a Sociedade e TAPAJÓS em 10 de 

fevereiro de 2021 (“Acordo de Quotistas”) e a celebração do Acordo de Acionistas da FS 

S.A. entre os acionistas da FS S.A., e interveniência anuência da Sociedade, em 10 de 

fevereiro de 2021 (“Acordo de Acionistas da FS S.A.”), conforme constante da 

consolidação do Contrato Social da Sociedade, nos termos do item 4 abaixo. 

 

4. RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS 

 

4.1. As quotistas ratificam todas as demais Cláusulas e disposições do Contrato Social 

da Sociedade que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento, 

conforme abaixo consolidado. 

 

5. REFORMULAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 

5.1. Sujeito à verificação da Condição Suspensiva, e em virtude das deliberações 

tomadas nos itens acima, o Contrato Social da Sociedade é neste ato reformulado para 

refletir as mudanças resultantes da alteração da composição societária e adequação às 

novas regras de governança da Sociedade, passando a ter a seguinte redação 

consolidada: 
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“CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. 

 

CNPJ/ME n° 20.003.699/0001-50 

NIRE 51.201417971 

 

I. SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC, sociedade devidamente constituída e 

existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com 

sede em 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Estados Unidos da América, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.583.201/0001-97, neste ato representada por seu 

procurador, Rafael Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador do RG nº 35.232.703-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, 

residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290-W, apartamento 603F, Parque das 

Emas, CEP 78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, 

doravante denominada “SBR LLC”; e 

 

II. FS S.A., companhia com sede na Estrada Linha 01A a 900 metros do 07km da 

Avenida das Indústrias, SN, Distrito Industrial Senador Atílio Fontana – Sala Sorriso, CEP 

78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 33.401.651/0001-42, neste ato representada nos termos de seu 

Estatuto Social (“FS S.A”), neste ato representada por seus Diretores Sr. Rafael 

Davidsohn Abud, brasileiro, casado, administrador de empresas, nascido na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, 

Apto. 603F, Parque das Emas, CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado 

do Mato Grosso, inscrito no CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 

35.232.703-0 (SSP/SP); e Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 028.043.586-07, 

inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Equador, 

2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT;  

Na qualidade de únicas sócias representando a totalidade do capital social da FS 

AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. (“Sociedade”) 

decidem, por meio deste Instrumento Particular de Contrato Social, reformular e 

constituir conforme cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira 

Denominação Social e Lei Aplicável 

 

1.1. A FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. é uma 

sociedade limitada e será regida pelo presente Contrato Social, pelo Acordo de Quotistas 

da Sociedade, celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Acordo de Quotistas”), pelo 
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Acordo de Acionistas da FS S.A., celebrado em 10 de fevereiro de 2021 (“Acordo de 

Acionistas da FS S.A.”), e pelas disposições aplicáveis da Lei nº 10.406/02. Na ocorrência 

de questões que não possam ser solucionadas pelo presente Contrato Social ou pela 

citada Lei nº 10.406/02, a Sociedade será regida supletivamente pela Lei nº 6.404/76, e 

alterações posteriores. 

 

Parágrafo 1º - Em caso de conflito entre as disposições contidas neste Contrato Social e 

aquelas contidas no Acordo de Quotistas ou os Acordos de Acionistas da FS S.A., as 

disposições do Acordo de Quotistas e do Acordo de Acionistas da F.S. prevalecerão.  

 

Cláusula Segunda 

Sede 

 

2.1 A Sociedade tem Sede na Estrada Linha 01-A a 900 metros do KM07 da Avenida 

das Indústrias, S/N, Bairro Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, Cidade de Lucas do 

Rio Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78.455-000, e poderá abrir filiais, escritórios e 

outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, ou no exterior, por 

deliberação dos sócios representando a maioria do capital social. 

 

Parágrafo Primeiro - A Sociedade possui as seguintes filiais estabelecidas: 

 

Filial 1, localizada na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, 

SN, km 768, Pista Sul, Zona Rural, CEP 78.890-000, com inscrição na JUCEMAT sob 

NIRE nº5190046904-0 e CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0002-31, na qual são 

desenvolvidas as atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas 

indicadas no cadastro da empresa Matriz. 

 

Filial 2, localizada na cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, Rodovia BR 163, 

S/N, Km 583 - A Esquerda, Fazenda São Valentin, Projeto de Colonização Mutum 2 

etapa, CEP 78.450-000, com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 5190047627-5 e 

CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0004-01, na qual são desenvolvidas as atividades 

constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no cadastro da 

sede da Sociedade. 

 

Filial 3, localizada na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, Rodovia 

MT 130, S/N, Marginal Esquerda, Fazenda Arapuã, CEP 78.850-000, com inscrição na 

JUCEMAT sob NIRE nº 5190047626-7 e CNPJ/ME sob nº 20.003.699/0003-12, na 

qual são desenvolvidas as atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as 

mesmas indicadas no cadastro da sede da Sociedade. 
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Filial 4, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, 

Estrada Municipal Linha Santa Maria, S/N, Fazenda Portal das Missões, Zona Rural, CEP 

78.360-000, com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 5190049325-1 e CNPJ sob nº 

20.003.699/0005-84, na qual são desenvolvidas as atividades constantes do objeto 

social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no cadastro da sede da Sociedade; e  

 

Filial 5, localizada na cidade de Querência, Estado do Mato Grosso, Rodovia BR-242, 

S/N, Km 09, Zona Rural, CEP 78.643-000com inscrição na JUCEMAT sob NIRE nº 

5190049326-9 e CNPJ sob nº 20.003.699/0006-65, na qual são desenvolvidas as 

atividades constantes do objeto social da Sociedade, sendo as mesmas indicadas no 

cadastro da sede da Sociedade. 

 

Cláusula Terceira 

Objeto Social 

  

3.1 A Sociedade tem por objeto: 

 

(a) Indústria, importação e exportação de etanol, álcoois etílicos anidros e hidratados 

obtidos por processamento de vegetais, seus derivados e subprodutos; 

(b) Geração de energia termelétrica (combustíveis renováveis); 

(c) Comércio atacadista de energia elétrica, incluindo importação e exportação; 

(d) Fabricação de óleo de milho bruto; 

(e) Obtenção de sêmeas, farelos e outros resíduos de milho; 

(f) Produção e distribuição de vapor, água quente, e ar condicionado; 

(g) Prestação de serviços de armazenagem e depósito de etanol e álcoois etílicos 

anidros e hidratados para terceiros; e 

(h) Comércio atacadista de matéria prima agrícola (milho), incluindo importação e 

exportação. 

 

Cláusula Quarta 

Prazo de Duração 

 

4.1 A Sociedade terá prazo de duração indeterminado. 
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Cláusula Quinta 

Capital Social 

 

5.1 O capital social da Sociedade é de R$ 87.806.369,00 (oitenta e sete milhões, 

oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais), dividido em 87.806.369 (oitenta 

e sete milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e sessenta e nove) quotas, com valor 

nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em 

moeda corrente nacional, conforme abaixo: 

 

(i) FS S.A. detém 35.354.010 (trinta e cinco milhões, trezentas e cinquenta e quatro 

mil, e dez) quotas, no valor de R$ 35.354.010,00 (trinta e cinco milhões, trezentos 

e cinquenta e quatro mil, e dez reais); e  

(ii) Summit Brazil Renewables I, LLC detém 52.452.359 (cinquenta e dois milhões, 

quatrocentas e cinquenta e duas mil, trezentas e cinquenta e nove) quotas, no 

valor de R$ 52.452.359,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e 

dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais). 

Parágrafo  1º -  As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade. 

  

Parágrafo  2º -  De acordo com o artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02, a responsabilidade 

de cada quotista é limitada ao valor das suas respectivas quotas, mas todos os sócios 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

  

Parágrafo  3º -  Os quotistas não respondem solidariamente pelas obrigações sociais, 

nos termos dos artigos 997 e 1.054 da Lei n° 10.406/02. 

 

Parágrafo  4º -  O titular de cada quota representativa do capital da Sociedade possuirá 

direito a 1 (um) voto nas reuniões e/ou assembleias da Sociedade. 

 

Cláusula Sexta 

Deliberações Sociais 

 

6.1 Os quotistas terão o poder de deliberar sobre todas e quaisquer matérias cuja 

responsabilidade pela decisão seja atribuída à reunião de sócios nos termos da lei 

aplicável, do Acordo de Quotistas, do Acordo de Acionistas da FS S.A., e deste Contrato 

Social. 

 

Parágrafo  1º -  Salvo disposição em contrário na lei aplicável, no Acordo de Quotistas, 

no Acordo de Acionistas da FS S.A. ou neste Contrato Social, as deliberações em reunião 

de sócios dependerão de aprovação de sócios representando ao menos 75% (setenta e 
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cinco por cento) do capital social da Sociedade, sendo que o voto (a) da quotista FS S.A. 

deverá observar os procedimentos, quóruns e votos afirmativos previstos na Cláusula 3 

do Acordo de Acionistas da FS S.A., e, por sua vez, (b) da quotista SBR LLC deverá, nos 

termos do Acordo de Quotistas, acompanhar o voto da FS S.A. decidido conforme o 

item (a). 

 

Parágrafo  2º -  Compete aos quotistas, em reunião de sócios, observadas, quando 

aplicáveis, as hipóteses de veto constantes no Acordo de Quotistas e no Acordo de 

Acionistas da FS S.A.: 

 

(a) autorizar a administração da Sociedade, com o estabelecimento de alçadas a 

serem definidas por resolução a ser aprovada em reunião de sócios, cuja ata será 

devidamente registrada perante a Junta Comercial competente, a, em nome da 

Sociedade ou quaisquer de suas subsidiárias: (a.1) aprovar o orçamento anual ou 

qualquer outra forma de planejamento financeiro de médio ou longo prazo da Sociedade 

e das variações do orçamento/plano (incluindo, mas não se limitando, às despesas de 

capital), conforme os valores de alçadas definidos; (a.2) aprovar as matérias abaixo, 

quando não estiverem previamente aprovadas no orçamento anual, conforme os valores 

de alçadas definidos: (x) a celebração de qualquer acordo ou alteração de qualquer 

acordo existente; e (y) a aquisição ou venda, ou qualquer tipo de alienação ou 

transferência de qualquer ativo; (a.3) aprovar o ingresso em qualquer ação judicial 

envolvendo a discussão de direitos ou obrigações, conforme os valores de alçadas 

definidos 

 

(b) o estabelecimento de remuneração anual, incluindo benefícios aos Diretores e 

funcionários chave e, nos termos do item “o” abaixo, qualquer plano ou providência de 

aquisição, plano de opção ou outro plano de incentivo; 

 

(c) aprovar a nomeação/remoção de Diretores e empregados, bem como atribuições 

específicas de cada Diretor e a remuneração dos Diretores; 

 

(d) aprovar a outorga de procurações; 

 

(e) emissão de quaisquer títulos de dívida não conversíveis a, ou empréstimo de 

dinheiro de, qualquer sócio ou quaisquer de suas Afiliadas (conforme definidas no Acordo 

de Quotistas); 

 

(f) aprovar a captação de capital adicional para a Sociedade e/ou a emissão de novos 

títulos de capital a um ou mais compradores; 
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(g) aprovar a constituição de penhor, gravame, hipoteca ou outra forma de imposição 

de qualquer ônus ou outro direito de garantia em todos ou quaisquer ativos da Sociedade 

ou quaisquer de suas subsidiárias; 

 

(h)  aprovar a criação de uma nova subsidiária da Sociedade;  

 

(i) aprovar qualquer alteração na natureza dos negócios da Sociedade que diferiria 

da originação de milho, sorgo ou outros produtos utilizados para produzir etanol e/ou 

diversos co-produtos tais como grãos de destilação, óleo de milho, eletricidade e/ou 

quaisquer outros produtos que possam resultar do processo; 

 

(j) autorizar qualquer dissolução ou liquidação da Sociedade, qualquer nomeação ou 

destituição de liquidantes ou aprovação de suas contas, ou qualquer interrupção de 

procedimentos para a dissolução ou liquidação da Sociedade; 

 

(k) autorizar quaisquer dos Diretores a declarar falência ou requerer recuperação 

judicial ou extrajudicial, ou a respectiva suspensão de procedimentos de recuperação, 

falência ou quaisquer outros atos voluntários de reorganização financeira, se tais atos 

não tiverem sido expressamente recomendados por empresa de auditoria independente; 

 

(l) aprovar a alteração (i) da razão social da Sociedade, (ii) do objeto social da 

Sociedade, (iii) dos poderes e as regras envolvendo reuniões de sócios e reuniões da 

administração da Sociedade, e (iv) das características das quotas; 

 

(m) aprovar (i) as demonstrações financeiras da Sociedade referentes a cada exercício 

fiscal e (ii) qualquer distribuição desproporcional de lucros da Sociedade (exceto 

conforme de outra forma previsto no Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da 

FS S.A.); 

  

(n) aprovar a fusão, incorporação ou cisão da Sociedade ou qualquer outra forma de 

reorganização societária envolvendo a Sociedade ou suas subsidiárias;  

 

(o) aprovar qualquer plano ou providências de aquisição, plano de opção ou outro 

plano de incentivo para Diretores e funcionários da FS S.A., da Sociedade ou 

subsidiárias, por meio de quotas, opções ou instrumentos ou obrigações societárias ou 

contratuais equivalentes de emissão da própria Sociedade ou subsidiária; 

 

(p) aprovar qualquer alteração na política de distribuição de dividendos da Sociedade;  
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(q) aprovar qualquer avaliação de ativos a serem contribuídos como capital social 

pelos quotistas;  

 

(r) aprovar aumentos de capital da Sociedade; e 

 

(s) aprovar quaisquer das matérias acima listadas no nível de uma subsidiária, 

aprovando o voto da Sociedade em referida deliberação. 

 

6.2 As deliberações dos sócios deverão ser tomadas em reuniões anuais ou especiais 

de sócios. Todas e quaisquer reuniões deverão ser dispensadas se todos os sócios 

decidirem, por escrito, sobre as matérias que seriam objeto delas.  

 

Parágrafo  1º -  Os sócios deverão realizar uma reunião anual dentro dos 4 (quatro) 

meses subsequentes ao término do exercício social para revisar as contas dos 

administradores e para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade, bem 

como indicar novos administradores, se aplicável.  

 

Parágrafo  2º -  Cópias das demonstrações financeiras deverão ser distribuídas aos 

sócios mediante confirmação de recebimento com pelo menos 30 (trinta) dias de 

antecedência da reunião anual. 

 

6.3 Uma reunião de sócios poderá ser convocada por solicitação de 2 (dois) ou mais 

administradores; ou por solicitação de qualquer sócio a qualquer tempo para quaisquer 

propósitos legítimos da Sociedade. A reunião deverá ser convocada por meio de 

notificação escrita aos sócios, entregue mediante confirmação de recebimento, com pelo 

menos 8 (oito) dias úteis de antecedência da data agendada para a reunião. A notificação 

deverá conter local, data, horário e ordem do dia da reunião. 

 

Parágrafo  1º -  As formalidades para a convocação das reuniões de sócios dispostas no 

artigo 1.152, § 3º, da Lei nº 10.406/02 deverão ser dispensadas se todos os sócios 

comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, horário e 

ordem do dia. 

 

6.4 As reuniões de sócios serão instaladas com a presença, em primeira convocação, 

de sócios representando pelo menos 80% (oitenta por cento) do capital social. Se 

qualquer Reunião de sócios precisar ser adiada devido à falha em atingir o quórum, outra 

reunião poderá ser convocada no ou após o oitavo dia corrido após tal adiamento, e o 

quórum exigido para tal Reunião de sócios será estabelecido pela presença, em pessoa 
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(inclusive por meios eletrônicos) ou por procuração, de sócios representando setenta e 

cinco por cento (75%) do capital social. 

 

6.5 Nas reuniões de sócios, (a) os procedimentos de reuniões prévias previstos na 

Cláusula 3 do Acordo de Acionistas da FS S.A., deverão ser observados pela FS S.A., sob 

pena de desconsideração do voto proferido pela FS S.A., conforme previsto na Cláusula 

3.2.7 do Acordo de Acionistas da FS S.A., e (b) caberá à SBR LLC acompanhar o voto da 

FS S.A., sob pena de desconsideração do voto proferido por esta ou de uso, pela FS S.A., 

da procuração irrevogável que lhe foi conferida nos termos do Acordo de Quotistas. 

 

Parágrafo  1º -  Os sócios poderão ser representados nas reuniões por qualquer outro 

sócio ou advogado com procuração. A procuração deverá conter a instrução de voto e os 

atos que o procurador está autorizado a praticar.  

 

Parágrafo  2º -  A reunião será presidida e secretariada por administradores, sócios ou 

quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios entre os presentes. 

 

Parágrafo  3º -  O Presidente da reunião deverá seguir a ordem do dia da reunião de 

sócios e cumprir com os termos deste Contrato Social, do Acordo de Quotistas, no Acordo 

de Acionistas da FS S.A. e da lei. 

 

Parágrafo 4º -  As deliberações das reuniões de sócios deverão constar em atas 

lavradas no “Livro de Reuniões de Sócios”, assinadas pelos sócios participando da 

respectiva reunião, quantos necessários à validade das deliberações, mas sem prejuízo 

dos que queiram assiná-las. Cópias das atas cujas respectivas deliberações devam fazer 

efeitos perante terceiros deverão ser submetidas à Junta Comercial, dentro do prazo de 

20 (vinte) dias corridos após a reunião, para protocolo e arquivamento. 

 

Cláusula Sétima 

Administradores 

 

7.1. A Sociedade será administrada por até 5 (cinco) pessoas naturais, as quais 

poderão ser ou não sócias. Os administradores estão dispensados de prestar caução em 

garantia de sua gestão. 

 

7.2. Os administradores terão poderes, por prazo indeterminado, e sob o título a eles 

atribuído pelos sócios, a praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes 

para a administração da Sociedade, sujeito às disposições deste Contrato Social e do 

Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da FS S.A. Os administradores terão, 
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entre outros poderes, aqueles necessários para: 

 

(a) a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, incluindo 

perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal, instituições financeiras e 

empresas em geral; 

(b) a administração, orientação e direção geral dos negócios sociais, financeira e 

operacional; e 

(c) a celebração de todos e quaisquer documentos considerados relevantes para a 

consecução do objeto social. 

 

Parágrafo  1º -  A Sociedade se obriga pela assinatura de: 

 

(a) 2 (dois) administradores; 

(b) 1 (um) administrador e 1 (um) procurador; ou 

(c) 2 (dois) procuradores, agindo conjuntamente e dentro dos limites estabelecidos 

no respectivo instrumento de mandato, observado que procuradores não poderão 

receber poderes não conferidos aos administradores por meio deste Contrato Social ou 

do Acordo de Quotistas ou no Acordo de Acionistas da FS S.A. ou conferidos sem 

observância das formalidades exigidas em tais contratos. 

 

Parágrafo  2º -  As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre 

assinadas por 2 (dois) administradores agindo conjuntamente, descrever expressamente 

os poderes, e, com exceção daquelas referentes a processos ou procedimentos judiciais 

ou administrativos, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano. 

 

Parágrafo  3º -   Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão 

impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública e crédito, ou a propriedade. 

 

Cláusula Oitava 

Atos Vedados 

  

8.1. Atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou empregados que 

envolvam obrigações relativas a negócios ou atividades estranhos ao objeto social da 

Sociedade são expressamente proibidos, e deverão ser considerados nulos e inválidos 
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perante a Sociedade, salvo quando expressamente autorizados pelos sócios em reunião 

de sócios convocada para esse fim, observados os quóruns estipulados neste Contrato 

Social, Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A.. 

 

Cláusula Nona 

Cessão e Transferência de Quotas 

 

9.1. Qualquer cessão, transferência, oneração ou outra forma de disposição de quotas 

e direitos de preferência deverá ser realizada de acordo com as condições estabelecidas 

no Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

Cláusula Décima 

Exercício Social, Balanço e Lucros 

  

10.1. O exercício social terá início em 1º de abril e se encerrará em 31 de março de 

cada ano, data a partir da qual demonstrações financeiras e levantamentos deverão ser 

elaborados de acordo com a lei, e aprovados pelos sócios no primeiro quadrimestre 

subsequente ao término do exercício social, de acordo com a Cláusula 6.2, parágrafo 1º 

deste Contrato Social. 

 

Os resultados apurados ao final de cada exercício social terão a destinação dada a eles 

pelos sócios, observados os termos do Acordo de Quotistas e Acordo de Acionistas da FS 

S.A. 

 

Parágrafo  1º -  A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir lucros à 

conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existentes no mais recente 

balanço anual. 

 

Parágrafo  2º -  A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar balanços 

intermediários e distribuir lucros em períodos menores do que o exercício social. 

 

Parágrafo  3º -  Não há obrigatoriedade de distribuição mínima de lucros ou resultados. 

 

Cláusula Décima Primeira 

Liquidação Parcial 

  

11.1. A liquidação ou falência de um sócio não causará a dissolução da Sociedade. As 

quotas do respectivo sócio serão liquidadas e a Sociedade permanecerá com os sócios 

remanescentes. 
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 Cláusula Décima Segunda 

Cálculo e Pagamento de Haveres 

 

12.1. Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a qualquer sócio, a quota a 

ser liquidada será calculada com base no valor patrimonial contábil à data do respectivo 

evento apurado em balanço especialmente levantado. O valor apurado será pago em 

dinheiro ou bens em até 90 (noventa) dias, em parcelas ou à vista, conforme 

determinado pelos sócios remanescentes. Caso o pagamento seja feito em parcelas, 

essas serão corrigidas monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços – 

Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV), ou outro índice que 

venha a substituí-lo, sem juros.  

 

Cláusula Décima Terceira 

Liquidação e Dissolução da Sociedade 

 

13.1. A Sociedade poderá ser dissolvida por deliberação dos sócios, conforme este 

Contrato Social, ou nas demais hipóteses previstas em lei, observado o disposto no 

Acordo de Quotistas e no Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

13.2. Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida em conformidade com o 

disposto nos artigos 1.102 a 1.112 da Lei nº 10.406/02. 

 

Cláusula Décima Quarta 

Foro 

 

14.1. Qualquer controvérsia oriunda da interpretação ou celebração deste Contrato 

Social, seja referente a relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade, será 

dirimida por arbitragem de acordo com as regras estabelecidas no Acordo de Quotistas e 

Acordo de Acionistas da FS S.A. 

 

Cláusula Décima Quinta 

Indicação de Administradores 

 

15.1. Os sócios elegem como administradores (i) Sr. Rafael Davidsohn Abud, 

brasileiro, casado, administrador, nascido na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

residente e domiciliado na Rua das Garças, nº 2290W, Apto. 603F, Parque das Emas, 

CEP 78.455-000, na Cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, inscrito no 

CPF/ME sob o nº 321.439.418-54, e portador do RG nº 35.232.703-0 (SSP/SP); (ii) Sr. 
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Henrique Herbert Ubrig, brasileiro, casado, administrador, nascido em 14/01/1949, 

portador da Carteira de Identidade RG nº 4421988-X SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o 

nº 113.068.408-30, residente e domiciliado na Rua Pio XI, 236, Jardim Vitória Régia, no 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05657-090; (iii) Sr. Matthew 

Joseph Horsch, americano, Diretor de Operação, casado, nascido em 12/12/1981, na 

cidade de Kansas-EUA portador do passaporte Brasileiro nº 698176MN, portador da 

Carteira de Identidade RNE nº G457203-O, inscrito no CPF/ME sob o nº 712.473.811-37, 

residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Rua 

das Garças 2290-W, apto 703, Edifício Flamboyant, Parque das Emas, CEP 78.455-000, 

na cidade de Lucas do Rio Verde-MT; (iv) Sr. Alysson Collet Mafra, brasileiro, casado 

em regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 

028.043.586-07, inscrito no CI-RG sob nº 8.036.556 SSP/MG, residente e domiciliado na 

Rua Equador, 2420, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio 

Verde-MT; (v) Sr. Everson Estevão Medeiros, brasileiro, casado em regime de 

comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob nº 016.163.939-98 e  

no RG sob nº 5.368.929-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Pato Branco, 242-S, 

Apto 602, Menino Deus, CEP 78.455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato Social em via 

única, obrigando-as elas mesmas e seus sucessores a cumprirem com todos os termos 

aqui estabelecidos. 

 

 

Lucas do Rio Verde (MT), 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Sócias quotistas: 

 

 

SUMMIT BRAZIL RENEWABLES I, LLC 

Por: Rafael Davidsohn Abud 

Procurador 

 

 

FS S.A. 

Por: Rafael Davidsohn Abud e Alysson Collet Mafra  

Cargo: Diretores 
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Quotistas retirantes: 

 

 

 

RAFAEL DAVIDSOHN ABUD 

 

HENRIQUE HERBERT UBRIG  

P.p. Rafael Davidsohn Abud 

 

  

MATTHEW JOSEPH HORSCH 

 

OMH BRAZIL, LLC 

P.p. Rafael Davidsohn Abud 

 

  

JOSÉ ALEXANDRE BORGES 

 

 

ALYSSON COLLET MAFRA 

DANIEL LOPES 

 

FABRICIO CRISTIANO VIEIRA 

 

 

EVERSON ESTEVAO MEDEIROS PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA 

 

TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A.  

Por: Marino José Franz 

Diretor 

Por: Robert Neil Resnick 

Diretor 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

21/019.930-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTN2182329998

Data

11/02/2021

028.043.586-07 ALYSSON COLLET MAFRA

819.094.030-91 DANIEL COSTA LOPES

016.163.939-98 EVERSON ESTEVAO MEDEIROS

981.197.379-20 FABRICIO CRISTIANO VIEIRA

008.585.487-55 JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES

430.885.119-04 MARINO JOSE FRANZ

712.473.811-37 MATTHEW JOSEPH HORSCH

872.675.001-53 PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

550.260.107-25 ROBERT NEIL RESNICK

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat 
informando o número do protocolo 21/019.930-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA, de CNPJ 20.003.699/0001-50 e protocolado sob o número 21/019.930-0 em
12/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349370, em 10/03/2021. O ato foi
deferido eletrônicamente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

430.885.119-04 MARINO JOSE FRANZ

712.473.811-37 MATTHEW JOSEPH HORSCH

550.260.107-25 ROBERT NEIL RESNICK

028.043.586-07 ALYSSON COLLET MAFRA

016.163.939-98 EVERSON ESTEVAO MEDEIROS

008.585.487-55 JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES

819.094.030-91 DANIEL COSTA LOPES

981.197.379-20 FABRICIO CRISTIANO VIEIRA

872.675.001-53 PAULO ANDRES TRUCCO DA CUNHA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)

CPF Nome

321.439.418-54 RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

Cuiabá. quarta-feira, 10 de março de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira, Servidor(a)
Público(a), em 10/03/2021, às 18:43 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

JULIO FREDERICO MULLER NETO955.179.101-06

Cuiabá. quarta-feira, 10 de março de 2021
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343

6/2113723-7RUA DAS GARCAS 2290 W - AP. 603 - TORRE FLAMBOIA -

RAFAEL DAVIDSOHN ABUD

Série: B-U   NF: 025.743.691

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99     Insc. Est. 13.020.425-0

LUCAS DO RIO VERDE

OUT/2019 14/10/2019 21/10/2019 R$ 339,80

Valor Pago

CONTA PAGA - Data de Pagamento: 21/10/2019

Pagador: RAFAEL DAVIDSOHN ABUD CNPJ/CPF: 321.439.418-54

RUA DAS GARCAS 2290 W - AP. 603 - TORRE FLAMBOIA - - PARQUE DAS EMAS - LUCAS DO RIO VERDE / MT - CEP 00000-000

Nosso-Número Nr Documento

002113723201910

Data Vencimento

21/10/2019

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

Agência / Código do Beneficiário:

BENEFICIÁRIO:ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99

Valor do Documento

R$ 339,80
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28/06/2019 https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovante_registro.php
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5496723

CPF/CNPJ: 005.652.501-08 

Nome/Razão Social/Endereço 
  RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR 
  AVENIDA MIGUEL SUTIL 
  SANTA HELENA 
  CUIABA/MT   78045-100

Atividades Potencialmente Poluidoras
Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações: 
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro
Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente
determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a
unidade local do cadastro do IBAMA. 
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de
Regularidade. 
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de
licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do
IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida
pelo órgão competente. 
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Data de emissão: 28/06/2019 
Autenticação: wanh.tusb.tccz.wt5h
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BANCO DO BRASIL

CNPJ

DATA DO PROCESSAMENTOACEITEESPÉCIE DOC

15/09/2020NDS1157033-2020-09-715/09/2020
VALORQUANTIDADER$ESPÉCIE

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(=)VALOR DO DOCUMENTO

NOSSO NÚMERO

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

VENCIMENTO

00190.00009 03268.811001 00446.877177 1 83880000157097

03.467.321/0001-99

CARTEIRA

LOCAL DE PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO

Nº DOCUMENTODATA DO DOCUMENTO

ENDEREÇO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO  BANCO DO BRASIL

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PAGADOR

RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

���������	���
����������������������������	�� Ficha de Compensação

001-9

(+) OUTROS 
ACRÉSCIMOS

(=) VALOR
COBRADO

(+) MORA/ 
 MULTA

(-) OUTRAS 
 DEDUÇÕES

(-) DESCONTOS/ 
 ABATIMENTOS

1.570,97

32688110000446877

24/09/2020

005.652.501-08

CÓD. DE BAIXA

CPF/CNPJ

CUIABA I (AG: 5)RUA URUGUAI, 8 - 0050709509000 QD 53 78040360

0001157033-0

LIGAÇÃO:

DOM.  BANC.:

BIFASICO

RESIDENCIAL/RESIDENCIAL 

24/09/2020R$ 1.570,97

6/1157033-0

1.551 kWhSetembro/2020

15/09/2020 17/09/2020 13/10/2020326a.1ad9.5d26.9a5f.0be5.9abb.c8a6.c67f
CNPJ/CPF/RANI: 005.652.501-08

50,03 kWh
MÉDIA DIÁRIA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

RUA URUGUAI, 8 - 0050709509000 QD 53 78040360 - CEP:78040360

SANTA ROSA

CUIABA I (AG: 5)

13,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63,51
(4,3572%)(0,9460%)

COFINS (R$)PIS (R$)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.457,77
PIS/COFINS (R$)

BASE CALC.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

393,59
(R$)

ICMS

1.551,000 0,636280
TRIBUTOSQUANTIDADE

TARIFA SEM

CLASSE/SUBCLS.:

0601

0807
0999
0904
0805
0804
0805
0801

DESCRIÇÃOCCI

Consumo em kWh
 LANÇAMENTOS E SERVIÇOS
Contrib de Ilum Pub
ATUALIZAÇÃO MONETARIA  ART.113  09/2020
COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC  03/2020
MULTA  08/2020
JUROS DE MORA  08/2020
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  08/2020
DOAÇÃO LBV 0048422717  09/2020

MATRÍCULA: 1157033-2020-9-7 DOM.  ENT.:

00002446070Nº DO MEDIDOR:

ROTEIRO: 009 - 0005 - 171 - 2236

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99     Insc. Est. 13.020.425-0

Série: B   NF: 010.495.016Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.457,77
ICMS (R$)

BASE CALC

0,939890
TRIBUTOS

TARIFA COM

48,99
-0,13
-1,84
22,61
2,64
4,93

36,00

1.457,77
TOTAL (R$)

VALOR

CCI: Código de Classificação do Item 13,79 63,511.457,77393,59TOTAL: 1.457,771.570,97

0
0
0
0
0
0
0
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ALÍQ.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.298.381/0001-53
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/11/2009 

 
NOME EMPRESARIAL 
GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GREEN AGROFLORESTAL 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas 
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV MIGUEL SUTIL (LOT. STA HELENA) 

NÚMERO 
5285 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

 
CEP 
78.045-100 

BAIRRO/DISTRITO 
QUILOMBO 

MUNICÍPIO 
CUIABA 

UF 
MT 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AMARAL@GREENAGROFLORESTAL.COM 

TELEFONE 
(65) 3623-8950/ (65) 9634-9416 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/11/2009 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5504415

CPF/CNPJ: 11.298.381/0001-53 

Nome/Razão Social/Endereço 
  GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
  AVENIDA MIGUEL SUTIL 
  SANTA HELENA 
  CUIABA/MT   78045-100

Atividades Potencialmente Poluidoras
Categoria / Detalhe
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental federal / Linha de
Transmissão
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental federal / outras
atividades sujeitas a licenciamento não especificadas anteriormente
Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental federal / Usina
Termoelétrica

Observações: 
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro
Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente
determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a
unidade local do cadastro do IBAMA. 
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de
Regularidade. 
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de
licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do
IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida
pelo órgão competente. 
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Data de emissão: 25/06/2019 
Autenticação: wfpg.hh2h.i33y.9t76



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

51201153485 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

1

051

2003

2005

CUIABA

28 Fevereiro 2020

Nº FCN/REMP

MTN2038250210

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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51201153485 e protocolo 200301179 - 02/03/2020. Autenticação: CB247E66E0834D4B41921A5445222CC2DA4CC2F. Julio Frederico Muller Neto -
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo

20/030.117-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MTN2038250210

Data

28/02/2020

014.676.021-24 CLEOMAR NUNES DO AMARAL

005.652.501-08 RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME 
CNPJ/MF 11.298.381/0001-53 

 
QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

 
RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens, Engenheiro Florestal, nascido em Assis Chateaubriand/PR em 05/08/1985, 
residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, na Avenida Uruguai, nº 275, Santa Rosa, CEP 
nº 78.040-360, portador da cédula de identidade RG. n° 1331695-8 SJSP/MT e CPF sob nº 
005.652.501-08. 
 
CLEOMAR NUNES DO AMARAL, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de 
Bens, Engenheiro Agrônomo, nascido em Cuiabá/MT em 31/03/1986, residente e domiciliado na 
cidade de Várzea Grande-MT, na Rua Espírito Santo (LOT N V GRANDE), nº 35, Centro Sul, CEP 
nº 78.135-622, portador da cédula de identidade RG. n° 1393813-4 SJSP/MT e CPF sob nº 
014.676.021-24. 
 
Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob a denominação social de: 
GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME, com seu contrato social 
arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº. 51201153485 em 06/11/2009, 
e inscrita no CNPJ sob o nº 11.298.381/0001-53, com sede Avenida Miguel Sutil (Lot. Sta 
Helena), nº 5285, sala 01, Quilombo, Cuiabá-MT, CEP nº 78.045-100, resolvem promover esta 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, e consolidá-la de acordo com o NOVO CÓDIGO CIVIL, e 
que se regera pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio CLEOMAR NUNES DO AMARAL, já qualificado detentor de 
50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando o 
montante de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), neste ato, retira-se da sociedade, cedendo e 
transferindo a totalidade de suas cotas ao sócio RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, 
já qualificado, pagos em moeda corrente do país, pelo que o cedente dá a mais ampla, geral e 
rasa quitação de pagos e satisfeitos, para nada mais reclamar a qualquer tempo e título que seja;; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 
(cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, já totalmente integralizadas em 
moeda corrente do País, passar a ser distribuído da seguinte forma: 
 
SÓCIO QUOTAS R$ 
RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 100.000 100.000,00 
TOTAL 100.000 100.000,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, neste ato, 
assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos 
praticados; 
 
CLÁUSULA QUARTA – A Administração da sociedade passa a ser exercida por RUY 
GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, isoladamente, com os poderes e atribuições de 
administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
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de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio; 
 
CLÁUSULA QUINTA O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; 
 
CLÁUSULA SEXTA - Após a alteração havida, o contrato passará a ter nova redação: 

 
GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME 

CNPJ/MF 11.298.381/0001-53 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
 
RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens, Engenheiro Florestal, nascido em Assis Chateaubriand/PR em 05/08/1985, 
residente e domiciliado na cidade de Cuiabá-MT, na Avenida Uruguai, nº 275, Santa Rosa, CEP 
nº 78.040-360, portador da cédula de identidade RG. n° 1331695-8 SJSP/MT e CPF sob nº 
005.652.501-08. 
 
Único sócio componente da sociedade empresária que gira sob a denominação social de: GREEN 
AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME, com seu contrato social 
arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº. 51201153485 em 06/11/2009, 
e inscrita no CNPJ sob o nº 11.298.381/0001-53. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade tem sua sede social à Avenida Miguel Sutil (Lot. Sta 
Helena), nº 5285, sala 01, Quilombo, Cuiabá-MT, CEP nº 78.045-100. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade possui filiais com atividades de cultivo de eucalipto, 
extração de madeira em florestas plantadas, nos seguintes endereços: 
 
- Com sede a Rodovia MT 140, KM 45, anexo Fazenda Marabá, Zona Rural, Campo Verde-MT, 
CEP: 78.840-000; 
- Com sede a Rodovia BR 070, KM 23, anexo Fazenda Olho D’ água, Zona Rural, Campo Verde-
MT, CEP: 78.840-000; 
- Com sede a Rodovia BR 251, KM 20, anexo Fazenda Manacá, Zona Rural, Campo Verde-MT; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Objeto Social é: Serviços de agronomia e de consultoria às atividades 
agrícolas e pecuárias, as atividades de consultoria, assessoria, orientação e assistência prestadas 
por agrônomos e profissionais a estabelecimentos agropecuários, as atividades de assistência 
técnica rural, serviços de engenharia, os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e 
gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas engenharia civil, hidráulica e de 
tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de 
segurança e agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle 
de materiais, a supervisão de contratos de execução de obras, a supervisão e gerenciamento de 
projetos, a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de 
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engenharia, a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais, atividades de apoio à 
produção florestal, as atividades de serviços florestais, inventário florestal, consultoria técnica de 
administração florestal, avaliação da madeira, semeadura aérea de espécies florestais, controle 
de pragas florestais, repovoamento florestal - replantio de espécies florestais, inclusive em 
encostas, em margens de rios e de lagos, inspeção aérea de repovoamentos florestais, transporte 
de toras somente no local de derrubada das árvores, descarregamento da madeira, os serviços 
de extinção de incêndio e proteção florestal, testes e análises técnicas, a realização de testes 
físicos, químicos e testes analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos, testes acústicos 
e de vibração, testes sobre a composição e a pureza de minerais, testes no campo da higiene 
alimentar, inclusive relacionados à produção de alimentos para animais, testes das características 
físicas, desempenho, provas de resistência, durabilidade e radioatividade de materiais e de 
produtos, testes de desempenho completo de máquinas e motores, a medição da pureza da água 
e do ar, da radioatividade, a análise de contaminação por emissão de fumaça ou águas residuais, 
a realização de provas de resistência e inspeção, visando avaliar o funcionamento ou o 
envelhecimento de instalações e de materiais, o controle técnico de construções, avaliar 
periodicamente veículos motorizados, visando à segurança das estradas, fornecer certificados de 
homologação de barcos, aviões, veículos motorizados, projetos nucleares, serviço de preparação 
de terreno, cultivo e colheita, atividade de atividades de apoio à agricultura e à pecuária, 
atividades de pós-colheita, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, cultivo de 
eucalipto, extração de madeira em florestas plantadas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A Sociedade teve inicio de suas atividades em 06 de Novembro de 
2009, e seu prazo de duração é indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 
(cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, já totalmente integralizadas, 
em moeda corrente do País, assim subscritas: 
 
SÓCIO QUOTAS R$ 
RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 100.000 100.000,00 
TOTAL 100.000 100.000,00 

 
CLÁUSULA QUINTA – As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a alteração delas, a alteração contratual pertinente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela Integralização do Capital Social. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Os sócios administradores declaram sob as penas da Lei de que não 
estão impedidos de exercerem atividades mercantis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio RUY 
GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, com os poderes e atribuições de representação ativa 
e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em 
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favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 
 
CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento 
da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que 
não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de CUIABÁ - MT para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

 
Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020. 
 

_________________________________      _______________________________ 

Ruy Guilherme Santos Oliveira Junior      Cleomar Nunes do Amaral 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2239453 em 03/03/2020 da Empresa GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME, Nire
51201153485 e protocolo 200301179 - 02/03/2020. Autenticação: CB247E66E0834D4B41921A5445222CC2DA4CC2F. Julio Frederico Muller Neto -
Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/030.117-9 e o código de
segurança UZ2v Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto  Secretário-Geral.
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1. Introdução e justificativa 

Os impactos socioambientais de empreendimentos têm vários efeitos na 

saúde humana, e estes devem ser considerados em todo o processo de 

licenciamento ambiental. A partir da Resolução CONAMA nº 286, de 30 de 

agosto de 2001, todos os empreendimentos nas áreas endêmicas de malária 

devem desenvolver estudos e conduzir programas com o objetivo de prevenir o 

aumento da transmissão e o agravamento da situação da malária em suas áreas 

de influência (CONAMA, 2001). 

O reconhecimento das principais espécies transmissoras, sua bioecologia são 

instrumentos para se entender os mecanismos de transmissão dessa doença e, 

contribuir para a adoção de medidas mais eficazes de vigilância e controle da 

malária. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o Potencial Malarígeno na área de 

construção da Fábrica de Etanol e da Usina Termoelétrica (UTE), com o objetivo 

de obter o Laudo de Potencial Malarígeno e, posteriormente, subsidiar a 

elaboração do Plano de Ação para o Controle da Malária e, finalmente, a 

obtenção do Atestado de Condição Sanitária, conforme as determinações da: 

 Resolução CONAMA nº 286, de 30 de agosto de 2001; 

 Portaria Nº 47 - MS/ SVS, de 29 de Dezembro de 2006; 

 Nota Técnica Nº 012 – CGPNCM/ DIGES/ SVS/ MS de 04 de junho 

de 2007; 

 Nota Técnica Nº 030 – CGPNCM/ DIGES/ SVS/ MS de 25 de 

outubro de 2007. 

A construção da Fábrica de Etanol e da Usina Termoelétrica (UTE), da 

empresa FS Bioenergética na unidade de Sorriso, pode potencializar a 

transmissão da malária pelo aumento do fluxo de populações humanas de áreas 

não endêmicas e endêmicas para a região em busca de oportunidades de 

trabalho, aumentando a possibilidade de casos importados e a inserção do 

Plasmodium na cidade e no local do empreendimento por pessoas infectadas 

que vem de outras regiões. 
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2. Identificação do município 

Município: Sorriso/MT. 

Código IBGE: 5107925, MT.  

Sorriso, possui uma população total pelo último censo de 66.521 pessoas, 

sendo 58.364 pessoas residentes na área urbana e 8.157 em área rural (IBGE, 

2010). A população estimada em 2018 para a cidade é de 87.815 pessoas.  O 

Município de Sorriso está situado na região norte do Estado de Mato Grosso, no 

km 742 da rodovia federal BR-163, Cuiabá - Santarém, a 412 km da capital, 

Cuiabá (Figura 1). A sua fundação deu-se através de um projeto de colonização 

privada, com a maioria absoluta da sua população constituída por migrantes 

provenientes da região Sul do País. 

 

Figura 1. Localização geográfica do munícipio de Sorriso/MT. 

 

Segundo o IBGE 2015 o PIB (Produto Interno Bruto) de Sorriso é 4ª maior 

de Mato Grosso, e 13ª maior economia do Centro Oeste do Brasil. Ficando atrás 

da Capital Cuiabá, de Várzea Grande e de Rondonópolis. Com PIB per capita 

(2016) de R$ 68.132,44, e um IDHM (2010) de 0,744.  

A economia do município está diretamente relacionada ao agronegócio, 

sendo o cultivo da soja a principal atividade. É considerado o maior produtor de 
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soja e milho do país, produz 17% da soja de Mato Grosso e 3 % do Brasil. Se 

destaca por ser o município com maior rentabilidade no Agronegócio do Brasil, 

sendo um dos integrantes da chamada fronteira agrícola Amazônica. Além da 

soja e milho, Sorriso é o maior produtor de peixes do país. Em 2013 o Brasil 

produziu 392,3 mil toneladas de peixes, Mato Grosso produziu 47,3 mil 

toneladas, das quais 21,5 mil toneladas foram produzidas somente em Sorriso. 

Em Sorriso encontram-se instaladas grandes empresas do agronegócio 

como a Amaggi (2 unidades), Archer Daniels Midland (ADM) (2 unidades), 

Bertuol (2 unidades), Bunge (3 unidades), Cargill (3 unidades), Caramuru 

Alimentos, Coacen, Cooavil, Cofco Agri (3 unidades), C-Vale, Fiagril (2 

unidades), Glencore, LDC Commodities (2 unidades), Monsanto, Mosaic, 

Multigrain, Nidera, Noble, Ovetril, Safras Armazens (2 unidades), entre outras 

que tem grande participação no desenvolvimento da cidade. Além do destaque 

na Soja, Sorriso também possui abatedouros de aves, peixes e suínos que 

suprem o mercado interno e externo, dentre eles a Marombi Frangos, Nutribrás 

e Nativ Pescados. Devido a atividade econômica a cidade de Sorriso, possui um 

grande fluxo de caminhões que transportam as safras.  

 

2.1. Situação epidemiológica da malária no Estado de Mato Grosso 

e no município de Sorriso 

O Estado de Mato Grosso deve um aumento dos casos de notificação de 

malária nos últimos três anos, em 2016 foram notificados 533 casos, em 2017, 

foram 591 casos e um grande aumento ocorreu em 2018 com a notificação de 

878 casos de malária. Em 2019 já foram registrados 42 casos de malária no 

Estado (Figura 2).  

Figura 2.  Casos de malária por Estado notificados de 2015 a 2019.  
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Sorriso, é considerado um município de baixo risco de malária, apesar de 

estar localizado na Amazônia Legal, apresenta uma grande área de transição 

com prevalência de Cerrado.  Nos últimos 3 anos apresentou poucos casos de 

malária, a maioria sendo importados e apenas 1 autóctone, este foi registrado 

em 2016, neste mesmo ano deve o registro de mais 2 casos importados, sendo 

1 caso de falciparum. Em 2017, não foi registrado nenhum caso, em 2018, 4 

casos importados, sendo apenas 1 caso registrado na zona rural, os demais sem 

a notificação de ocorrência. Em 2019 até o momento 2 casos importados (Tabela 

1).  

 

Tabela 1. Casos de notificação de malária no município de Sorriso – MT de 2016 

a 2019. 

 

Na última lista de município pertencentes às áreas de risco ou endêmicas 

para malária o município de Sorriso, apresentou um Incidência Parasitária Anual 

(IPA) de 0,0, classificando-o em área de baixo risco. 

Dos 9 casos registrados no município desde de 2016 a 2019, 8 foram 

contaminação pela espécie Plasmodium vivax, e apenas 1 registrado como P. 

falciparum. Os dados de ocorrência dessa contaminação a maioria não foram 

registrados, tendo apenas 1 registro em área rural e 1 registro em garimpo.  

O caso autóctone registrado em 2016, foi de um paciente do sexo 

masculino com 41 anos, contaminado com a espécie parasitária P. vivax, sem 

registro do local de contaminação.  

Em 2016 o Estado de Mato Grosso deve 571 casos autóctones, esse 

número vem aumentando no passar dos anos. Em 2017, foram registrados 596 

Data da  ID_LVC Mun.  N. de  Espécie Áreas  

Notificação  Notificação Registros Parasitária Especiais 

11/07/2016 Não Sorriso 1 vivax Garimpo 

23/06/2016 Não Sorriso 1 falciparum Em branco 

15/09/2016 Não Sorriso 1 vivax Em branco 

21/05/2018 Não Sorriso 1 vivax Em branco 

23/04/2018 Não Sorriso 1 vivax Em branco 

23/12/2018 Não Sorriso 1 vivax Em branco 

26/03/2018 Não Sorriso 1 vivax Rural 

03/2019 Não Sorriso 2 vivax Em branco  
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casos e em 2018 subiu para 998 casos autóctones, e até março de 2019 foram 

registrados 45 casos (Figura 3).  

 

Figura 3. Casos autóctones de malária por UF de 2015 a 2019.  

 

Os casos de malária registrados são maiores no sexo masculino e na faixa 

etária de 20 a 49 anos (Figura 4). A maior contaminação em homens se deve 

possivelmente ao tipo de trabalho, como na agricultura e pecuária, ficando mais 

exposto aos vetores dessa doença, em ambientes abertos.  

Figura 4. Casos de malária por faixa etária e sexo, de 2015 a 2019. 

No estado de Mato Grosso a área rural foi a localidade com maior número 

de casos registrados nos três últimos anos. No município de Sorriso dos casos 

registrados nos últimos 3 anos, apenas dois tiveram a localidade mencionada, 

sendo 1 na zona rural e o outro em região de garimpo (Figura 5).  
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Figura 5. Casos autóctones de malária por área especial de 2015 a 2019. 

 

Dos casos registrados no Estado 59,96% foram tratados em menos de 48 

horas após aparecer os sintomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Casos de malária e percentual de acordo com o intervalo entre o início 

dos sintomas e tratamento, de 2015 a 2019. 

A maioria dos casos de malária importados de outros países são da 

Venezuela, isso devido à proximidade de fronteira, e o grande aumento 

registrado ano passado (2018) coincide com a crise financeira e política do país 

(Figura 7).   
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Figura 7. Casos de malária importados de outros países, 2015 a 2019.  

 

O local onde o empreendimento está sendo instalado não faz fronteira 

com nenhuma localidade com transmissão ativa de malária. As cidades vizinhas 

todas estão classificadas como baixo risco de transmissão, por não ter o vetor 

Anopheles em grandes populações ativos nesses locais.  

A Fábrica de etanol tem projeção de produzir anualmente cerca de 680 

milhões de litros de etanol, e o resíduos dessa produção são usados na Usina 

Termoelétrica, para a geração de 170 mil kilowatts hora de energia elétrica à rede 

local, sendo capaz de abastecer uma cidade de até 70 mil habitantes.  

 

3. Avaliação Entomológica 

3.1. Identificação de Criadouros 

A Fábrica de etanol e a UTE esta localizadas próximo a corpo d´agua, 

porém devido a particularidade do empreendimento (sem geração de resíduos), 

este não afetará e não formará locais de potenciais criadouros do mosquito da 

malária.  

O município de Sorriso, não possui ações de controle e manejo de 

criadouros dos mosquitos da malária. Este possui ações efetivas voltadas para 

o controle da dengue e leishmaniose.   
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3.2. Identificação dos vetores 

3.2.1. Coleta de dados  

Atendendo a exigência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 

SEMA, fez-se necessário a Avaliação do Potencial Malarígeno, na área de 

instalação da Fábrica de Etanol e da Usina Termoelétrica (UTE) unidade de 

Sorriso - MT.  

Os estudos epidemiológicos foram baseados em dados oficiais secundários e 

levantamentos de campo. Os dados secundários de malária foram colhidos a 

nível central, municipal, estadual e regional. 

Para coleta de dados epidemiológicos complementares, foram consultadas as 

bases nacionais do Sistema de Informações em Saúde (SIS), estruturadas em 

níveis de agregação municipal, disponíveis no site do Departamento de 

Informática do Ministério da Saúde, DATASUS/MS, o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação – SINAN (http://www.datasus.gov.br ou 

http://tabnet.datasus.gov.br). E dados coletados no Ministério da Saúde através 

do Sistema de Informações Gerenciais de Malária – SIG-Malária, de acesso 

público, obtido via internet nos sites: 

http://dw.saude.gov.br/portal/page/portal/sivep_malaria; ou 

http://dw.saude.gov.br/malaria. 

A coleta de campo foi realizada no mês de março de 2019, caracterizado 

como chuva e de alta incidência de insetos vetores. Todo material coletado foi 

levado para identificação taxonomia no Laboratório de Ecologia e Taxonomia de 

Formicidae – LETFor, da Universidade Estadual de Mato Grosso, Campus de 

Tangará da Serra. Todos os exemplares foram identificados com auxílio de 

estereomiscróscopio e literatura especializada, e encontra-se depositado na 

coleção entomológica do referido laboratório.  

A metodologia descrita abaixo foi utilizada em todas as áreas de estudo 

conforme normativa constante da portaria 47/2007/SVS/MS. 

Para o levantamento dos vetores, foram amostrados 2 pontos distribuídos 

entre área de influência direta da Fábrica de etanol, UTE, e a área de reserva 

legal (Quadro 1). 
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Quadro 1. Coordenadas geográficas dos pontos amostrais da Fábrica de Etanol 

e da UTE, unidade de Sorriso - MT. 

Pontos amostrais Latitude Longitude 

Fábrica de Etanol 12°26'11.51"S 55°39'59.19"O 

UTE 12°24'24.16"S 55°38'37.72"O 

Córrego Ribeirão Sossego 12°24'52.61"S 55°38'4.70"O 

 

Em cada ponto amostral, foram utilizadas as metodologias de atração por 

isca humana.  

3.3. Coleta de mosquitos anofelinos adultos 

Para coleta de fêmeas de anofelinos adultos foi utilizando captura por 

atração humana protegida (calça comprida, camisa de manga comprida e meião 

preto), lanterna e capturador de sucção. Foram realizadas 1 coleta de 12 horas 

(das 18 às 6 horas) e duas coleta de 4 horas (das 18 ás 22 horas), com um grupo 

de 3 técnicos, em cada ponto amostral, (Figura 08).  

 

 

Figura 08. Captura por atração humana para coleta de anofelinos adultos. 

 

3.4. Identificação e processamento dos mosquitos coletados 

A identificação taxonômica dos mosquitos coletados foi realizada em 

microscópio entomológico (Lupa) e utilizando chaves de identificação de Forattini 

(1965) e Faran & Linthicum (1981). 
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3.5. Determinação do índice de picada por homem e por hora - 

IPHH 

Este índice é calculado dividindo-se o número de mosquitos coletados (N) 

em determinada área pelo número de capturadores (NC) e número de horas da 

coleta (NH). 

3.6. Coleta de formas imaturas 

As coletas foram realizadas com conchas de 350ml em todas as coleções 

hídricas distante cerca de 4 km da área do empreendimento, no período da manhã, 

entre 6 e 9 horas. Cada coletor introduziu a concha 9 vezes no mesmo local (3 vezes a 

frente, 3 a esquerda e 3 a direita) e o material coletado foi acondicionado em recipiente 

adequado (tubos pequenos, frascos, sacos plástico com ziper e etc.), devidamente 

identificado (nome do coletor, horário da coleta, identificação do ponto, local de coleta), 

(Quadro 01), (Anexo 02). 

4. Resultados da coleta  

Nas coletas realizadas nas áreas de estudos, foram amostradas 61 

indivíduos alados da ordem Diptera distribuídos em 3 gêneros e 4 espécies, 

desde 13 indivíduos são da subordem Brachycera (moscas) e 48 indivíduos da 

subordem Nematocera (mosquitos e pernilongos), onde se encontram os vetores 

da malária (Tabela 02), (Anexo 01). As espécies com maior representatividade 

na subordem Nematocera foi Culex sp.1 (14 ind.), e Culex sp.2 (8 ind.) seguido 

por Aedes aegypti (26 ind.), não sendo amostrados nenhum indivíduo do gênero 

Anopheles.  

Os mosquitos deste grupo possuem distribuição mundial, tendo como a 

espécie de maior importância médica o A. aegypti, encontrado neste estudo 

sendo o transmissor da dengue. A dengue tem se destacado entre as 

enfermidades reemergentes sendo considerada a mais importante das doenças 

virais transmitidas por insetos, é a mais comum e distribuída arbovirose no 

mundo. A dengue manifesta-se, clinicamente, sob duas formas principais: a 

dengue clássica (também chamada febre de dengue) e a forma hemorrágica, ou 

febre hemorrágica de dengue (FHD). O Aedes aegypti é encontrado, 



 

13 
 

principalmente, no meio urbano, colonizado em depósitos de armazenamento de 

água e pequenas coleções temporárias (Braga et al., 2007). 

Para os mosquitos do gênero Culex e Aedes verificamos maior ocorrência 

isso, possivelmente está relacionado a sua grande capacidade adaptativa. A 

distribuição deste grupo é fortemente dependente da presença humana, sendo 

que quanto maior for o aglomerado humano maior tende ser a densidade destes 

mosquitos (CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 1994). 

As formas imaturas não foram encontradas no riacho, possivelmente por 

ser um corpo d’agua encaixado, de água corrente sem formação de áreas 

propicias para o desenvolvimento do mosquito. Esse rio possui bastante 

degradação ambiental, por ser perto da cidade, a população nos finais de 

semana utilizam suas margens próximo à rodovia para lazer, sendo visualizado 

as margens área de campi, com vestígios de fogueira e muito lixo nas suas 

margens, como latas, vidros e restos de alimento.  

4.1. Identificação das principais infraestrutura de saúde do 

município 

Segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil 

– CNES (2019), o município de Sorriso conta com 171 estabelecimento, destes 

77 atendendo pelo SUS, o principal estabelecimento o HRS Hospital Regional 

de Sorriso, que atende um consórcio de 14 municípios na região. Atende a 

Urgência e Emergência, internações e ambulatórios das diversas 

especialidades, UTI Adulta e Neonatal e SADT. Os serviços são referência para 

a micro região do Teles Pires, a qual abrange 15 municípios, totalizando 

população aproximada de 300.000 habitantes (IBGE 2007). É referência em 

alguns serviços, média e alta complexidade para todo o Norte do Estado.  

Desde estabelecimento registrados 77 possui serviços de ambulatório, 03 

unidades com serviço de internação, 06 com serviço de urgência, 22 

estabelecimentos com serviço da vigilância epidemiológica e sanitária, 31 

estabelecimento com serviço de apoio à diagnose e terapia e 05 estabelecimento 

de farmácia cooperativa. Um levantamento realizado pela Secretaria de Saúde 

e Saneamento, sobre o número de atendimentos das Farmácias Cidadã de 

Sorriso, apontou uma média de 13 mil atendimentos por mês. Já os itens como 

medicamentos e insumos para pacientes que fazem uso contínuo de insulina, 
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somam 831.241 itens entregue nas três farmácias e no programa Remédio em 

Casa. A Farmácia Cidadã Central, se destaca com o maior número de 

atendimento, uma média de 7,200 atendimentos e mais de 450 mil itens 

entregues por mês (SORRISO, 2019).   

O município de Sorriso possui dois laboratório que realizam os exames da 

malária, sendo suas lâminas enviada para a confirmação em Sinop.   

A rede de atendimento do município se expandiu, em 2010 os dados eram 

bem menores como vemos abaixo. 

 

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento de Sorriso, aponta que neste mês de maio de 2019, a Unidade de 

Pronto Atendimento 24 horas (UPA), realizou 10.537 atendimentos.  No mês de 

abril o número de atendimentos chegou a 10549.  Os dados apontam ainda que 

número de atendimentos deste ano vem aumentando todos os meses, em 

janeiro foram realizados 8.298 atendimentos, uma queda nos mês de fevereiro 

com 7.796, atendimentos, em março sobe de novo e chega 9.861. Os meses de 

abril e maio tiveram o maior número de acolhimento desde a abertura da UPA 

em 2012.  Para o secretário de Saúde e Saneamento, Luís Fabio Marchioro um 

dos pontos que tem aumentado o número de atendimento é a quantidade de 

pessoas que vem de outras cidades. “A prefeitura de investido mais de 30% do 

orçamento em saúde, o dobro do que determina a lei de responsabilidade fiscal, 
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temos buscado atender a população da melhor maneira possível, para que 

ninguém fique sem atendimento. Devido a situação que a saúde enfrenta no 

Estado, temos recebido muita gente de outros municípios que vem em busca de 

uma estrutura melhor na saúde e isso tem refletido na quantidade de 

atendimentos da UPA”, explicou pontuou o secretário (SORRISO, 2019).  

O município possui campanhas frequentes de combate ao mosquito da 

dengue, para malária não tem nenhuma ação efetiva de controle, possivelmente 

pela baixa incidência dessa doença na região. 

5. Identificação do empreendedor/ empreendimento  

5.1. Identificação do empreendedor 

Green Agroflorestal Consultoria e Projetos LTDA, com CNPJ: 

11.298.381/0001-53, localizada na Avenida Miguel Sutil 5825, Bairro Quilombo, 

Cuiabá, CEP 78045-100.  

5.2. Identificação do empreendimento 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA, está localizada na 

Rodovia MT-163, Km 767, em Sorriso Mato Grosso. A FS Bioenergia é a primeira 

usina de etanol do Brasil que utiliza milho em 100% de sua produção. Resultado 

de uma colaboração entre o agronegócio brasileiro Tapajós Participações S/A e 

o Summit Agricultural Group, sediado nos EUA, a companhia foi criada para 

produzir etanol e coprodutos do cereal tendo sua primeira unidade em Lucas do 

Rio Verde, Mato Grosso. A fábrica produzirá zero efluentes, tendo um ciclo 

contínuo de água e reutilizando tudo dentro de seu ciclo fechado de produção. 

Dessa forma, a FS Bioenergia reaproveita os resíduos do processo produtivo e 

pós-consumo e reduz o volume de matéria-prima consumida. A FS Bioenergia 

possui projetos de outras unidades, em Nova Mutum, Primavera do Leste, 

Campo Novo do Parecis e Querência, todas com a mesma planta de construção, 

seguindo os mesmos padrões de controle e processamento dos grãos com 

geração de energia através dos resíduos da biomassa do milho.  

A empresa FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA, possui 

licença de instalação da Fábrica de Etanol de milho, e da Central de Geração 

Termoelétrica (UTE) em processo de construção desde fevereiro de 2019 sob o 

processo de licenciamento LI n.º 165824/2018. Atualmente a unidade de Sorriso 
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possui cerca de 1500 funcionários para atender a demanda da construção, esses 

funcionário são mão de obra oriunda da cidade de Sorriso.  

Para a instalação do empreendimento a área alocada é de 414, 8726 ha, 

é uma área utilizada para monocultura, estando em uso a mais de 10 anos, 

sendo utilizada para plantio de culturas como a soja, milho, algodão. A área de 

entorno do empreendimento é uma área de reserva legal com vegetação de 

Cerrado, apresenta baixa diversidade biológica devido a constante utilização de 

defensivos agrícolas para a produção de grãos.  

O local da obra é de fácil acesso, sendo distante do perímetro urbano 

cerca de 18 km. A área disponibilizada para as obras não possui rios dentro de 

sua área de construção, mas possui próximo cerca de 4 km da obra um riacho e 

uma pequena reserva de mata nativa (Cerradão) (Figura 10).  

Figura 10. Localização da Fábrica de Etanol e da UTE unidade de Sorriso/MT. 
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Figura 11. Localização da UTE, FS Bioenergética e vias de acesso, a unidade 

de Sorriso/MT. 

A obra fica distante cerca de 13,18 km do perímetro urbano, não há 

necessidade de alojar os trabalhadores no local (Figura 11). A empresa 

disponibiliza ônibus para levar e trazer os funcionários da cidade de Sorriso. No 

canteiro de obras possui a estrutura básica para atender os funcionários que 

estão na obra, sendo refeitório com a capacidade de atender todos os 

funcionários do local durante o período de construção, 01 ambulatório com dois 

enfermeiros em período integral, banheiros químicos distribuídos no canteiro de 

obra, e uma sala para descanso dos funcionários todas as estruturas são teladas 

para evitar a presença de insetos. 

Todas as unidades da Fábrica de Etanol e da UTE da FS Bioenergética 

seguem o modelo da unidade de Lucas do Rio Verde, onde temos no canteiro 

de obras (Figura 11, 12 e 13): 
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01 área para a gerenciadora (administração) – 2600 m²; 01 área de 

refeitório – 2600 m²; 01 área para ambulatório – 1600 m²; 01 área para 

concreteiras – 11000 m²; 26 áreas para canteiros 2600 m² cada. 

Figura 11. Layout do canteiro de obras da Fábrica de Etanol e da UTE, unidade 

de Sorriso – MT. 
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A fase de construção da obra iniciou-se em fevereiro de 2019 e tem 

previsão de término em fevereiro de 2020. Nessa fase conta com cerca de 1.500 

funcionários, este são mão de obra oriunda da cidade de Sorriso. Todos os 

funcionários são orientados a utilizar sapato fechado, calça comprida, camisa de 

manga longa, boné com protetor de pescoço, capacete e óculos. O horário de 

funcionamento da construção é das 07:00 à 11:30 e das 13:30 às 17:30, após 

esse horário os funcionários retornam a cidade com o ônibus disponibilizado pela 

empresa. No canteiro de obras existe um refeitório com a capacidade de atender 

todos os funcionários, o local é telado com telas de malha fina para proteção 

contra insetos.  

 

Figura 12. Canteiro de obras da unidade de Lucas do Rio Verde, foto ilustrativa 

da planta da obra (todas a unidades da FS Bioenergia terão a mesma 

configuração).  

Após o termino das obras, serão contratados cerca de 150 funcionários 

para atender a demanda da fábrica de etanol e da UTE.  
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Figura 13. Foto ilustrativa da Unidade de Lucas do Rio Verde, todas as unidades 

seguirão essa mesma planta.  

6. Conclusão potencial malarígeno 

De acordo com os resultados acima apresentados e discutidos em relação 

às consequências das atividades do empreendimento, o potencial malarígeno do 

empreendimento no município de Sorriso apresenta-se de baixo risco, visto a 

não ocorrência de espécies do gênero Anopheles nas coletas realizadas de 

forma alada e imatura. Demonstrando que a área do empreendimento se 

encontra livre de vetores de transmissão dessa doença. O grande fluxo de 

pessoas de cidades vizinhas atraída para a cidade pela possibilidade de 

emprego, traz uma preocupação de casos importados registrados para esse 

município e municípios vizinhos como Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, porém 

todos esses municípios não possui registro do vetor Anopheles na região e na 

área das outras unidades da FS Bionergetica, permanecendo a região como 

baixo potencial malarígeno. 
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8. Anexos 

8.1. Tabela de gêneros e espécies de dípteras amostradas na UTE de 

Sorriso/MT. 

Diptera 
Nome comum Abundância 

Gênero/Espécie 

Brachycera 

Drosophila melanogaster Mosca da fruta 13 

  13 

Nematocera 

Culex sp.1 Pernilongo  14 

Culex sp.2 Pernilongo 8 

Aedes aegypti Pernilongo da dengue 26 

  48 

Abundância  61 

Riqueza  4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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8.2.  Anexo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de notificação de coleta de Anopheles alado e imaturos 
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Anexo 2. Fotos do locais das coletas de Anopheles na área próximo do de 

empreendimento FS Bioenergia, unidade de Sorriso/MT. 

  

Figura 14. Local de coletas de 

imaturos próximo a área do 

empreendimento da unidade de 

Sorriso/MT. 

Figura 15.  Área de reserva, vegetação 

de Cerrado, próximo a  área do 

empreendimento da unidade de 

Sorriso/MT. 

 

Figura 16. Vista da área do empreendimento da FS Bioenergética, ao fundo 

área de reserva com vegetação de Cerrado, no canteiro de obras, na unidade 

de Sorriso/MT. 
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A partir Avaliação do Potencial Malarígeno (APM), e conforme indicado 

no Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno, LAPM 09/2019, processo 

número 525038/2019, a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES- 

MT) atestou que a área do empreendimento apresenta baixo risco de 

transmissão de malária, e segundo a Portaria SVS/MS 01/2014 deverá ser 

elaborado o Plano Ação de Controle da Malária (PACM) a fim da emissão do 

Atestado de Condição Sanitária (ATCS). Conforme o parecer técnico 

n.09/2020/COVAM/SVS/SES-MT, autorizou o agendamento da reunião de 

pactução com a apresentação do PACM, a reunião foi agendada para março de 

2020, conforme ofício, porém foi cancelada devido a pandemia COVID-19. 

Dessa forma dando continuidade ao processo, apresentamos o PACM 

atualizado.  
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1. Plano de Ação e Controle de Malária da Fábrica de Etanol e Usina 

Termoelétrica (UTE) da FS Bioenergia 

Green Agroflorestal Consultoria e Projetos LTDA, com CNPJ: 

11.298.381/0001-53, localizada na Avenida Miguel Sutil 5825, Bairro Quilombo, 

Cuiabá, CEP 78045-100, é responsável pelo licenciamento ambiental da Fábrica 

de Etanol e Usina Termoelétrica (UTE) da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis LTDA, implantada Rodovia MT-163, Km 767, em Sorriso Mato 

Grosso. A FS Bioenergia é a primeira usina de etanol do Brasil que utiliza milho 

em 100% de sua produção. Resultado de uma colaboração entre o agronegócio 

brasileiro Tapajós Participações S/A e o Summit Agricultural Group, sediado nos 

EUA, a companhia foi criada para produzir etanol e coprodutos do cereal tendo 

sua primeira unidade em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A fábrica produzirá 

zero efluentes, tendo um ciclo contínuo de água e reutilizando tudo dentro de 

seu ciclo fechado de produção. 

A empresa FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis LTDA, já possui 

licença de operação n° 321257/2020 da Fábrica de Etanol de milho. E Licença 

de instalação da  Central de Geração Termoelétrica (UTE) LI n.º 165824/2018. 

 A unidade de Sorriso da fábrica de Etanol de milho esta em operação 

estando toda sua estrutura finalizada, empregando atualmente 187 funcionários. 

A construção do PACM segue as recomendações do anexo III da Portaria 

SVS/MS 01/2014 respeitando os cinco eixos norteadores de vigilância e controle 

da malária, que trabalha na eliminação de fontes de infecção (Plasmodium sp.) 

entre os trabalhadores do empreendimento, diagnóstico e tratamento oportuno e 

correto da malária, avaliação e controle seletivo dos anofelinos e educação e 

comunicação junto aos trabalhadores e comunidade. 

Para a elaboração deste plano foram utilizados os dados constantes os 

Estudos de Impacto Ambiental EIA/RIMA da Fábrica de Etanol e da UTE 

unidade de Sorriso, complementados por dados atualizados considerados 

estratégicos para subsidiar a correta analise epidemiológica. 

2. Objetivos do PACM 
 

Desenvolver ações para redução de fatores de riscos de infecção por 

Plasmodium sp. incluindo medidas de prevenção, proteção e recuperação da 
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saúde aos trabalhadores e a população residente na área de influência do 

empreendimento. Garantindo o tratamento para a malária e acompanhamento 

clínico aos trabalhadores portadores diagnosticado com Plasmodium sp. 

sintomáticos ou não, buscando interromper a cadeia de transmissão. Com 

acompanhamento constante dos trabalhadores com testes rápidos ou 

pesquisas microscópicas para o diagnóstico da malária durante as atividades 

ocupacionais do empreendimento. 

Oferecer aos trabalhadores atividades educativas e preventivas para a 

redução de riscos de exposição à infecção por Plasmodium sp. desenvolver 

medidas de prevenção e proteção contra a infecção por malária à população 

residente, nas áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) do 

empreendimento. 

Para atender os eixos norteadores o PACM foi estruturado num conjunto 

de ações na perspectiva da saúde humana individual e coletiva considerando 

as principais diretrizes de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Tais ações serão desenvolvidas aplicadas imediatamente devido a obra 

já estar em fase de construção e contemplarão a população trabalhadora e a 

população residente da área de influência do empreendimento. Sendo o PACM 

estruturados nos seguintes eixos de ações: 

1. Eixo 1 - Eliminação de Fontes de Infecção de Plasmodium sp. entre os 

Trabalhadores 

1.1. Objetivo 
 

Impedir que o trabalhador do empreendimento quando portador 

(sintomático ou assintomático) do patógeno da malária atue como fonte de 

infecção para anofelinos e, consequentemente contribua para o 

estabelecimento da cadeia de transmissão da doença. 

Para isso será realizada busca ativa de portadores sintomáticos e 

assintomáticos de malária entre os trabalhadores do empreendimento na fase 

de contratação, retorno de férias ou retorno de viagem em área endêmicas, até 

o término das obras do empreendimento. 

1.2. Ações 
 

A avaliação clínica e realização de exames microscópicos (gota espessa) 
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ou testes rápidos para malária faz parte da rotina do Programa de Saúde 

Ocupacional do empreendimento (na admissão, exames periódicos e demissão). 

O Laboratório contratado para executar esse serviço deve seguir a nota 

informativa n.º 39/2017/CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS referente às metodologias 

para o diagnóstico laboratorial de malária, preconizadas pelo MS e orienta sobre 

o controle de qualidade do diagnóstico, notificação e tratamento dos casos. 

Seguindo essa nota informativa todas as lâminas e exames realizados devem 

ser entregues para o município para lançar as notificações no sistema e este 

encaminha para o LACEN todas as lâminas para confirmação do diagnóstico. 
 

1.3. Recursos necessários 
 

Devido à falta de estrutura do município os exames de malária serão 

realizados por laboratório particular no ato da contratação, demissão e retorno 

de férias dos funcionários. Os resultados e as lâminas serão entregues à 

Secretaria Municipal de Saúde para lançamento no sistema com a criação de 

código notificante do empreendimento, e envio das lâminas para confirmação 

do diagnóstico. 

1.4. Meta 
 

100% dos trabalhadores do empreendimento (admissão, periódico e rescisão 

do contrato de trabalho). 

1.5. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 
 

O monitoramento desse eixo será realizado através do número de 

trabalhadores com exames de microscopia ou teste rápido realizados. Número 

de trabalhadores sintomáticos com exames positivos. Número de trabalhadores 

assintomáticos com exames positivos, e número de trabalhadores com exames 

positivos (total). 

2. Eixo 2- Diagnóstico e Tratamento Oportuno e Correto da Malária 

 

2.1. Objetivo 
 

Curar e/ou reduzir incapacidades e complicações à saúde do trabalhador 

e, ainda cessar a produção de gametócitos (formas do parasita capaz de 

infectar os anofelinos) eliminando a condição de fonte de infecção do 

trabalhador e, consequentemente interromper a cadeia de transmissão. 
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Proporcionar atenção médica e acesso a medicamentos, exames e 

serviços de saúde que garantam o diagnóstico e tratamento precoce e correto 

para a malária aos trabalhadores infectados reduzindo as formas graves de 

doença. 

2.2. Ações 
 

Atenção ambulatorial e/ou hospitalar e/ou serviços de diagnose e terapia 

ao trabalhador através de serviços públicos ou conveniados ao 

empreendimento. No ato da contratação do serviço médico observar a 

qualificação do médico para atender a demanda de diagnóstico de doenças 

tropicais, especialmente malária. 

Atualização e capacitação dos profissionais técnicos do Programa de 

Saúde do Empreendimento e do município de Sorriso segundo a normatização 

e protocolos do Ministério da Saúde. 

Articulação com a Vigilância em Saúde do Município para 

desenvolvimento das ações de controle, tratamento e vigilância dos casos 

suspeitos e confirmados. Considerando o aumento de casos de malária 

notificados no Estado de Mato Grosso e o possível aumento no município de 

Sorriso devido à grande migração de pessoas para cidade por causa do 

empreendimento faz-se necessário a capacitação da equipe técnica do 

Laboratório Municipal em diagnóstico da malária. Essa capacitação será 

agendada no LACEN em Cuiabá e todas as despesas, como transporte, 

alimentação e hospedagem serão custeadas pelo empreendimento. 

Será solicitado ao município a criação de um código de Unidade 

Notificante no SIVEP_Malária, especifico para o empreendimento. 

2.3. Meta 
 

100% dos trabalhadores do empreendimento. 

2.4. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 
 

Os indicadores desse eixo serão o número de trabalhadores com 

infecção por Plasmodium sp. (autóctone) e por espécie do parasito. Número de 

trabalhadores com infecção por Plasmodium sp. (importado) e por espécie do 

parasito. Número de trabalhadores com infecção por Plasmodium sp. total e por 

espécie do parasito, e intervalo entre os sintomas, diagnóstico e tratamento. 
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3. Eixo 3 – Redução da Exposição aos Riscos 

 

3.1. Objetivo 
 

Redução da exposição física dos trabalhadores às picadas de anofelinos 

com a introdução de medidas de proteção química, mecânica, organizacionais 

e educativas. 

3.2. Estratégias 
 

No estudo de Avaliação do Potencial Malarígeno, não houve o registro 

de espécies de Anopheles na área do empreendimento, porém seguindo os eixos 

norteadores do PACM o empreendimento adotará o planejamento e 

desenvolvimento de atividades de educação e mobilização dos trabalhadores 

para o uso de vestimentas protetoras reduzindo a área corporal expostas. 

Fornecerá produtos repelentes para o corpo e para área interna de alojamentos, 

bem como a telagem de portas, janelas e varandas dos alojamentos na área do 

empreendimento. Com a supervisão organizacional dos trabalhadores para o 

uso de medidas de proteção em especial daqueles que executarem atividades 

vespertinas e noturnas no empreendimento (seguranças). Drenagem de 

criadouros temporários na área de influência direta ou situados em localizações 

estratégicas. 

3.3. Meta 
 

100% dos trabalhadores do empreendimento. 

3.4. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 
 

O monitoramento desse eixo será através da avaliação do número e 

proporção de (%) de trabalhadores beneficiários de cada meio protetor 

fornecido. 

Número de trabalhadores participantes de cada atividade educativa, e número 

da população da AID participantes de cada atividade educativa. 

4. Eixo 4 – Avaliação e Controle Seletivo de Anofelinos 

 

4.1. Objetivo 
  
             Desenvolver medidas de controle de anofelinos que sejam seguras para 

o ser humano e causem o menor impacto ambiental com vistas a reduzir a 

população de anofelinos 
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4.2. Estratégias 
 

Identificação das principais espécies vetores, densidade populacional e 

ritmo nictimeral dos anofelinos na área do empreendimento (AID) e seus 

criadouros Monitoramento trimestral dos criadouros, densidade e espécies na 

área do empreendimento, com a notificação nas fichas de controle e envio os 

espécimes coletados para o laboratório de entomologia da Coordenadoria de 

Vigilância em Saúde Ambiental (COVAM), visando o controle de qualidade e 

atualização da Carta Anofélica do MT. Para garantir atividades de controle 

vetorial para a malária no município de abrangência do empreendimento, será 

doado ao município uma bomba costal de borrifação e uma bomba motorizada 

para controle do vetor. 

Eliminação de criadouros dos mosquitos nas áreas de risco da AID a 

exemplo de limpeza, drenagem e utilização de biolarvicida. 

4.3. Meta 
 

Cobertura de 100% da área territorial de influência direta (AID) do 
empreendimento. 

4.4. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 
 

A avaliação desse eixo será realizada através do monitoramento com 

levantamento do número de criadouros monitorados. Número de criadouros 

positivos, espécie e densidade. 

5. Eixo 5 - Educação e Comunicação junto aos Trabalhadores e 
Comunidade 

5.1. Objetivo 
 

Desenvolver atividades educativas e de orientação aos trabalhadores e 

a população da área de influência (AID e AII) sobre malária apresentando 

informações sobre os vetores, criadouros, mecanismos de transmissão, 

sintomas e tratamento, visando elevar a adoção de medidas individuais e 

coletivas de proteção e autocuidado reduzindo dessa forma a incidência da 

doença. 

5.2. Estratégias 
 

• Oficinas comunitárias; 

• Campanhas de mídia; 
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• Atividades educativas grupais com trabalhadores (100%) e comunidade 

(100% da AID); 

5.3. Meta 
 

100% dos trabalhadores do empreendimento. 

100% da população da área de influência direta do empreendimento – AID 

(Atividades educativas). 

5.4. Indicadores de Monitoramento e Avaliação 
 

Os indicadores utilizados para o monitoramento será o número de 

trabalhadores participantes de cada atividade educativa. Número da  população 

da AII participantes de cada atividade educativa. Estes métodos de controle 

vetorial têm como objetivos principais, reduzir o contato do homem com o vetor 

reduzindo assim as possibilidades de se contrair a doença. Diminuindo a 

intensidade da transmissão da malária pela redução da expectativa de vida da 

população de mosquitos local. 

6. Estimativa de Custos Financeiros 
 

A estimativa de custos financeiros foi elaborada com base nos recursos 

diretos essenciais para a execução do PACM (humanos, equipamentos, 

materiais) na perspectiva das responsabilidades do empreendedor frente à 

implantação da Fábrica de Etanol e da UTE, esses custos estão inseridos dentro 

dos Programas de Monitoramento da Fauna, Programa de Monitoramento de 

Saúde e Segurança Ocupacional, Programa de Educação Ambiental, Programa 

de Comunicação Social, Plano de Ação de Emergência, Programa relativo à 

minimização de riscos de acidentes e o Programa de ações sociais, 

apresentados no PBA do empreendimento. Estes programas já estão 

implantados desde o inicio do empreendimento com monitoramento e 

apresentação de relatórios trimestrais. 

Esta estimativa de custos considera o montante financeiro mobilizado 

para a execução dos programas a serem realizados na implantação da Fábrica 

de Etanol e da UTE unidade de Sorriso, considerando o período de instalação, 

construção e operação do empreendimento. Nessa perspectiva, as estratégias 

de execução poderão, a critério do empreendedor, contemplar execução direta, 

contratação de terceiros e/ou pactuação com os municípios. 
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Para veículos os custos não foram estimados por já fazerem parte da frota 

que compõem o empreendimento, sendo utilizado para outros monitoramentos 

não apenas para execução do PACM. 

O cronograma abaixo deverá ser adequado após a pactuação do PACM, visto que 

a obra ja esta em fase de operação. No decorrer dos meses de construção do 

empreendimento, não foi relatado nenhum caso de malária entre os funcionários. 

Todos tiveram assistência médica na obra, e com a implantação dos PBAs desde 

do início do empreendimento de forma indireta, contribuiu para o controle de 

vetores que transmite a malária. Em setembro de 2020 foi realizada a segunda 

campanha de  monitoramento de Anopheles no local do empreendimento e no 

entorno, visto que existe um córrego próximo a usina que é utilizado pela 

população para lazer. 



 

 

 
  
  

7. Cronograma de atividades do PACM Fábrica de Etanol e da UTE da FS Bioenergia. 
 

Meses 2021 mai jun jul   

Eixo 1 - Eliminação de fontes de infecção de Plasmodium sp. 

Avaliação clínica e realização de exames microscópicos (gota espessa) para malária entre os trabalhadores. 
(Novas contratações e retorno de férias) 

X 
    

Eixo 2 - Diagnóstico e Tratamento Oportuno e Correto da Malária 

Atenção ambulatorial e/ou hospital ao trabalhador infectado X X    

Ações de controle e vigilância dos casos suspeitos e confirmados em conjunto com as SMS X X    

Eixo 3 - Desenvolvimento de mecanismos de proteção para a redução da exposição aos riscos 

Planejamento e desenvolvimento das atividades operacionais considerando os hábitos das espécies de 
anofelinos da área do empreendimento identificados no estudo da APM 

X 
 X   

Atividades de educação e mobilização dos trabalhadores para o uso de vestimentas protetoras reduzindo a área 
corporal expostas 

X X 
   

Fornecimento de produtos repelentes ao trabalhador para redução da exposição corpórea à picada de anofelinos X X    

Telagem de portas, janelas e varandas dos alojamentos e refeitórios X X    

Supervisão organizacional dos trabalhadores para uso das medidas de proteção X X    

Eixo 4 – Avaliação e controle seletivo de anofelinos 

Identificação das principais espécies vetores, densidade populacional. E ritmo nictmeral na AID e monitoramento 
dos criadouros 

X 
 X   

Monitoramento de criadouros, densidade e das espécies na AID X  X   

Obras de ordenamento do meio para eliminação de criadouros dos mosquitos nas áreas de risco  X 
 X   

Eixo 5 – Educação e comunicação junto aos trabalhadores e comunidade 

Oficinas comunitárias e campanhas de mídia  X 
   

Monitoramento e Avaliação do PACM X 
 X  X 

12 
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A estimativa considera o custo total do PACM, onde suas ações de 

controle estão distribuídas dentro dos outros programas, segundo recursos 

essenciais independente da estratégia de execução eleita pelos 

empreendedores (direta ou indireta). O montante de recursos a ser mobilizado 

para a execução do PACM somou R$ 287.000,00 distribuídos em custos de 

manutenção e investimentos. A síntese das estimativas de custos está 

apresentada no Quadro 02 contendo ainda a estimativa de custos por Eixo de 

Ação. 

Quadro 02. Síntese das Estimativas de Custos de Execução (Total e Média 

Mensal) segundo Eixo de Ação do PACM da Fábrica de Etanol e da UTE da FS 

Bioenergia. 

 
Eixo 

 
Descrição 

Valor Total 
(R$) 

 
% 

Média 
mensal  

(12 meses) 

01 
Eliminação de fontes de infecção de 

Plasmodium sp. 
69.000,00 24,04 5.750,00 

02 
Diagnóstico e tratamento oportuno e 

correto da Malária 
98.000,00 34,14 8.166,00 

 
03 

Desenvolvimento de mecanismos de 
Proteção para a redução da exposição 
aos riscos de infecção do Plasmodium 

sp. 

 
20.000,00 

 
6,96 

 
1.666,67 

04 
Avaliação e controle seletivo de 

anofelinos 
24.000,00 8,36 2.000,00 

05 
Educação e Comunicação junto aos 

trabalhadores 
76.000,00 26,48 6.500,00 

 Total Geral 287.000,00  24.082,67 

 
A distribuição do montante dos recursos previstos para execução do 

PACM (R$ 287.000,00) será disposta proporcionalmente de forma crescente nas 

fases de Instalação (40%), Construção (55%) e, decrescente na fase de 

Operação (5%). Esta distribuição da previsão orçamentária teve como base o 

contingente de trabalhadores alocados em cada fase da obra, a duração de cada 

fase da obra e a especificidade das ações técnicas propostas conforme quadro 

abaixo. No momento o empreendimento esta concluído e em operação.
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8. Pactuação da Execução do PACM 
 

De acordo com a Nota Técnica Nº 16/2009/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS 

sobre as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação para o Controle da Malária 

(PACM) é de inteira responsabilidade do empreendedor a sua elaboração e 

aplicação, e deve conter a descrição detalhada das ações visando o 

fortalecimento de vigilância em malária, com o objetivo de prevenir o possível 

aumento da transmissão da malária na área de instalação do empreendimento, 

podendo algumas dessas ações ser pactuadas com a Secretaria Municipal de 

Saúde – SMS. 

De acordo com a proposta do PACM, o quadro 4 apresenta as ações 

previstas e respectivas responsabilidades presumidas. No intuito de não 

sobrecarregar o sistema municipal de Saúde o empreendedor tomou como 

responsabilidade própria a execução de grande parte dessas ações, ficando 

apenas de encargo ao munícipio o tratamento de possíveis casos de infecção 

pela malária. Visando a melhoria no atendimento e realização de exames para 

detecção da malária o empreendedor efetuará um repasse de equipamentos e 

insumos para a Secretária Municipal de Sorriso e Escritório Regional de Saúde 

de Sinop. 
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Quadro 04. Descrição segundo os Eixos de Ações das responsabilidades na 

execução do PACM da Fábrica de Etanol e da UTE da FS Bioenergia. 

 
Ação 

 
Descrição 

Responsabili 
dade 

Empr. 
SMS 
/ERS 

Eliminação de 
de infecção 
Plasmodium sp. 

fontes 
de 

Avaliação clínica e realização de exames 
microscópicos (gota espessa). 

 
X 

 
X 

Diagnóstico e 
tratamento oportuno e 
correto da Malária 

Atenção 
trabalhador. 

ambulatorial/hospitalar ao 
X 

 

Ações de controle e vigilância dos casos 
suspeitos e confirmados. 

X X 

Desenvolvimento de 
mecanismos de 
Proteção para a 
redução da exposição 
aos riscos de infecção 
do Plasmodium sp. 

Planejamento e desenvolvimento das 
atividades operacionais considerando os 
hábitos das espécies de anofelinos da área 
do empreendimento identificados no estudo 
APM. 

 
 

X 

 

Atividades de educação e mobilização dos 
trabalhadores para o uso de vestimentas 
protetoras reduzindo a área corporal 
exposta. 

 
X 

 

Fornecimento de produtos repelentes para o 
corpo e inseticidas para o ambiente 
externos. 

 
X 

 

Telagem de portas, janelas e varandas de 
acampamentos. 

X 
 

Supervisão organizacional dos 
trabalhadores para uso de medidas de 
proteção. 

 

X 
 

Avaliação e controle 
seletivo de anofelinos 

Identificação das principais espécies 
vetores, densidade populacional e ritmo 
nictmeral na AID e seus criadouros. 

 

X 
 

Monitoramento de criadouros, densidade e 
das espécies na AID. 

X 
 

Obras de ordenamento do meio para 
eliminação de criadouros dos mosquitos nas 
áreas de risco da AID. 

 
X 

 

Educação e 
Comunicação junto 
aos trabalhadores 

Oficinas 
mídia. 

comunitárias e campanhas de 
X 

 

Atividades educativas grupais com 
trabalhadores. 

X 
 

Monitoramento e Avaliação do PACM. X X 

Para instrumentalizar o processo de decisão da pactuação foi construído 

o Quadro 5 com a proposta de repasse de recursos com a aquisição de 

equipamentos e insumos para análises laboratoriais. 
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Quadro 05b. Recursos financeiros e respectivas descrições em espécies 

propostas para a pactuação da execução do PACM com o município de Sorriso 

- MT. 
 

Un. Equipamento Preço Total 

02 Atomizador Costal Motorizado Ubv 11 litros TK65 
- Guarany 

4.059,00 8.118,90 

30 Máscaras Alltec 2402 com dois filtros para gases 
ácidos e orgânicos  

59,69 1.790,70 

01 Freezer Horizontal Metalfrio DA550 - 546 litros 3.419,91 3.419,91 

10 Caixas térmicas 26 litros Mor 69,90 699,00 

02 Caixas Térmicas 75 litros Mor 210,00 420,00 

01 Microscópio estereoscópio (LUPA) binocular  5.600,00 5.600,00 

05 Jogos de EPIs completos (máscara facial, luvas 
nítricas, óculos de segurança, calça e capote) 

150,00 750,00 

01 Cilindro - de aço, para nitrogênio líquido, com 
capacidade para 20 l  

3.100,00 3.100,00 

02 Armários para escritório alto, modelo com chave 740,00 740,00 

01 Armário para escritório de aço com chave 360,00 360,00 

02 Estantes de aço com 6 prateleiras – 30 cm de 
prof, cor cinza.  

200,00 400,00 

 
Total 

 
27.478,51 

 

 

  



 

17  

Quadro 05b. Recursos financeiros e respectivas descrições em espécies 

propostas para a pactuação da execução do PACM com o Escritório Regional 

de Sinop - MT. 

 

Un. Equipamento Preço Total 

01 un Microscópio estereoscópio (LUPA) binocular  5.600,00 5.600,00 

10 cx Luvas para procedimentos  62,00 620,00 

20 fr Álcool 70% 6,00 120,00 

01 cx Algodão 500g 215,00 215,00 

10 un Fita crepe estreita 8,00 80,00 

10 un Fita crepe larga 10,00 100,00 

03 un Armários para escritório alto, modelo com 
chave 

740,00 2.220,00 

02 un Armário baixo 2 portas em MDF 265,00 530,00 

03 un Estantes de aço com 6 prateleiras – 30 cm de 
profundidade, cor cinza.  

200,00 600,00 

01 un Projetor Epson PowerLite S41+ SVGA 
800x600 – 3300 Lumens  

2.999,00 2.999,00 

 
Total 

 
13.084,00 

Total de repasses para SMS de Sorriso e ESR de Sinop 

Escritório Regional de Saúde de Sinop 13.084,00 

Secretária Municipal de Saúde de Sorriso 27.478,51 

Total 40.562,51 

 

 

As ações previstas para o PACM poderão eventualmente ser 

readequadas no decorrer da sua execução mediante os resultados do 

monitoramento trimestral do Anopheles a ser realizado no empreendimento nas 

fases de instalação, construção e operação. Os custos para implantação do 

PACM, estão inseridos nos programas ambientais que serão desenvolvidos na 

Fábrica de Etanol e da UTE da FS Bioenergia. 



















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  21  

A NÁ LIS E  DE  Á GUA



Dados do Solicitante
V

alidador do relatório
Solicitante: CNPJ/CPF:

Endereço: CEP:

Cidade: Estado: Responsável pela solicitação: Telefone:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL 20.003.699/0002-31

ROD BR 163 KM 768 78890000

SORRISO MT MAIANE TURRI, INDOMAR (65) 3548-1435
Página 1 de 5  Emissão 26/01/2021 

Dados da Amostra
Ordem Serviço: Código da amostra:

Local da amostragem / Órgão expedidor:

Descrição da amostra (Tipo): Lote: Lacre:

Ponto de coleta: Resp. coleta:

Fabricação: Validade: Coleta: Temp. Coleta: Fabricante:

Remessa: Recebimento: Etiqueta: Temp. recebimento: Condições da amostra:

9760347 41665FQ20

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL

REC HIDRICO
NI NI

CÓRREGO / MONTANTE   - INDOMAR / MAIANE

NI NI 19/12/2020 12:57 27,4°C FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BI

NI 21/12/2020 10:00 NI 2,0°C RESTRIÇÃO - FRASCO

Dados informados pelo cliente:
ETIQUETAS: 366907 - 366908 - 374741 - 369954 - 369956 - 240128 - 367358 - 375752 - 363381
TEMP. DO AMBIENTE: 34,2°C

Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.347-0 

Ensaio Resultado Unidade Início FimReferência LQ
(1)1,1 DICLOROETENO <1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,08
(1)1,2 DICLOROETANO <1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) --------- 1,08
(2)2,4 D <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 1,0
(3)2,4-DICLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(2)2,4,5 - T <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 1,0
(3)2,4,5 - TP <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(4)2,4,6 TRICLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)2-CLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ----------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(2)ACRILAMIDA <0,5 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 0,5
(3)ALACLOR <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)ALDRIN + DIELDRIN
ALDRIN + DIELDRIN <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-20210,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(5)ALUMÍNIO DISSOLVIDO 0,091 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,015
(6)ANTIMÔNIO <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(6)ARSENIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)ATRAZINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)BÁRIO TOTAL <0,0017 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,0017
(1)BENZENO <1,00 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,00
(3)BENZIDINA <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q
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(3)BENZO (a) ANTRACENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO (a) PIRENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO(b) FLUORANTENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO (k) FLUORANTENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)BERILIO TOTAL <0,0006 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) --------- 0,0006
(6)BORO TOTAL <0,016 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,016
(6)CÁDMIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)CARBARIL <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)CHUMBO TOTAL <0,01 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,01
(7)CIANETO LIVRE <0,016 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,016

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)CLORDANO <0,005 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(8)CLORETO TOTAL <3,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 3,00
(9)CLORO RESIDUAL  TOTAL(COMBINADO + 

LIVRE), água
0,04 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,02

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(10)CLOROFILA A <0,1 µg/L 23-12-2020 05-01-2021(a) -------- 0,1
(6)COBALTO TOTAL <0,005 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,005
(6)COBRE DISSOLVIDO <0,007 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 0,007

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(11)COR VERDADEIRA 35,00 uC 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- 0,50
(12)CORANTES DE FONTES ANTRÓPICAS 

(ARTIFICIAIS).água
Ausência - 23-12-2020 24-12-2020NA

(3)CRISENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)CROMO TOTAL <0,008 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,008
(13)DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO 5/

20 ºC
<3,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 3,00

(3)DDT (4,4-DDT + 4,4-DDE + 4,4-DDD) <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)DEMETON (DEMETON-O+DEMETON-S), água <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(14)DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS <1 Cel/mL 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 1
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)DIBENZO (a,h) ANTRACENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)DICLOROMETANO <1,18 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,18
(3)DODECACLORO <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q
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(3)ENDOSSULFAN (I + II + sulfato) <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)ENDRIN <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)ESTIRENO <1,15 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,15
(1)ETILBENZENO <1,50 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,50

(15)FENOIS TOTAIS <0,07 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,07
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)FERRO DISSOLVIDO 0,095 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,003
(16)FLUORETO TOTAL <0,15 mg/L 23-12-2020 28-12-2020(a) ---------- 0,15
(17)FOSFORO TOTAL <0,013 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,013

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(18)GLIFOSATO <50 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ---------- 50,0
(3)GUTION <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)HEPTACLORO E HEPTACLORO EPÓXIDO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)HEXACLOROBENZENO <0,80 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,80
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)INDENO (1,2,3-cd) PIRENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)LINDANO <0,005 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)LÍTIO TOTAL <0,006 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,006
(3)MALATION <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ------------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)MANGANÊS TOTAL <0,009 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ----------- 0,009
(9)MATERIAIS FLUTUANTES Ausência 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- NA
(9)MERCÚRIO TOTAL <0,0001 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,0001

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)METOLACLORO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(19)METOXICLORO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)NÍQUEL TOTAL <0,009 mg/L 23-12-2020 05-01-2021(a) ---------- 0,009
(20)NITRATO <0,50 mg/L N-NO3 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 0,50
(21)NITRITO <0,04 mg/L de N-NO2 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 0,04
(22)NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL <0,30 mg/L de N-NH3 23-12-2020 31-12-2020(a) ---------- 0,30
(23)ÓLEOS E GRAXAS TOTAL <10,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ----------- 10,00
(24)OXIGÊNIO DISSOLVIDO 8,39 mg/L 23-12-2020 28-12-2020(a) ---------- 0 a 60
(18)PARATION <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)BIFENILAS POLICLORADAS <0,08 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,08
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q
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(4)PENTACLOROFENOL <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ---------- 1,0

(25)pH 5,60 U pH 23-12-2020 26-12-2020(a) ---------- 2 a 12
(6)PRATA TOTAL <0,005 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,005
(9)RESÍDUOS SÓLIDOS OBJETÁVEIS Presença      ---------- 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- NA

(26)SELÊNIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)SIMAZINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(27)SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS <1,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 1,00
(28)Substâncias que Comunicam Odor Não observado 23-12-2020 29-12-2020NA
(5)SULFATO TOTAL (SO4) <0,30 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,30

(29)SULFETO DE HIDROGÊNIO 0,00 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- NE
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(30)SURFACTANTES (SUBS, TENSOATIVAS QUE 
REAGEM AO AZUL DE M

<0,25 mg/L 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- 0,25

(1)TETRACLORETO DE CARBONO <1,10 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,10
(1)TETRACLOROETENO <1,17 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,17
(1)TOLUENO, água <1,40 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,40
(3)TOXAFENO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)TRIBUTILESTANHO <0,1 µg/L 23-12-2020 14-01-20210,1
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)TRICLOROBENZENO(1,2,3 - TCB+1,2,4 - 
TCB), água

<1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-20201,08

(1)TRICLOROETENO <1,14 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,14
(3)TRIFLURALINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(31)TURBIDEZ 5,27 NTU 23-12-2020 26-12-2020(a) ---------- 0,04
(6)URÂNIO TOTAL <0,014 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,014

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)VANÁDIO TOTAL <0,011 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,011
(1)XILENO TOTAL <1,70 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,70
(6)ZINCO TOTAL <0,06 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,06

Abreviatura:

NA = Não aplicado | NI = Não informado  |  LQ = Limite de Quantificação  |  NE = Não Especificado  |  ND = Não Detectável  |  VMP = Valor Máximo Permitido
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Metodologia(s):

(1) Environmental Protection Agency  - US EPA Methods 5021A e 8260D

(2) Environmental Protection Agency  - US EPA Methods 538 - 1 2009 (modificados)

(3) Environmental Protection Agency - US EPA Method 8270 D, 3500 e 3510 C

(4) Environmental Agency Protection - US EPA Method 8041 A

(5) PE FQ114

(6) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017. Method 3030 H - 3120

(7) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed.,2017 - 4500 CN-E

(8) ABNT NBR 13797:1997  ■ Determinação de cloretos - Métodos titulométricos do nitrato mercúrico e do nitrato de prata

(9) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017

(10) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 Method 10200 H

(11) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2120 E

(12) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 Method 2110

(13) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5210 B

(14) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017

(15) DIN 38409-16

(16) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500-F D

(17) APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2310 B.

(18) Environmental Agency Protection - US EPA Methods 8316 (modificados)

(19) Environmental Agency Protection US EPA Method 8081 B

(20) PE FQ 017

(21) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500 B

(22) PE FQ116

(23) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5520 D

(24) PE FQ 030

(25) PE FQ 049

(26) PE FQ115

(27) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2540 C

(28) Análise perceptível pela visão, olfato ou paladar.

(29) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500 S²- D

(30) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5540 C

(31) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2130 B

Informações adicionais:

(a) Legislação não solicitada

Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão a disposição do solicitante.
O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) tem significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem nenhuma alteração.
Procedimento de amostragem: Plano de amostragem é de responsabilidade do solicitante.

Comentário(s):

Nota: Opiniões e interpretações não fazem parte do escopo deste laboratório.

Alvaro Largura PhD
CRF PR: 716

Lilian Patricia Ramos  
Crbio PR: 83724/07-D

Para validar a assinatura do seu laudo acesse conferirassinatura.a3q.com.br e digite o código OTc2MDM0N3 e a série w0MTY2NUZRMjB8MA==



Dados do Solicitante
V

alidador do relatório
Solicitante: CNPJ/CPF:

Endereço: CEP:

Cidade: Estado: Responsável pela solicitação: Telefone:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL 20.003.699/0002-31

ROD BR 163 KM 768 78890000

SORRISO MT MAIANE TURRI, INDOMAR (65) 3548-1435
Página 1 de 1  Emissão 29/12/2020 

Dados da Amostra
Ordem Serviço: Código da amostra:

Local da amostragem / Órgão expedidor:

Descrição da amostra (Tipo): Lote: Lacre:

Ponto de coleta: Resp. coleta:

Fabricação: Validade: Coleta: Temp. Coleta: Fabricante:

Remessa: Recebimento: Etiqueta: Temp. recebimento: Condições da amostra:

9760352 111982MB20

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL

REC HIDRICO
NI NI

CÓRREGO / MONTANTE   - INDOMAR / MAIANE

NI NI 19/12/2020 12:57 27,4°C FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BI

NI 21/12/2020 10:00 NI 2,0°C RESTRIÇÃO - FRASCO

Dados informados pelo cliente:
ETIQUETAS: 366907 - 366908 - 374741 - 369954 - 369956 - 240128 - 367358 - 375752 - 363381
TEMP. DO AMBIENTE: 34,2°C

Relatório de Ensaio Microbiológico - 9.760.352-0 

Ensaio Resultado Unidade Início FimReferência
(1)Contagem de Coliformes Termotolerantes a 45°C 3.400 UFC/100 mL 24-12-2020 25-12-2020(a) Classe I: 200 UFC/100mL

Classe II: 1.000 UFC/100mL
Classe III: 2.500 UFC/100mL

Abreviatura:

NA = Não aplicado | NI = Não informado  |  UFC = Unidade Formadora de Colônias  | NMP = Número Mais Provável  | SVR = Sem Valor de Referência  | ND = Não Detectável

Metodologia(s):

(1) SMWW, Métodos 9222 B, D e E. 23ª Edição 2017.

Informações adicionais:

(a) Conama nº 357, de 17 de março de 2005.

Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão a disposição do solicitante.
O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) tem significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem nenhuma alteração.
Procedimento de amostragem: Plano de amostragem é de responsabilidade do solicitante.

Comentário(s):

Nota: Opiniões e interpretações não fazem parte do escopo deste laboratório.

Alvaro Largura PhD
CRF PR: 716

Para validar a assinatura do seu laudo acesse conferirassinatura.a3q.com.br e digite o código OTc2MDM1Mn e a série wxMTE5ODJNQjIwfDA=



Dados do Solicitante
V

alidador do relatório
Solicitante: CNPJ/CPF:

Endereço: CEP:

Cidade: Estado: Responsável pela solicitação: Telefone:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL 20.003.699/0002-31

ROD BR 163 KM 768 78890000

SORRISO MT MAIANE TURRI, INDOMAR (65) 3548-1435
Página 1 de 1  Emissão 29/12/2020 

Dados da Amostra
Ordem Serviço: Código da amostra:

Local da amostragem / Órgão expedidor:

Descrição da amostra (Tipo): Lote: Lacre:

Ponto de coleta: Resp. coleta:

Fabricação: Validade: Coleta: Temp. Coleta: Fabricante:

Remessa: Recebimento: Etiqueta: Temp. recebimento: Condições da amostra:

9760353 111985MB20

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL

REC HIDRICO
NI NI

CÓRREGO / JUSANTE   - INDOMAR / MAIANE

NI NI 19/12/2020 13:06 27,7°C FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BI

NI 21/12/2020 10:00 NI 2,0°C RESTRIÇÃO - FRASCO

Dados informados pelo cliente:
ETIQUETAS: 375740 - 359628 - 370916 - 367961 - 366961 - 240932 - 371350 - 363562 - 3754751
TEMP. DO AMBIENTE: 34,2°C

Relatório de Ensaio Microbiológico - 9.760.353-0 

Ensaio Resultado Unidade Início FimReferência
(1)Contagem de Coliformes Termotolerantes a 45°C 4.600 UFC/100 mL 24-12-2020 25-12-2020(a) Classe I: 200 UFC/100mL

Classe II: 1.000 UFC/100mL
Classe III: 2.500 UFC/100mL

Abreviatura:

NA = Não aplicado | NI = Não informado  |  UFC = Unidade Formadora de Colônias  | NMP = Número Mais Provável  | SVR = Sem Valor de Referência  | ND = Não Detectável

Metodologia(s):

(1) SMWW, Métodos 9222 B, D e E. 23ª Edição 2017.

Informações adicionais:

(a) Conama nº 357, de 17 de março de 2005.

Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão a disposição do solicitante.
O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) tem significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem nenhuma alteração.
Procedimento de amostragem: Plano de amostragem é de responsabilidade do solicitante.

Comentário(s):

Nota: Opiniões e interpretações não fazem parte do escopo deste laboratório.

Alvaro Largura PhD
CRF PR: 716

Para validar a assinatura do seu laudo acesse conferirassinatura.a3q.com.br e digite o código OTc2MDM1M3 e a série wxMTE5ODVNQjIwfDA=



Dados do Solicitante
V

alidador do relatório
Solicitante: CNPJ/CPF:

Endereço: CEP:

Cidade: Estado: Responsável pela solicitação: Telefone:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL 20.003.699/0002-31

ROD BR 163 KM 768 78890000

SORRISO MT MAIANE TURRI, INDOMAR (65) 3548-1435
Página 1 de 5  Emissão 26/01/2021 

Dados da Amostra
Ordem Serviço: Código da amostra:

Local da amostragem / Órgão expedidor:

Descrição da amostra (Tipo): Lote: Lacre:

Ponto de coleta: Resp. coleta:

Fabricação: Validade: Coleta: Temp. Coleta: Fabricante:

Remessa: Recebimento: Etiqueta: Temp. recebimento: Condições da amostra:

9760424 41702FQ20

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - AMBIENTAL

REC HIDRICO
NI NI

CÓRREGO / JUSANTE   - INDOMAR / MAIANE

NI NI 19/12/2020 13:06 27,7°C FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BI

NI 21/12/2020 10:00 NI 2,0°C RESTRIÇÃO - FRASCO

Dados informados pelo cliente:
ETIQUETAS: 375740 - 359628 - 370916 - 367961 - 366961 - 240932 - 371350 - 363562 - 3754751
TEMP. DO AMBIENTE: 34,2°C

Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.424-0 

Ensaio Resultado Unidade Início FimReferência LQ
(1)1,1 DICLOROETENO <1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,08
(1)1,2 DICLOROETANO <1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) --------- 1,08
(2)2,4 D <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 1,0
(3)2,4-DICLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(2)2,4,5 - T <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 1,0
(3)2,4,5 - TP <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(4)2,4,6 TRICLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)2-CLOROFENOL <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ----------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(2)ACRILAMIDA <0,5 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ----------- 0,5
(3)ALACLOR <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)ALDRIN + DIELDRIN
ALDRIN + DIELDRIN <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-20210,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(5)ALUMÍNIO DISSOLVIDO <0,015 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,015
(6)ANTIMÔNIO <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(6)ARSENIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)ATRAZINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)BÁRIO TOTAL <0,0017 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,0017
(1)BENZENO <1,00 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,00
(3)BENZIDINA <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q



Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.424-0 - Continuação
(3)BENZO (a) ANTRACENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO (a) PIRENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO(b) FLUORANTENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)BENZO (k) FLUORANTENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)BERILIO TOTAL <0,0006 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) --------- 0,0006
(6)BORO TOTAL <0,016 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,016
(6)CÁDMIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)CARBARIL <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)CHUMBO TOTAL <0,01 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,01
(7)CIANETO LIVRE <0,016 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,016

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)CLORDANO <0,005 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(8)CLORETO TOTAL <3,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 3,00
(9)CLORO RESIDUAL  TOTAL(COMBINADO + 

LIVRE), água
0,03 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,02

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(10)CLOROFILA A <0,1 µg/L 23-12-2020 05-01-2021(a) -------- 0,1
(6)COBALTO TOTAL <0,005 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,005
(6)COBRE DISSOLVIDO <0,007 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 0,007

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(11)COR VERDADEIRA 31,00 uC 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- 0,50
(12)CORANTES DE FONTES ANTRÓPICAS 

(ARTIFICIAIS).água
Ausência - 23-12-2020 24-12-2020NA

(3)CRISENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)CROMO TOTAL <0,008 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,008
(13)DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO 5/

20 ºC
<3,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 3,00

(3)DDT (4,4-DDT + 4,4-DDE + 4,4-DDD) <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)DEMETON (DEMETON-O+DEMETON-S), água <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(14)DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS <1 Cel/mL 23-12-2020 14-01-2021(a) --------- 1
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)DIBENZO (a,h) ANTRACENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)DICLOROMETANO <1,18 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,18
(3)DODECACLORO <0,05 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q



Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.424-0 - Continuação
(3)ENDOSSULFAN (I + II + sulfato) <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)ENDRIN <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)ESTIRENO <1,15 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,15
(1)ETILBENZENO <1,50 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,50

(15)FENOIS TOTAIS <0,07 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,07
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)FERRO DISSOLVIDO <0,003 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,003
(16)FLUORETO TOTAL <0,15 mg/L 23-12-2020 28-12-2020(a) ---------- 0,15
(17)FOSFORO TOTAL 0,034 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,013

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(18)GLIFOSATO <50 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ---------- 50,0
(3)GUTION <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)HEPTACLORO E HEPTACLORO EPÓXIDO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)HEXACLOROBENZENO <0,80 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,80
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)INDENO (1,2,3-cd) PIRENO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(3)LINDANO <0,005 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)LÍTIO TOTAL <0,006 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,006
(3)MALATION <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ------------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(6)MANGANÊS TOTAL <0,009 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ----------- 0,009
(9)MATERIAIS FLUTUANTES Ausência 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- NA
(9)MERCÚRIO TOTAL <0,0001 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,0001

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)METOLACLORO <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(19)METOXICLORO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,005
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)NÍQUEL TOTAL <0,009 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,009
(20)NITRATO <0,50 mg/L N-NO3 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 0,50
(21)NITRITO 0,04 mg/L de N-NO2 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 0,04
(22)NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL <0,30 mg/L de N-NH3 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,30
(23)ÓLEOS E GRAXAS TOTAL <10,00 mg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 10,00
(24)OXIGÊNIO DISSOLVIDO 8,02 mg/L 23-12-2020 28-12-2020(a) ---------- 0 a 60
(18)PARATION <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ------------ 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)BIFENILAS POLICLORADAS <0,08 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,08
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q



Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.424-0 - Continuação
(4)PENTACLOROFENOL <1,0 µg/L 23-12-2020 06-01-2021(a) ---------- 1,0

(25)pH 6,42 U pH 23-12-2020 26-12-2020(a) ---------- 2 a 12
(6)PRATA TOTAL <0,005 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,005
(9)RESÍDUOS SÓLIDOS OBJETÁVEIS Presença      ---------- 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- NA

(26)SELÊNIO TOTAL <0,001 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,001
(3)SIMAZINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) --------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(27)SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 1,00 mg/L 23-12-2020 29-12-2020(a) ---------- 1,00
(28)Substâncias que Comunicam Odor Não observado 23-12-2020 29-12-2020NA
(5)SULFATO TOTAL (SO4) <0,30 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,30

(29)SULFETO DE HIDROGÊNIO 0,00 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- NE
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(30)SURFACTANTES (SUBS, TENSOATIVAS QUE 
REAGEM AO AZUL DE M

<0,25 mg/L 23-12-2020 24-12-2020(a) ---------- 0,25

(1)TETRACLORETO DE CARBONO <1,10 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,10
(1)TETRACLOROETENO <1,17 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,17
(1)TOLUENO, água <1,40 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,40
(3)TOXAFENO <0,005 µg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ----------- 0,005

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(3)TRIBUTILESTANHO <0,1 µg/L 23-12-2020 14-01-20210,1
Observação:

Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(1)TRICLOROBENZENO(1,2,3 - TCB+1,2,4 - 
TCB), água

<1,08 µg/L 23-12-2020 30-12-20201,08

(1)TRICLOROETENO <1,14 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ----------- 1,14
(3)TRIFLURALINA <0,05 µg/L 23-12-2020 26-01-2021(a) ---------- 0,05

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q.

(31)TURBIDEZ 4,65 NTU 23-12-2020 26-12-2020(a) ---------- 0,04
(6)URÂNIO TOTAL <0,014 mg/L 23-12-2020 14-01-2021(a) ---------- 0,014

Observação:
Ensaio realizado por laboratório de apoio em intercâmbio 
com Laboratório A3Q

(6)VANÁDIO TOTAL <0,011 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,011
(1)XILENO TOTAL <1,70 µg/L 23-12-2020 30-12-2020(a) ---------- 1,70
(6)ZINCO TOTAL <0,06 mg/L 23-12-2020 04-01-2021(a) ---------- 0,06

Abreviatura:

NA = Não aplicado | NI = Não informado  |  LQ = Limite de Quantificação  |  NE = Não Especificado  |  ND = Não Detectável  |  VMP = Valor Máximo Permitido



Relatório de Ensaio Físico-Químico - 9.760.424-0 - Continuação
Metodologia(s):

(1) Environmental Protection Agency  - US EPA Methods 5021A e 8260D

(2) Environmental Protection Agency  - US EPA Methods 538 - 1 2009 (modificados)

(3) Environmental Protection Agency - US EPA Method 8270 D, 3500 e 3510 C

(4) Environmental Agency Protection - US EPA Method 8041 A

(5) PE FQ114

(6) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017. Method 3030 H - 3120

(7) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed.,2017 - 4500 CN-E

(8) ABNT NBR 13797:1997  ■ Determinação de cloretos - Métodos titulométricos do nitrato mercúrico e do nitrato de prata

(9) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017

(10) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 Method 10200 H

(11) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2120 E

(12) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 Method 2110

(13) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5210 B

(14) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017

(15) DIN 38409-16

(16) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500-F D

(17) APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2310 B.

(18) Environmental Agency Protection - US EPA Methods 8316 (modificados)

(19) Environmental Agency Protection US EPA Method 8081 B

(20) PE FQ 017

(21) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500 B

(22) PE FQ116

(23) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5520 D

(24) PE FQ 030

(25) PE FQ 049

(26) PE FQ115

(27) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2540 C

(28) Análise perceptível pela visão, olfato ou paladar.

(29) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 4500 S²- D

(30) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 5540 C

(31) APHA, AWWA, WEF - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª ed. 2017 - Method 2130 B

Informações adicionais:

(a) Legislação não solicitada

Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão a disposição do solicitante.
O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) tem significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) analisada(s).
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido por completo e sem nenhuma alteração.
Procedimento de amostragem: Plano de amostragem é de responsabilidade do solicitante.

Comentário(s):

Nota: Opiniões e interpretações não fazem parte do escopo deste laboratório.

Alvaro Largura PhD
CRF PR: 716

Lilian Patricia Ramos  
Crbio PR: 83724/07-D

Para validar a assinatura do seu laudo acesse conferirassinatura.a3q.com.br e digite o código OTc2MDQyNH e a série w0MTcwMkZRMjB8MA==



 

 

Analytical Química & Engenharia 
Rua Quatro, Quadra 14, Lote 01 - Bairro São José I - Cuiabá - MT – Brasil. 

CEP 78.080-560 - Fone: (65) 3661-7796 / 3661-5520 

CNPJ: 32.920.641/0001-50 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
Emissão: 19/10/2020 – Revisão: 00 

www.analyticalmt.com.br / gerenciaoperacional@awmt.com.br / comercial@awmt.com.br 

Página 1 de 2 

              

  

 
  

 

 
 

 

 
 

Relatório de Ensaios – Protocolo: 20.4204 
 

1 – Dados do Cliente    
Código Cliente: 133 

Interessado ( Razão Social ):  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.      

Nome Fantasia: FS Bioenergia  

CPF / CNPJ: 20.003.699/0002-31 Inscrição Estadual: 13.748.175-6 

Localidade / Endereço: Rodovia BR 163, s/nº, Km 768, Zona Rural 

Município: Sorriso – MT 

Solicitante: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.      

Localidade / Endereço: Rodovia BR 163, s/nº, Km 768, Zona Rural 

Município: Sorriso – MT N° Orçamento / N° Contrato: 1144/2020 

Contato / Responsável: Maiane Turri  Setor: Meio Ambiente  Telefone: (66) 3548 – 1538      

 

2 – Informações  
Os resultados analíticos referem – se unicamente a amostra analisada; 

Este relatório de ensaios só pode ser reproduzido por inteiro, reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório; 

Os critérios para avaliação das amostras recebidas no laboratório estão descritos no Formulário de Avaliação de Pedidos e Amostras Recebidas  

( FRM-SGQ-014  ) e, caso alguma apresente desvio em relação aos critérios adotados , é solicitado aprovação do cliente;   

A Analytical se isenta de qualquer responsabilidade quando os procedimentos de coleta e informações que forem fornecidos pelo cliente; 

As amostras foram coletadas conforme normas técnicas estabelecidas no RGL 015; 

Referências metodológicas: métodos de analises utilizados estão de acordo com Standard Methods for the Examination of  Water and 

Wastewater  23º edition , EPA e ABNT (quando aplicável).     

  

3 – Credenciamentos do Laboratório 
Cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ XVI Região Nº. 1743; 

Cadastrado no Conselho Regional de Química – CRQ XIV Região Nº. 145501399;      

Cadastrado na Vigilância Sanitária - VISA MT - CM 133282, Identificador  Nº. 808214 / 2019; 

Cadastrado na Vigilância Sanitária - VISA RO - CM 14230006, Identificador  Nº.11739 / 2019; 

Cadastrado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA – RO.  LAO  No. 018 SOL / DLA;  

Cadastrado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA – MT.  LO  No. 143; 

Cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA No. 7532322; 

Cadastrado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA-MT. No. 6237.      

 

4 – Dados da Amostra       
Natureza da Amostra: Água de Superfície / Curso D’Água           

Data da Coleta: 30/11/2020 Data do Recebimento: 01/12/2020 

Data de Início das Análises: 01/12/2020 Data de Término das Análises: 22/12/2020 

Responsável Pela Amostragem ( X ) Cliente / ( ) Analytical: Indomar Filho        

Acompanhante: Mayara  

Chuvas nas Últimas 48 Horas: sim  

Amostra: 4975 a 4976/2020 

 

5 – Dados da Amostragem 

Ponto  Local da Coleta / Identificação do Ponto No Amostra Hora da coleta 
Temperatura ºC  

Ar Amostra  

01 Montante - Rio Sossego 4975 14:21 36,6 27,8 

02 Jusante - Rio Sossego 4976 14:37 30,0 27,8 

 
Data da Emissão: Cuiabá – MT., 22 de Dezembro  de 2.020. 

 



 

 

Analytical Química & Engenharia 
Rua Quatro, Quadra 14, Lote 01 - Bairro São José I - Cuiabá - MT – Brasil. 

CEP 78.080-560 - Fone: (65) 3661-7796 / 3661-5520 

CNPJ: 32.920.641/0001-50 
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Relatório de Ensaios – Protocolo: 20.4204 

 

6 – Ensaios Físico / Químicos / Inorgânicos / Orgânicos e Microbiológicos 

 
Amostra: 4975 a 4976 / 2020 

 
Artigo 15º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Doces  

Ensaios Físicos, Químicos, 

Inorgânicos e Orgânicos  
Unidade 

Resultados 
V.M.P(1) 

Método de 

Referência Amostra 4975 Amostra 4976 

DBO5 dias a 20º C  mg/L 0,20 0,24 5 SMEWW 5210 D 

DQO mg/L 0,67 0,80 --- SMEWW 5220 D 

Fósforo Total  mg/L 0,01 0,01 0,1 SMEWW 4500 P.B/E 

Nitrogênio Total  mg/L 0,10 0,12 --- SMEWW 4500 N 

Óleos e Graxas mg/L Virtualmente Ausente Virtualmente Ausente Virtualmente Ausente SMEWW 5520 D 

Oxigênio Dissolvido      mg/L 6,73 6,62 > 5 SMEWW 4500 O G 

pH   --- 5,88 6,03 6  a  9  SMEWW 4500 H+ B  

Sólidos Suspensos Totais  mg/L 4,00 4,75 --- SMEWW 2540 D 

Sólidos Totais mg/L 30,00 40,00 --- SMEWW 2540 B 

Turbidez  NTU 12,80 13,50 100 SMEWW 2130 B 
 

Artigo 15º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Doces   

Ensaios Microbiológicos   Unidade 
Resultados 

V.M.P (1) Método de Referência 
Amostra 4975 Amostra 4976 

Coliformes Termotolerantes     NMP/100mL 1,2 x 101 9,4 x 101 1000 Colilert 
 

 

7 – Notas   
(1)   VMP = Valor Máximo Permitido , Conforme Resolução CONAMA No   357 ,  de 17 de Março de 2005  /  Artigo 15º - Classe 2 - Águas Doces. 
(2)  Leitura realizada in loco.  

( --- )  Não há referências na legislação.  

( * )  Valor fora do padrão de referência ( VMP ). 

 

Opiniões e Interpretações: Os ensaios analisados nas amostras 4975 a 4976 atendem aos padrões referenciados na Resolução CONAMA No  357, de 17 de Março 

de 2005 / Artigo 15º - Classe 02 - Águas Doces. 

 

Data da Emissão: Cuiabá – MT, 22 de Dezembro  de 2.020. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  22  

A NÁ LIS E  DE  S OL O



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008535/2020 Data Analise: 23/03/2020 10:12:53
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 03 SMT 12; Prof.: 20 a 40 cm; ; Prof.: 20 a 40 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 105,88 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 6,78 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 4,69 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto 2,59 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre 5,16 mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco 21,82 mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 5,9 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 6,99 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008534/2020 Data Analise: 16/03/2020 11:17:28
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 03 SMT 11; Prof.: 0 a 20 cm; ; Prof.: 0 a 20 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 109,82 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 3,49 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 3,99 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto 3,99 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre 5,97 mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco 6,69 mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 5,81 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 7,15 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008531/2020 Data Analise: 16/03/2020 11:17:23
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 02 SMT 8; Prof.: 20 a 40 cm; ; Prof.: 20 a 40 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 62 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 7,43 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 2,29 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto 1,19 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre < LQ mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco 19,94 mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 6,17 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 7,21 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008530/2020 Data Analise: 16/03/2020 11:17:23
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 02 SMT 7; Prof.: 0 a 20 cm; ; Prof.: 0 a 20 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 121,27 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 5,04 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 2,27 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto 1,68 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre 0,64 mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco 3,43 mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 6,04 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 7,52 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008527/2020 Data Analise: 16/03/2020 11:17:17
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 01 SMT 4; Prof.: 20 a 40 cm; ; Prof.: 20 a 40 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 45,22 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 12,67 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 1,48 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto < LQ mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre < LQ mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco < LQ mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 5,92 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 6,96 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br



FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Relatório de Ensaio
Est Linha 1A A 900 Metros do Km 07 da Avenida das Industrias, S/N 
Distrito Industrial Senador Atilio Fontana - 78455-000 O.S.: 143277

Proprietario Propriedade
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda Sorriso

N° amostra: 008526/2020 Data Analise: 16/03/2020 11:17:17
Tipo Amostra: Solo Serviço Análitico: Analise Metais Pesados
Identificação: Ponto 01 SMT 3; Prof.: 0 a 20 cm; ; Prof.: 0 a 20 cm

Ensaio Resultado Unidade LQ V.M.P. Método.

Cádmio < LQ mg/kg 0,09 Enviromental Protection Agency

Chumbo < LQ mg/kg 0,38 Enviromental Protection Agency

Mercúrio < LQ mg/kg 0,1 Environmental Protection Agency.

Cromo 42,81 mg/kg 0,3 Environmental Protection Agency

Níquel < LQ mg/kg 0,15 Environmental Protection Agency

Arsênio 11,28 mg/kg 0,3 Enviromental Protection Agency

Bário 2,58 mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobalto < LQ mg/kg 1,0 Environmental Protection Agency

Cobre < LQ mg/kg 0,07 Environmental Protection Agency

Zinco < LQ mg/kg 0,19 Environmental Protection Agency

Potencial Hidrogeniônico (CaCl2) 6,08 - 0,1 IAC

Potencial Hidrogeniônico (H2O) 7,7 - 0,1 IAC

Este resultado refere-se somente aos itens ensaiados
Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução parcial, requer aprovação escrita do Laboratório

__________________________________
Carlos Eduardo Prieto

Gerente Tecnico - CRQ 04261966

LABORATÓRIO SEDE: Rua Amazonas, 220 - Jd. Nova Veneza, 13177-060 - Sumaré - SP - PABX +55 (19) 3832.3679 - laboratorio@ibra.com.br - www.ibra.com.br
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Análise Tecnológica Ltda.   

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. 

Campo Grande/MS – CEP 79.010-180   

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080  

CNPJ: 07.731.099/0001-40  

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

18 a 19 de 11/2020 Hora coleta Inicio: 08:30 Tér: 08:30

Sim Não

Metodologia Unidade LQ Valor de Referência 

CONAMA 491/2018

EPA 3A C° 0,10 _

Método da 

Quimioluminescência μg/Nm
3

0,10 100 μg/Nm
3
- 8 horas

EPA 3A % 0,10 _

EPA 3A ppmV 0,01 9 ppm-8 horas

ABNT-NBR 9546
μg/Nm

3
0,01 20 μg/Nm

3
- 24 horas

ABNT NBR 9547 μg/Nm
3 0,001 240 μg/Nm

3
 - 24 horas

US EPA – NEQN-1277-026 μg/Nm
3 0,01 200 μg/Nm

3
-1 horas

ABNT NBR 13412 μg/Nm
3 0,01 50 μg/Nm

3
 - 24 horas

NBR – 3423 μg/Nm
4 0,01 25  μg/Nm3 - 24 horas

LQ:

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Responsáveis pela Coleta:

Descrição do ponto

X

20.003.699/0002-31

Data da coleta: 

65-3548-1550

RESULTADOS ANALÍTICOS

65-3548-1550

Edgar

Rod. Br 163 – Km 768  - Zona rural - Sorriso - MT

Limite de qualificação

47,42

Edgar Sandim de Macedo

Data de realização da análise 22/11/2020

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 

001 da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição 

para serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Edgar Sandim de Macedo

Data de elaboração do B.A

Parâmetros

Dióxido de Nitrogênio - NO2 0,01

106,29

EPA= Environmental Protection Agency

Químico (CRQ XX 20200004) Químico (CRQ XX 20200004)

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Analista Responsável Técnico

Material Particulado Inaláveis MP 

10

20.003.699/0002-31

Resultado

01/12/2020

Monoxido de Carbono - CO

Temperatura do ar

Chuva nas últimas 24 horas

Material particulado -AGPTS

Ponto 01 - Próximo a Portaria

Dióxido de enxofre - SO2

28,00

1,00

21,00

Ozónio O3

0,07

0,01

Oxigênio - O2

Endereço:

1025-2020

Rod. Br 163 – Km 768  - Zona rural - Sorriso - MT

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda 

Endereço:

192-2020

Organização solicitante:

Material Particulado Inaláveis MP 

2,5
2,31

Processo Comercial:

DADOS REFERENTES A ANÁLISE

1025-2020Relatório de Ensaio

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda 

DADOS REFERENTES AO PONTO DE AMOSTRAGEM

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Identificação Anantecn:
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Análise Tecnológica Ltda.   

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180   

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080  

CNPJ: 07.731.099/0001-40  

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

18/11/2020 Hora coleta Inicio: 13:30 Término: 14:30

Sim Não

Data da Entrada 22/11/2020 27/11/2020 03/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade
Resultado 

medido

Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 18/11/2020  
  hh:mm 13:30  
  hh:mm 14:30  

0.1 0.1 C 28,20  
0,1 0,1 C 99,20  
0.1 0.1 % Vol. 0,65  
0,1 0,1 m/s 8,65  
0,1 0,1 kgf/cm² 72,00  
0.1 0.1 % 100,41  
0,1 0,1 m3/h 250435,00  
0.1 0.1 Nm3/h 174473,00  
0,1 0,1 % 9,91  
0.1 0.1 % 11,09 13,00 
0,1 0,1 mg/Nm3 104,10 122,03 650
0.1 0.1 mg/Nm3 85,00 99,64 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 81,00 94,95 130

LQ: LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

Material Particulado

CO

CO₂

Pressão de Trabalho

SO3 e Névoa acida

Data de realização da análise

Amostrador

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

RESULTADOS ANALÍTICOS

Prazo de Entrega

Parâmetros

NOx

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

SO₂

Relatório de Ensaio C1

Teor de O₂

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Chuva nas últimas 24 horas

Jackson/Erick

X

1027-2020

Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

Coordenadas  GPS 0

20.003.699/0002-31

20.003.699/0002-31 (65) 3548-1550

Amostra Rotulada Como: Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

Temperatura da Fonte

Temperatura do Ar

0

DADOS REFERENTE A ANÁLISE

Amostradores

Data da Amostragem:

Data de elaboração do B.A

Data da amostragem
Hora de Início

Hora de Término

Identificação Anantecn: 1027-2020 Processo Comercial: 192-2020

Local/Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

(65) 3548-1550

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

Organização solicitante:

Parâmetro

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

Limite de DetecçãoLimite de qualificação

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

RASTREABILIDADE

EPA= Environmental Protection Agency

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 

001 da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição 

para serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Endereço:

NOx Jackson/Erick

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

CO₂
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Análise Tecnológica Ltda.   

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180   

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080  

CNPJ: 07.731.099/0001-40  

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Químico (CRQ XX 20200004) Químico (CRQ XX 20200004)

Analista Responsável Técnico

Edgar Sandim de Macedo Edgar Sandim de Macedo

CO

SO₂, SO3 e Névoa acida

Material Particulado

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

18/11/2020 Hora coleta Inicio: 14:40 Término: 15:40

Sim Não

Data da Entrada 22/11/2020 27/11/2020 03/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade Resultado medido
Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 18/11/2020  

  hh:mm 14:40  

  hh:mm 15:40  
0.1 0.1 C 28,20  
0,1 0,1 C 99,20  
0.1 0.1 % Vol. 1,04  
0,1 0,1 m/s 8,66  
0,1 0,1 kgf/cm² 71,00  
0.1 0.1 % 101,47  
0,1 0,1 m3/h 250725  
0.1 0.1 Nm3/h 173992  
0,1 0,1 % 9,91 9,91 
0.1 0.1 % 11,09 13,00 
0,1 0,1 mg/Nm3 104,10 122,03 650
0.1 0.1 mg/Nm3 85,00 99,64 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 101,00 118,39 130

LQ: LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Data da amostragem

Hora de Início

Hora de Término

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Temperatura da Fonte

Pressão de Trabalho

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

Data de elaboração do B.AData de realização da análise

Amostrador

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

NOx

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

RASTREABILIDADE

SO3 e Névoa acida

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Limite de qualificação Limite de Detecção

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

NOx

Jackson/Erick

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 

001 da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição 

para serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

CO₂

EPA= Environmental Protection Agency

Material Particulado

Jackson/Erick

Data da Amostragem:

Parâmetro

CO₂

SO₂

Prazo de Entrega

Parâmetros

Temperatura do Ar

Teor de O₂

CO

Processo Comercial:

Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

20.003.699/0002-31 (65)3548-1550

(65)3548-1550

Amostra Rotulada Como:

20.003.699/0002-31

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

Relatório de Ensaio C2

Organização solicitante: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

1027-2020

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

Identificação Anantecn: 192-20201027-2020

Local/Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

RESULTADOS ANALÍTICOS

Coordenadas  GPS 0

Chuva nas últimas 24 horas X

Amostadores

0

DADOS REFERENTE A ANÁLISE
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, 

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Edgar Sandim de Macedo Edgar Sandim de Macedo

Analista

Químico (CRQ XX 20200004) Químico (CRQ XX 20200004)

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

Responsável Técnico

CO

SO₂, SO3 e Névoa acida

Material Particulado

Jackson/Erick
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

18/11/2020 Hora coleta Inicio: 15:50 Término: 16:50

Sim Não

Data da 

Entrada 22/11/2020 27/11/2020 03/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade
Resultado 

medido

Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 18/11/2020  
  hh:mm 15:50  

  hh:mm 16:50  
0.1 0.1 C 28,20  
0,1 0,1 C 99,20  
0.1 0.1 % Vol. 1,06  
0,1 0,1 m/s 8,66  
0,1 0,1 kgf/cm² 71,00  
0.1 0.1 % 99,63  
0,1 0,1 m3/h 250725,00  
0.1 0.1 Nm3/h 173958,00  
0,1 0,1 % 9,91 9,91 
0.1 0.1 % 11,09 13,00 
0,1 0,1 mg/Nm3 104,10 122,03 650
0.1 0.1 mg/Nm3 85,00 99,64 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 

0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 70,00 82,06 130

LQ: Limite de qualificação LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

RASTREABILIDADE

Hora de Término

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

Pressão de Trabalho

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 001 

da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para 

serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Jackson/Erick

Jackson/Erick

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

EPA= Environmental Protection Agency

Limite de Detecção

Teor de O₂

Jackson/Erick

Material Particulado

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

NOx

Amostrador

Jackson/Erick

CO₂

SO₂

NOx

Chuva nas últimas 24 horas

Parâmetros

RESULTADOS ANALÍTICOS

Data da amostragem

Hora de Início

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

Data da Amostragem:

Data de elaboração do B.AData de realização da análise

DADOS REFERENTE A ANÁLISE

CO

CO₂

20.003.699/0002-31 (65)3548-1550

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

Amostra Rotulada Como: Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

Local/Endereço:

Relatório de Ensaio C3 1027-2020

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

Identificação Anantecn: 1027-2020 Processo Comercial: 192-2020

Organização solicitante FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

(65) 3548-1550

Parâmetro

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

Jackson/Erick

0 0Coordenadas  GPS

Prazo de Entrega

Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

Amostradores: Jackson/Erick

X

SO3 e Névoa acida

Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

20.003.699/0002-31
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

EPA 3A 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 18/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, 

CO

Material Particulado

Jackson/Erick

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

SO₂, SO3 e Névoa acida

Jackson/Erick

Edgar Sandim de Macedo

Químico (CRQ XX 20200004)

Edgar Sandim de Macedo

Químico (CRQ XX 20200004)

Responsável TécnicoAnalista

Jackson/Erick
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Análise Tecnológica Ltda.   

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180   

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080  

CNPJ: 07.731.099/0001-40  

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

19/11/2020 Hora coleta Inicio: 09:20 Término: 10:20

Sim Não

Data da Entrada 22/11/2020 27/11/2020 04/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade
Resultado 

medido

Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 19/11/2020  
  hh:mm 09:20  
  hh:mm 10:20  

0.1 0.1 C 29,00  
0,1 0,1 C 63,00  
0.1 0.1 % Vol. 0,27  
0,1 0,1 m/s 8,24  
0,1 0,1 kgf/cm² 70,00  
0.1 0.1 % 95,10  
0,1 0,1 m3/h 238565,00  
0.1 0.1 Nm3/h 183649,00  
0,1 0,1 % 9,8  
0.1 0.1 % 11 12,77 
0,1 0,1 mg/Nm3 99,70 115,72 650
0.1 0.1 mg/Nm3 94,00 109,11 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 68,00 78,93 130

LQ: LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

CO₂

NOx Jackson/Erick

Parâmetro

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

Limite de DetecçãoLimite de qualificação

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

RASTREABILIDADE

EPA= Environmental Protection Agency

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 

001 da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição 

para serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Endereço:

Identificação Anantecn: 1028-2020 Processo Comercial: 192-2020

Local/Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

(65) 3548-1550

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

Organização solicitante:

Temperatura da Fonte

Temperatura do Ar

0

DADOS REFERENTE A ANÁLISE

Amostradores

Data da Amostragem:

Data de elaboração do B.A

Data da amostragem
Hora de Início

Hora de Término

Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

Coordenadas  GPS 0

20.003.699/0002-31

20.003.699/0002-31 (65) 3548-1550

Amostra Rotulada Como: Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

1028-2020

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

SO₂

Relatório de Ensaio C1

Teor de O₂

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Chuva nas últimas 24 horas

Jackson/Erick

X

Data de realização da análise

Amostrador

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

RESULTADOS ANALÍTICOS

Prazo de Entrega

Parâmetros

NOx

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

Material Particulado

CO

CO₂

Pressão de Trabalho

SO3 e Névoa Ácida
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Análise Tecnológica Ltda.   

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180   

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080  

CNPJ: 07.731.099/0001-40  

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, 

CO

SO₂, SO3 e Névoa Ácida

Material Particulado

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Químico (CRQ XX 20200004) Químico (CRQ XX 20200004)

Analista Responsável Técnico

Edgar Sandim de Macedo Edgar Sandim de Macedo

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

19/11/2020 Hora coleta Inicio: 10:35 Término: 11:35

Sim Não

Data da Entrada 22/11/2020 27/11/2020 04/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade Resultado medido
Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 19/11/2020  

  hh:mm 10:35  

  hh:mm 11:35  
0.1 0.1 C 29,00  
0,1 0,1 C 63,00  
0.1 0.1 % Vol. 0,79  
0,1 0,1 m/s 8,25  
0,1 0,1 kgf/cm² 71,00  
0.1 0.1 % 95,72  
0,1 0,1 m3/h 238855  
0.1 0.1 Nm3/h 182904  
0,1 0,1 % 9,8 9,8 
0.1 0.1 % 11 12,77 
0,1 0,1 mg/Nm3 99,70 115,72 650
0.1 0.1 mg/Nm3 94,00 109,11 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00

0.1 0.1 mg/Nm3 58,00 67,32 130

LQ: LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Local/Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

RESULTADOS ANALÍTICOS

Coordenadas  GPS 0

Chuva nas últimas 24 horas X

Amostadores

0

DADOS REFERENTE A ANÁLISE

Relatório de Ensaio C2

Organização solicitante: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

Endereço: Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

1028-2020

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

Identificação Anantecn: 192-20201028-2020 Processo Comercial:

Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

20.003.699/0002-31 (65)3548-1550

(65)3548-1550

Amostra Rotulada Como:

20.003.699/0002-31

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

CO₂

SO₂

Prazo de Entrega

Parâmetros

Temperatura do Ar

Teor de O₂

CO

EPA= Environmental Protection Agency

Material Particulado

Jackson/Erick

Data da Amostragem:

Parâmetro

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 

001 da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição 

para serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

CO₂

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Limite de qualificação Limite de Detecção

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

NOx

Jackson/Erick

Jackson/Erick

NOx

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

RASTREABILIDADE

SO3 e Névoa Ácida

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

Data de elaboração do B.AData de realização da análise

Amostrador

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Jackson/Erick

Data da amostragem

Hora de Início

Hora de Término

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Temperatura da Fonte

Pressão de Trabalho
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada. Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, 

Responsável Técnico

CO

SO₂, SO3 e Névoa Ácida

Material Particulado

Jackson/Erick

Químico (CRQ XX 20200004) Químico (CRQ XX 20200004)

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

Edgar Sandim de Macedo Edgar Sandim de Macedo

Analista

Jackson/Erick

Jackson/Erick
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

CNPJ: Telefone:

CNPJ: Telefone:

Lat. ou N (m): Long. ou E (m):

19/11/2020 Hora coleta Inicio: 12:00 Término: 13:00

Sim Não

Data da 

Entrada 22/11/2020 27/11/2020 04/12/2020

Normal ( até 14 dias) Urgente Data:

LD LQ Unidade
Resultado 

medido

Resultado @ 

8%

Referência 

CONAMA 

436/2011

  dd/mm/aaaa 19/11/2020  
  hh:mm 12:00  

  hh:mm 13:00  
0.1 0.1 C 29,00  
0,1 0,1 C 63,00  
0.1 0.1 % Vol. 0,79  
0,1 0,1 m/s 8,25  
0,1 0,1 kgf/cm² 0,00  
0.1 0.1 % 95,93  
0,1 0,1 m3/h 238855,00  
0.1 0.1 Nm3/h 182907,00  
0,1 0,1 % 9,7 9,7 
0.1 0.1 % 11 12,65 
0,1 0,1 mg/Nm3 99,70 114,70 650
0.1 0.1 mg/Nm3 94,00 108,14 
0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 

0.1 0.1 mg/Nm3 0,00 0,00 
0.1 0.1 mg/Nm3 70,00 80,53 130

LQ: Limite de qualificação LD

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

Método Amostragem Entrada Realização

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 5 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.229 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

20.003.699/0002-31 (65) 3548-1550

Endereço:

RASTREABILIDADE

Parâmetro

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

O₂

Rod. Br 163 – Km 768 - Zona rural - Sorriso-MT

Relatório de Ensaio C3 1028-2020

DADOS REFERENTE AO CLIENTE

Identificação Anantecn: 1028-2020 Processo Comercial: 192-2020

Organização solicitante FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

20.003.699/0002-31 (65)3548-1550

DADOS REFERENTE AO PONTO DE AMOSTRAGEM

Amostra Rotulada Como: Emissões atmosférica -  Chaminé da Caldeira

Organização/Instituição: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.  

Local/Endereço:

X

0 0Coordenadas  GPS

Data da Amostragem:

Data de elaboração do B.AData de realização da análise

DADOS REFERENTE A ANÁLISE

Amostradores: Jackson/Erick

CO₂

SO₂

NOx

Chuva nas últimas 24 horas

Parâmetros

RESULTADOS ANALÍTICOS

Data da amostragem

Hora de Início

Prazo de Entrega

(a) Os valores de Nox equivalem ao limite de emissão: de Nox base seca a 8% O2, expresso como NO2. 

(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e 436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processo de

geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral).

NOx

Amostrador

Jackson/Erick

CO₂ Jackson/Erick

O (s) resultados referem-se somente á amostra (s) analisada(s)

Vazão condição chaminé

Vazão CNTP

EPA= Environmental Protection Agency

Limite de Detecção

Teor de O₂

Jackson/Erick

Material Particulado

A Anantecn garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, segundo o guia de coleta e preservação de amostra SQA 001 

da anantecn e condições descritas na proposta comercial referentes a este trabalho. Todas estas datas constam nos dados brutos das análises e estão à disposição para 

serem solicitados a qualquer momento pelo interessado.

A forma de expressão dos resultados pode conter também: NA = Não avaliado/ ND = Não detectado/ NP = Não Aplicável.

Jackson/Erick

Jackson/Erick

SO3 e Névoa Ácida

Hora de Término

Umidade

Velocidade

Isocinética Média

Temperatura do Ar

Temperatura da Fonte

Pressão de Trabalho

CO
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Análise Tecnológica Ltda. 

R. Padre João Crippa 3397 - Vila Esplanada Campo Grande/MS – CEP 79.010-180 

Fone: 67 3324-0022 Fax: 67 3384-0080

CNPJ: 07.731.099/0001-40

EPA 3A 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

CETESB L9.228 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

ABNT-NBR12827 19/11/2020 22/11/2020 27/11/2020

Campo Grande, 

CO

Edgar Sandim de Macedo

Químico (CRQ XX 20200004)

Edgar Sandim de Macedo

Químico (CRQ XX 20200004)

Responsável TécnicoAnalista

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

SO₂, SO3 e Névoa Ácida

Jackson/ErickMaterial Particulado

Jackson/Erick

Jackson/Erick
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Razão Social:  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.   

CNPJ:    20.003.699/0002-31 

Endereço:   Rod. BR 163 – Km 768  

Bairro:   Zona Rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento de fonte fixa 

Data:    18 de novembro de 2020 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social: Anantecn - Análise Tecnológica Ltda. 

CNPJ:   07.731.099/0001-40 

Endereço:  Rua Padre João Crippa, n° 3.397. 

Bairro:  Vila Esplanada 

CEP:   79.010-180 

Município:  Campo Grande – MS 

CRQ:    20900211 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica 

CRQ: 20200004 

CCL IMASUL 026/2017 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

A avaliação de emissões atmosféricas de fontes fixas tem por finalidade analisar a 

emissão de poluentes atmosféricos, sejam eles gases, vapores ou material particulado 

e que, quando acima de determinadas concentrações, causam ou podem causar danos 

à saúde e ao meio ambiente. 

  

5. OBJETIVO  

Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com a amostragem 

e a análise dos efluentes gasosos emitidos pela fonte fixa do processo de produção da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda para determinação da 

concentração de material particulado e gases da combustão, comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 

6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

A título de comparação e enquadramento das emissões atmosféricas fazemos 

uso da CONAMA nº 382-2006 e 436/2011. 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE EMISSORA  

 
A caldeira, objeto deste estudo, está localizada na planta industrial da FS 

Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como atividade principal 

a Fabricação de Biocombustíveis, estando situada na Rod. BR 163 – Km 768  S/N.  

As amostragens foram realizadas no dia 18 de novembro de 2020, na chaminé 

da caldeira da indústria e acompanhadas pelo responsável pelo setor de Meio 

Ambiente do empreendimento.  

A caldeira é responsável pela geração de vapor para a indústria e apresenta as 

características descritas na tabela 01 abaixo. 
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       Tabela 01. Característica Técnica da Caldeira amostrada. 

Características da caldeira Descrição 
Empresa fabricante ICAVI  

Modelo ACA-05010  

Categoria B 

Ano de fabricação 2019 

Número de ordem  --- 

Capacidade de produção de vapor 50.000 kg/h  

Pressão de teste hidrostático 18.000 bar g  

Pressão de trabalho 10 bag g  

Superfície de Aquecimento  23530 m2  

Altura da chaminé 30 m   

Diâmetro da chaminé 3,5 m 

Temperatura no ponto de coleta 150 C° 
 

O processo de geração de vapor ocorre através da alimentação manual da 

câmara de combustão da caldeira. O consumo médio de madeira utilizado no dia em 

que a amostragem foi realizada foi de 1800 m³/dia. 

A capacidade nominal, ou seja, a condição máxima de operação da unidade de 

geração de calor para a qual o equipamento foi projetado é determinada em termos de 

potência térmica, com base no Poder Calorifico Inferior (PCI) calculado a partir da 

multiplicação do PCI do combustível pela quantidade máxima de combustível queimada 

por unidade de tempo, como exemplo a seguir: 

a) Para uma caldeira cujo consumo de derivado de madeira é de 4000 Kcal/kg; 

b) Para um consumo de 1800 m3/dia, sendo que um dia tem 24horas teremos um 

consumo de 75 m3/h, considerando uma densidade de 380 Kg/m3 nós teremos 28,5 

ton/h; 

c) Para a conversão de kcal/h para MW deve-se multiplicar por 1,16x10-6; 

d) Potência Térmica (MW) = 28500 kg/h x 4000 Kcal/kg x 1,16x10-6 =  132,24 

MW. 

 

8. METODOLOGIA UTILIZADA 

8.1. Parâmetros a serem analisados 
 

Foram definidos e solicitados pelo cliente os parâmetros a serem amostrados e 

analisados na chaminé da caldeira apontada no item acima, os quais estão 

enumerados na tabela 02 a seguir, seguindo os métodos devidamente aprovados e em 

vigor.  
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 Tabela 02. Parâmetros e métodos de análise. 

Parâmetro Método 
Limite de 

Quantificação 
Laboratório 

Monóxido de Carbono (CO) EPA 10 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Dióxido de Carbono (CO2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) EPA-7E 0,1 mg/Nm3 Anantecn 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) EPA-7E 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Material Particulado (MP) EPA 5 / NBR 12827 0,1 mg/Nm
3 

Anantecn
 

Oxigênio (O2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de enxofre (SO2) L9.228 0,01 Anantecn 

Temperaturas, Vazão, Velocidade e 
Umidade nas condições da chaminé 

EPA 5 / NBR 12020 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Determinação de pontos de 
amostragem em dutos e chaminés 
de fontes estacionárias 

NB 1202 - Anantecn 

 

8.2. Amostragens 
 

Foram realizadas as amostragens em triplicata para determinação do teor de 

material particulado e para determinação da concentração de gases na saída da 

chaminé da caldeira. As figuras 01 e 02 demonstram a realização da amostragem 

isocinética. 

 

  

  
Figura 01. Sonda de amostragem.  

Fonte: Anantecn 
Figura 02. Placa da Caldeira.  

Fonte: Anantecn. 
 

9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO  DOS RESULTADOS 

A chaminé da caldeira, objeto de nossas amostragens e estudo, enquadra-se na 

tipificação de chaminés de emissões a partir de processos de geração de calor por 

meio da combustão externa de cavaco de madeira, e se caracteriza por ser gerador 

com potência térmica maior que 70 MW. 

A tabela 03 apresenta os limites determinados pela Resolução CONAMA 

382/2006 Desta forma, podemos efetuar avaliação e confronto entre os valores obtidos. 



 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE 
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE 

FONTE FIXA 
Caldeira 3  

Ver.: A Número: 2020-192-1026.20 Folha:  7 de 23 
 

Tabela 03. Comparação de resultados obtidos com a Resolução CONAMA 382/2006 e 
436/2001, para a caldeira 03. 

Planilha de Comparação de Resultado 

Parâmetro 
Resultados das corridas realizadas 

Unidade 
Referência 
CONAMA 
436/2011 

Atendimento 
1 2 3 Média 

Data da amostragem 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 - dd/mm/aaaa - - 

Hora de Início 08:00 09:10 10:20 - hh:mm - - 

Hora de Término 09:00 10:10 11:20 - hh:mm - - 

Temperatura da 
Chaminé 

112,00 111,00 110,00 111,00 ºC - - 

Temperatura do Ar 28,20 28,20 28,20 28,20 ºC - - 

Umidade 0,12 0,13 0,13 0,12 % Vol. - - 

Velocidade 10,49 9,60 9,60 9,90 m/s - - 

Pressão de Trabalho 71,00 71,00 0,00 47,33 kgf/cm² - - 

Isocinética Média 93,16 92,82 91,41 92,46 % - - 

Vazão condição 
chaminé 

342857,00 313768,00 313768 323464,33 m
3
/h - - 

Vazão CNTP 232049,00 213447,00 213443,00 219646,33 Nm
3
/h - - 

Teor de Oxigênio 9,5 9,5 9,5 9,50 % - - 

P
o

lu
e

n
te

s
 

CO2 medido 11,40 11,50 11,40 11,43 
% - Sim 

CO2 @ 8% 12,89 13,00 12,89 12,92 

CO2 Taxa de 
emissão 

2,65 2,46 2,43 2,51 Kg/h - - 

CO medido 76,0 77,0 74,0 75,67 
mg/Nm

3
  Sim 

CO @ 8% 85,91 87,04 83,65 85,54 

CO Taxa de 
emissão 

17,64 16,44 15,80 16,62 Kg/h - - 

NOx medido 92 90,8 91,7 91,50 
mg/Nm

3
 650 Sim 

NOx @ 8% 104,00 102,64 103,66 103,43 

NOx Taxa de 
emissão 

21,35 19,38 19,57 20,10 Kg/h - - 

SO2 medido 0,0 0,0 0,0 0,00 
mg/Nm

3
  Sim 

SO2 @ 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO2 Taxa de 
emissão 

0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

SO3 medido e 
Névoa Ácida 

0,00 0,00 0,00 0,00 

mg/Nm
3
 - Sim 

SO3 e Névoa 
Ácida @ 8% 

0,00 0,00 0,00 0,00 

SO3 e Névoa 
Ácida  Taxa de 
emissão 

0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

MP medido 51,0 58,0 79,0 62,67 
mg/Nm

3
 130 Sim 

MP @ 8% 57,65 65,57 89,30 70,84 

MP Taxa de 
emissão 

11,83 12,38 16,86 13,69 Kg/h - - 

OBS: 
(a) Os valores de NOx equivalem ao limite de emissão: de NOx base seca a 8% O2, expresso como NO2.  
(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e  436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para 
poluentes atmosféricos provenientes de processo de geração de calor a partir da combustão externa de derivados de 
madeiral). 
(c) Validação da Amostra - A amostragem será considerada valida somente quando, pelo menos, duas amostras 
apresentarem valor de isocinética média entre 90% a 110%, conforme NBR 12827. 
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Tabela 04. Resultados das amostragens realizadas com o CIPA da chaminé da 
caldeira 03. 

Planilha de Resultados - CIPA 

Parâmetros Unidade 1a Coleta 2a Coleta 3a Coleta 

Data de Coleta dd/mm/aaaa 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 

Hora de Início hh:mm 08:00 09:10 10:20 

Hora de Término hh:mm 09:00 10:10 11:20 

Material Particulado         

Conc. nos Gases mg/Nm
3
 51 58 79 

Conc. nos Gases@8% mg/Nm
3
 57,65 65,57 89,30 

Taxa de Emissão kg/h 11,83 12,38 16,86 

     
Massa de Água Coletada g 1,00 1,00 1,00 

Volume de Gás Coletado   L 1190,50 1098,90 1089,40 

Temperatura do Gasômetro K 303,15 305,15 307,15 

Temperatura da Chaminé K 385,15 383,15 383,15 

Pressão Atmosférica mmHg 725,91 725,91 725,91 

Pressão no Gasômetro mmHg 728,97 728,48 728,48 

Pressão Estática mmHg 0,22 0,22 0,22 

Massa Molecular Seca - MMS g/mol 30,2111 30,2111 30,2111 

Média Raiz Delta P (mmH2O)
1/2

 2,67 2,45 2,45 

Média Delta H  mmH2O 41,54 34,98 34,98 

Diâmetro da Boquilha mm 7,42 7,42 7,42 

Diâmetro da Chaminé m 3,40 3,40 3,40 

Tempo de Coleta minutos 60,00 60,00 60,00 

Volume de Água Coletada - CNTP NL 1,20 1,20 1,20 

Volume de Gás Coletado - CNTP  NL 1028,90 942,90 928,60 

Umidade - (Pvva) % v/v 0,12 0,13 0,13 

Massa Mol. Úmida (MMU) g/mol 30,20 30,20 30,20 

Velocidade m/s 10,49 9,60 9,60 

Vazão Condições Chaminé (Q)  m
3
/h 342857,00 313768,00 313768,00 

Vazão CNTP - Qnbs Nm
3
/h 232049,00 213447,00 213443,00 

Isocinética Média % 93,16 92,82 91,41 

Dióxido de Carbono % v/v 11,44 11,44 11,44 

Oxigênio % v/v 9,5000 9,5000 9,50000 

Nitrogênio % v/v 79,0504 79,0504 79,05036 

Monóxido de Carbono % v/v 0,0052 0,0052 0,00519 
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Tabela 05. Resultados do Cálculo para Relatório do IBAMA. 

Parâmetros 
Vazão 
CNTP 

Concentração 
mg/Nm3 

horas/dia Dias/ano 
Concentração 

Ton/ano 

MP @ 8% 174141,00 98,47 24 353 145,2707148 

CO @ 8% 174141,00 99,64 24 353 147,000128 

NOx @ 8% 174141,00 122,03 24 353 180,0319215 

SO2 @ 8% 174141,00 0,00 24 353 0 

 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após serem realizados os trabalhos de amostragens, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que a 

chaminé da caldeira, movida a cavaco de madeira, da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda apresentou padrão de emissão abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução CONAMA n° 382/2006 e CONAMA n° 436/2011 para o parâmetro 

material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOX).  

As emissões dos gases O2 e CO2 também foram analisadas e seus resultados 

mostraram-se dentro do esperado para o processo de queima de madeira quando 

analisamos para geradores com potência térmica nominal maior que 70 MW. 

 

11. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

 O sistema de controle de emissões atmosférico apresenta conformidade das 

emissões com os valores de referência definido pela resolução CONAMA 382/2006, 

conforme foi evidenciado na tabela 03, de forma que o sistema apresenta integridade 

no que se propõe em manter as emissões atmosféricas dentro dos padrões legais. 

 

12. PARECER CONCLUSIVO  

Portanto, diante dos resultados apurados, com valores abaixo dos limites de 

monóxido de carbono e material particulado, somos de parecer de que a indústria 

opera dentro da legalidade no que diz respeito à legislação ambiental de emissões de 

poluentes atmosféricos da chaminé, Resolução CONAMA n° 382/2006 . 

Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no 

entanto, o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade de emissões ocasionadas pelo empreendimento.  
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NORMAS CONSULTADAS 

 

NBR 12020 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

NB 1201 – Planejamento de amostragem em dutos e chaminés de fontes estacionárias; 

NB 1202 – Determinação de pontos de amostragem em dutos e chaminés de fontes 

estacionárias; 

MB 3080 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias: 

determinação de velocidade vazão; 

MB 2994 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias: 

determinação da massa molecular da base seca; 

MB 3081 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés: determinação da umidade; 

MB 3355 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias: 

determinação de material particulado 

US EPA 3A – Determinação de oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono 

de emissões de fontes estacionarias – procedimento de analisador instrumental; 

US EPA 5 – Determinação de material particulado de emissões de fontes estacionárias; 

US EPA 7E – Determinação de emissões de óxidos de nitrogênio de fontes 

estacionárias – procedimento de analisador instrumental; 

 

RESOLUÇÃO CONSULTADA 

 

Resolução CONAMA 382/2006 – “Estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas" - Data da legislação: 26/12/2006 - Publicação 

DOU nº 1, de 02/01/2007, pág. 131 Status: Complementada pela Resolução nº 436, de 

2011.
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Termo de responsabilidade sobre as informações relacionadas à 
medição 

 

 

 

 

A empresa Anantecn Análise Tecnológica Ltda, CNPJ nº 07.731.099/0001-40, com 

sede na Rua Padre João Cripa, nº 3.397, Campo Grande - MS, representada na figura 

do Responsável Técnico Edgar Sandim de Macedo, portador do CRQXX 20200004, 

Assume a responsabilidade sobre as informações relacionadas à medição das 

emissões atmosféricas realizadas na empresa FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda.  

 

 

  
 

Campo Grande, 18 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Responsável Técnico da Empresa Formação/Cargo 
Órgão de 

Classe 

 
 

Químico – Bacharel com 
Atribuição Tecnológica CRQ XX 

20200004 

Edgar Sandim de Macedo 
 

Diretor Geral  
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Termo de responsabilidade sobre as informações relacionadas à 

operação das fontes 
 
 
 

 

A empresa Anantecn Análise Tecnológica Ltda, CNPJ n° 07.731.099/0001-40, com 

sede na Rua Padre João Crippa, 3.397, Campo Grande - MS, representada na figura 

do Responsável Técnico Edgar Sandim de Macedo, portador do CRQXX 20200004, 

Assume a responsabilidade sobre as informações relacionadas à operação das fontes 

de emissões atmosféricas realizadas na empresa  FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda.  

 

  
 

Campo Grande, 18 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Responsável Técnico da Empresa Formação/Cargo 
Órgão de 

Classe 

 

Químico – Bacharel com 
Atribuição Tecnológica CRQ XX 

20200004 

Edgar Sandim de Macedo 
 

Diretor Geral  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Razão Social:  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.   

CNPJ:    20.003.699/0002-31 

Endereço:   Rod. BR 163 – Km 768 s/n 

Bairro:   Zona Rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento de fonte fixa 

Data:    18 de novembro de 2020 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social: Anantecn - Análise Tecnológica Ltda. 

CNPJ:   07.731.099/0001-40 

Endereço:  Rua Padre João Crippa, n° 3.397. 

Bairro:  Vila Esplanada 

CEP:   79.010-180 

Município:  Campo Grande – MS 

CRQ:    20900211 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica 

CRQ: 20200004 

CCL IMASUL 026/2017 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

A avaliação de emissões atmosféricas de fontes fixas tem por finalidade analisar a 

emissão de poluentes atmosféricos, sejam eles gases, vapores ou material particulado 

e que, quando acima de determinadas concentrações, causam ou podem causar danos 

à saúde e ao meio ambiente. 

  

5. OBJETIVO  

Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com a amostragem 

e a análise dos efluentes gasosos emitidos pela fonte fixa do processo de produção da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda para determinação da 

concentração de material particulado e gases da combustão, comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 

6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

A título de comparação e enquadramento das emissões atmosféricas fazemos 

uso da CONAMA nº 382-2006 e 436/2011. 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE EMISSORA  

 
A caldeira, objeto deste estudo, está localizada na planta industrial da FS 

Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como atividade principal 

a Fabricação de Biocombustíveis, estando situada na Rod. BR 163 – Km 768  S/N.  

As amostragens foram realizadas no dia 18 de novembro de 2020, na chaminé 

da caldeira da indústria e acompanhadas pelo responsável pelo setor de Meio 

Ambiente do empreendimento.  

A caldeira é responsável pela geração de vapor para a indústria e apresenta as 

características descritas na tabela 01 abaixo. 
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       Tabela 01. Característica Técnica da Caldeira amostrada. 

Características da caldeira Descrição 
Empresa fabricante DanPower  

Modelo Caldeira MD/FV  

Categoria A 

Ano de fabricação 2018 

Número de ordem  CA-0085 

Capacidade de produção de vapor 100.000 kg/h  

Pressão de teste hidrostático 12.000 KPa  

Pressão de trabalho 6700 KPa  

Superfície de Aquecimento  2040 m2  

Altura da chaminé 30 m   

Diâmetro da chaminé 3,5 m 

Temperatura no ponto de coleta 150 C° 
 

O processo de geração de vapor ocorre através da alimentação manual da 

câmara de combustão da caldeira. O consumo médio de madeira utilizado no dia em 

que a amostragem foi realizada foi de 1800 m³/dia. 

A capacidade nominal, ou seja, a condição máxima de operação da unidade de 

geração de calor para a qual o equipamento foi projetado é determinada em termos de 

potência térmica, com base no Poder Calorifico Inferior (PCI) calculado a partir da 

multiplicação do PCI do combustível pela quantidade máxima de combustível queimada 

por unidade de tempo, como exemplo a seguir: 

a) Para uma caldeira cujo consumo de derivado de madeira é de 4000 Kcal/kg; 

b) Para um consumo de 1800 m3/dia, sendo que um dia tem 24horas teremos um 

consumo de 75 m3/h, considerando uma densidade de 380 Kg/m3 nós teremos 28,5 

ton/h; 

c) Para a conversão de kcal/h para MW deve-se multiplicar por 1,16x10-6; 

d) Potência Térmica (MW) = 28500 kg/h x 4000 Kcal/kg x 1,16x10-6 =  132,24 

MW. 

 

8. METODOLOGIA UTILIZADA 

8.1. Parâmetros a serem analisados 
 

Foram definidos e solicitados pelo cliente os parâmetros a serem amostrados e 

analisados na chaminé da caldeira apontada no item acima, os quais estão 

enumerados na tabela 02 a seguir, seguindo os métodos devidamente aprovados e em 

vigor.  
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 Tabela 02. Parâmetros e métodos de análise. 

Parâmetro Método 
Limite de 

Quantificação 
Laboratório 

Monóxido de Carbono (CO) EPA 10 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Dióxido de Carbono (CO2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) EPA-7E 0,1 mg/Nm3 Anantecn 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) EPA-7E 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Material Particulado (MP) EPA 5 / NBR 12827 0,1 mg/Nm
3 

Anantecn
 

Oxigênio (O2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de enxofre (SO2) L9.228 0,01 Anantecn 

Temperaturas, Vazão, Velocidade e 
Umidade nas condições da chaminé 

EPA 5 / NBR 12020 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Determinação de pontos de 
amostragem em dutos e chaminés 
de fontes estacionárias 

NB 1202 - Anantecn 

 

8.2. Amostragens 
 

Foram realizadas as amostragens em triplicata para determinação do teor de 

material particulado e para determinação da concentração de gases na saída da 

chaminé da caldeira. As figuras 01 e 02 demonstram a realização da amostragem 

isocinética. 

    
Figura 01. Dados da Caldeira.  

Fonte: Anantecn 
Figura 02. Caixa de controle do isocinético.  

Fonte: Anantecn. 
 

9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A chaminé da caldeira, objeto de nossas amostragens e estudo, enquadra-se na 

tipificação de chaminés de emissões a partir de processos de geração de calor por 

meio da combustão externa de cavaco de madeira, e se caracteriza por ser gerador 

com potência térmica maior que 70 MW. 

A tabela 03 apresenta os limites determinados pela Resolução CONAMA 

382/2006 Desta forma, podemos efetuar avaliação e confronto entre os valores obtidos. 
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Tabela 03. Comparação de resultados obtidos com a Resolução CONAMA 382/2006 e 
436/2001, para a caldeira 01. 

Planilha de Comparação de Resultado 

Parâmetro 
Resultados das corridas realizadas 

Unidade 
Referência 
CONAMA 
436/2011 

Atendimento 

1 2 3 Média 

Data da amostragem 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 - dd/mm/aaaa - - 

Hora de Início 13:30 14:40 15:50 - hh:mm - - 

Hora de Término 14:30 15:40 16:50 - hh:mm - - 

Temperatura da Chaminé 99,20 99,20 99,20 99,20 ºC - - 

Temperatura do Ar 28,20 28,20 28,20 28,20 ºC - - 

Umidade 0,39 1,04 1,06 0,83 % Vol. - - 

Velocidade 8,65 8,66 8,66 8,66 m/s - - 

Pressão de Trabalho 72,00 71,00 71,00 71,33 kgf/cm² - - 

Isocinética Média 100,15 101,47 99,63 100,42 % - - 

Vazão condição chaminé 250435,00 250725,00 250725 250628,33 m
3
/h - - 

Vazão CNTP 174935,00 173992,00 173958,00 174295,00 Nm
3
/h - - 

Teor de Oxigênio 9,91 9,91 9,91 9,91 % - - 

P
o

lu
e

n
te

s
 

CO2 medido 11,09 11,09 11,09 11,09 
% - Sim 

CO2 @ 8% 13,00 13,00 13,00 13,00 

CO2 Taxa de emissão 1,94 1,93 1,93 1,93 Kg/h - - 

CO medido 85,0 85,0 85,0 85,00 
mg/Nm

3
  Sim 

CO @ 8% 99,64 99,64 99,64 99,64 

CO Taxa de emissão 14,87 14,79 14,79 14,81 Kg/h - - 

NOx medido 104,1 104,1 104,1 104,10 
mg/Nm

3
 650 Sim 

NOx @ 8% 122,03 122,03 122,03 122,03 

NOx Taxa de emissão 18,21 18,11 18,11 18,14 Kg/h - - 

SO2 medido 0,0 0,0 0,0 0,00 
mg/Nm

3
  Sim 

SO2 @ 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO2 Taxa de emissão 0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

SO3 medido e Névoa 
Ácida 

0,00 0,00 0,00 0,00 

mg/Nm
3
 - Sim 

SO3 e Névoa Ácida @ 
8% 

0,00 0,00 0,00 0,00 

SO3 e Névoa Ácida  
Taxa de emissão 

0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

MP medido 81,0 101,0 70,0 84,00 
mg/Nm

3
 130 Sim 

MP @ 8% 94,95 118,39 82,06 98,47 

MP Taxa de emissão 14,17 17,57 12,18 14,64 Kg/h - - 

OBS: 
(a) Os valores de NOx equivalem ao limite de emissão: de NOx base seca a 8% O2, expresso como NO2.  
(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e  436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes 
atmosféricos provenientes de processo de geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral). 
(c) Validação da Amostra - A amostragem será considerada valida somente quando, pelo menos, duas amostras 
apresentarem valor de isocinética média entre 90% a 110%, conforme NBR 12827. 
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Tabela 04. Resultados das amostragens realizadas com o CIPA da chaminé da 
caldeira 01. 

Planilha de Resultados - CIPA 

Parâmetros Unidade 1a Coleta 2a Coleta 3a Coleta 

Data de Coleta dd/mm/aaaa 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 

Hora de Início hh:mm 13:30 14:40 15:50 

Hora de Término hh:mm 14:30 15:40 16:50 

Material Particulado         

Conc. nos Gases mg/Nm
3
 81 101 70 

Conc. nos Gases@8% mg/Nm
3
 94,95 118,39 82,06 

Taxa de Emissão kg/h 14,17 17,57 12,18 

     
Massa de Água Coletada g 3,00 8,00 8,00 

Volume de Gás Coletado   L 1076,00 1098,90 1089,40 

Temperatura do Gasômetro K 299,15 303,15 306,15 

Temperatura da Chaminé K 372,15 372,15 372,15 

Pressão Atmosférica mmHg 725,91 725,91 725,91 

Pressão no Gasômetro mmHg 728,12 728,12 728,12 

Pressão Estática mmHg 0,22 0,22 0,22 

Massa Molecular Seca - MMS g/mol 30,1708 30,1708 30,1708 

Média Raiz Delta P (mmH2O)
1/2

 2,24 2,24 2,24 

Média Delta H  mmH2O 30,10 30,10 30,10 

Diâmetro da Boquilha mm 7,42 7,42 7,42 

Diâmetro da Chaminé m 3,20 3,20 3,20 

Tempo de Coleta minutos 60,00 60,00 60,00 

Volume de Água Coletada - CNTP NL 3,70 10,00 10,00 

Volume de Gás Coletado - CNTP  NL 941,30 948,60 931,20 

Umidade - (Pvva) % v/v 0,39 1,04 1,06 

Massa Mol. Úmida (MMU) g/mol 30,12 30,04 30,04 

Velocidade m/s 8,65 8,66 8,66 

Vazão Condições Chaminé (Q)  m
3
/h 250435,00 250725,00 250725,00 

Vazão CNTP - Qnbs Nm
3
/h 174935,00 173992,00 173958,00 

Isocinética Média % 100,15 101,47 99,63 

Dióxido de Carbono % v/v 11,09 11,09 11,09 

Oxigênio % v/v 9,9100 9,9100 9,91000 

Nitrogênio % v/v 78,9942 78,9942 78,99423 

Monóxido de Carbono % v/v 0,0058 0,0058 0,00577 
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Tabela 05. Resultados do Cálculo para Relatório do IBAMA. 

Parâmetros 
Vazão 
CNTP 

Concentração 
mg/Nm3 

horas/dia Dias/ano 
Concentração 

Ton/ano 

MP @ 8% 174295,00 98,47 24 353 145,3991836 

CO @ 8% 174295,00 99,64 24 353 147,1301263 

NOx @ 8% 174295,00 122,03 24 353 180,1911311 

SO2 @ 8% 174295,00 0,00 24 353 0 

 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após serem realizados os trabalhos de amostragens, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que a 

chaminé da caldeira, movida a cavaco de madeira, da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda apresentou padrão de emissão abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução CONAMA n° 382/2006 e CONAMA n° 436/2011 para o parâmetro 

material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOX).  

As emissões dos gases O2 e CO2 também foram analisadas e seus resultados 

mostraram-se dentro do esperado para o processo de queima de madeira quando 

analisamos para geradores com potência térmica nominal maior que 70 MW. 

 

11. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

 O sistema de controle de emissões atmosférico apresenta conformidade das 

emissões com os valores de referência definido pela resolução CONAMA 382/2006, 

conforme foi evidenciado na tabela 03, de forma que o sistema apresenta integridade 

no que se propõe em manter as emissões atmosféricas dentro dos padrões legais. 

 

12. PARECER CONCLUSIVO  

Portanto, diante dos resultados apurados, com valores abaixo dos limites de 

monóxido de carbono e material particulado, somos de parecer de que a indústria 

opera dentro da legalidade no que diz respeito à legislação ambiental de emissões de 

poluentes atmosféricos da chaminé, Resolução CONAMA n° 382/2006 . 
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Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no 

entanto, o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade de emissões ocasionadas pelo empreendimento.  

13. RESPONSÁVEIS E EQUIPE TÉCNICA 

Responsável Técnico da Empresa Formação/Cargo Órgão de Classe 

 

Químico – Bacharel com 
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Edgar Sandim de Macedo 
Diretor Geral  
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Jackson Albertini Auxiliar Ambiental - 

Rosangela Sandim de Macedo Auxiliar Administrativo - 

Juliana Ramalho Gomes Advogada  OAB-MS 6580 

Análises Laboratoriais 

Anantecn – Análise Tecnológica Ltda. 
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determinação de velocidade vazão; 

MB 2994 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias: 

determinação da massa molecular da base seca; 

MB 3081 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés: determinação da umidade; 

MB 3355 – Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias: 

determinação de material particulado 
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US EPA 7E – Determinação de emissões de óxidos de nitrogênio de fontes 

estacionárias – procedimento de analisador instrumental; 
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Termo de responsabilidade sobre as informações relacionadas à 

operação das fontes 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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Endereço:   Rod. BR 163 – Km 768 s/n 
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CEP:   78.890-000 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social: Anantecn - Análise Tecnológica Ltda. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica 

CRQ: 20200004 

CCL IMASUL 026/2017 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

A avaliação de emissões atmosféricas de fontes fixas tem por finalidade analisar a 

emissão de poluentes atmosféricos, sejam eles gases, vapores ou material particulado 

e que, quando acima de determinadas concentrações, causam ou podem causar danos 

à saúde e ao meio ambiente. 

  

5. OBJETIVO  

Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com a amostragem 

e a análise dos efluentes gasosos emitidos pela fonte fixa do processo de produção da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda para determinação da 

concentração de material particulado e gases da combustão, comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 

6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

A título de comparação e enquadramento das emissões atmosféricas fazemos 

uso da CONAMA nº 382-2006 e 436/2011. 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DA FONTE EMISSORA  

 
A caldeira, objeto deste estudo, está localizada na planta industrial da FS 

Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como atividade principal 

a Fabricação de Biocombustíveis, estando situada na Rod. BR 163 – Km 768  S/N.  

As amostragens foram realizadas no dia 19 de novembro de 2020, na chaminé 

da caldeira da indústria e acompanhadas pelo responsável pelo setor de Meio 

Ambiente do empreendimento.  

A caldeira é responsável pela geração de vapor para a indústria e apresenta as 

características descritas na tabela 01 abaixo. 
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       Tabela 01. Característica Técnica da Caldeira amostrada. 

Características da caldeira Descrição 
Empresa fabricante DanPower 

Modelo  Caldeira MD/FV 

Categoria A 

Ano de fabricação 2019 

Número de ordem  CA 0089 

Capacidade de produção de vapor 100.000 kg/h  

Pressão de teste hidrostático 12.000 KPa  

Pressão de trabalho 6700 KPa  

Superfície de Aquecimento  2040 m2  

Altura da chaminé 30 m   

Diâmetro da chaminé 3,5 m 

Temperatura no ponto de coleta 150 C° 
 

O processo de geração de vapor ocorre através da alimentação manual da 

câmara de combustão da caldeira. O consumo médio de madeira utilizado no dia em 

que a amostragem foi realizada foi de 1800 m³/dia. 

A capacidade nominal, ou seja, a condição máxima de operação da unidade de 

geração de calor para a qual o equipamento foi projetado é determinada em termos de 

potência térmica, com base no Poder Calorifico Inferior (PCI) calculado a partir da 

multiplicação do PCI do combustível pela quantidade máxima de combustível queimada 

por unidade de tempo, como exemplo a seguir: 

a) Para uma caldeira cujo consumo de derivado de madeira é de 4000 Kcal/kg; 

b) Para um consumo de 1800 m3/dia, sendo que um dia tem 24horas teremos um 

consumo de 75 m3/h, considerando uma densidade de 380 Kg/m3 nós teremos 28,5 

ton/h; 

c) Para a conversão de kcal/h para MW deve-se multiplicar por 1,16x10-6; 

d) Potência Térmica (MW) = 28500 kg/h x 4000 Kcal/kg x 1,16x10-6 =  132,24 

MW. 

8. METODOLOGIA UTILIZADA 

8.1. Parâmetros a serem analisados 
 

Foram definidos e solicitados pelo cliente os parâmetros a serem amostrados e 

analisados na chaminé da caldeira apontada no item acima, os quais estão 

enumerados na tabela 02 a seguir, seguindo os métodos devidamente aprovados e em 

vigor.  

 



 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE 
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DE 

FONTE FIXA 
Caldeira 2  

Ver.: A Número: 2020-192-1028.20 Folha:  6 de 23 
 

 Tabela 02. Parâmetros e métodos de análise. 

Parâmetro Método 
Limite de 

Quantificação 
Laboratório 

Monóxido de Carbono (CO) EPA 10 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Dióxido de Carbono (CO2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) EPA-7E 0,1 mg/Nm3 Anantecn 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) EPA-7E 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Material Particulado (MP) EPA 5 / NBR 12827 0,1 mg/Nm
3 

Anantecn
 

Oxigênio (O2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de enxofre (SO2) L9.228 0,01 Anantecn 

Temperaturas, Vazão, Velocidade e 
Umidade nas condições da chaminé 

EPA 5 / NBR 12020 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Determinação de pontos de 
amostragem em dutos e chaminés 
de fontes estacionárias 

NB 1202 - Anantecn 

 

8.2. Amostragens 
 

 

Foram realizadas as amostragens em triplicata para determinação do teor de 

material particulado e para determinação da concentração de gases na saída da 

chaminé da caldeira. As figuras 01 e 02 demonstram a realização da amostragem 

isocinética. 

    
Figura 01. Sonda de Amostragem.  

Fonte: Anantecn 
Figura 02. Placa da caldeira  

Fonte: Anantecn. 
 

9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A chaminé da caldeira, objeto de nossas amostragens e estudo, enquadra-se na 

tipificação de chaminés de emissões a partir de processos de geração de calor por 

meio da combustão externa de cavaco de madeira, e se caracteriza por ser gerador 

com potência térmica maior que 70 MW. 

A tabela 03 apresenta os limites determinados pela Resolução CONAMA 

382/2006 Desta forma, podemos efetuar avaliação e confronto entre os valores obtidos. 
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Tabela 03. Comparação de resultados obtidos com a Resolução CONAMA 382/2006 e 
436/2001, para a caldeira 02. 

Planilha de Comparação de Resultado 

Parâmetro 
Resultados das corridas realizadas 

Unidade 
Referência 
CONAMA 
436/2011 

Atendimento 
1 2 3 Média 

Data da amostragem 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 - dd/mm/aaaa - - 

Hora de Início 09:20 10:35 11:20 - hh:mm - - 

Hora de Término 10:20 11:35 12:20 - hh:mm - - 

Temperatura da Chaminé 63,00 63,00 63,00 63,00 ºC - - 

Temperatura do Ar 29,00 29,00 29,00 29,00 ºC - - 

Umidade 0,27 0,79 0,79 0,62 % Vol. - - 

Velocidade 8,24 8,25 8,25 8,25 m/s - - 

Pressão de Trabalho 70,00 71,00 0,00 47,00 kgf/cm² - - 

Isocinética Média 95,10 95,72 95,93 95,58 % - - 

Vazão condição chaminé 238565,00 238855,00 238855 238758,33 m
3
/h - - 

Vazão CNTP 183649,00 182904,00 182907,00 183153,33 Nm
3
/h - - 

Teor de Oxigênio 9,8 9,8 9,7 9,77 % - - 

P
o

lu
e

n
te

s
 

CO2 medido 11,00 11,00 11,00 11,00 
% - Sim 

CO2 @ 8% 12,77 12,77 12,65 12,73 

CO2 Taxa de 
emissão 

2,02 2,01 2,01 2,01 Kg/h - - 

CO medido 94,0 94,0 94,0 94,00 
mg/Nm

3
  Sim 

CO @ 8% 109,11 109,11 108,14 108,79 

CO Taxa de emissão 17,26 17,19 17,19 17,22 Kg/h - - 

NOx medido 99,7 99,7 99,7 99,70 
mg/Nm

3
 650 Sim 

NOx @ 8% 115,72 115,72 114,70 115,38 

NOx Taxa de emissão 18,31 18,24 18,24 18,26 Kg/h - - 

SO2 medido 0,0 0,0 0,0 0,00 
mg/Nm

3
  Sim 

SO2 @ 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO2 Taxa de emissão 0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

SO3 medido e Névoa 
Ácida 

0,00 0,00 0,00 0,00 

mg/Nm
3
 - Sim 

SO3 e Névoa Ácida 
@ 8% 

0,00 0,00 0,00 0,00 

SO3 e Névoa Ácida  
Taxa de emissão 

0,00 0,00 0,00 0,00 Kg/h - - 

MP medido 68,0 58,0 70,0 65,33 
mg/Nm

3
 130 Sim 

MP @ 8% 78,93 67,32 80,53 75,59 

MP Taxa de emissão 12,49 10,61 12,80 11,97 Kg/h - - 

OBS: 
(a) Os valores de NOx equivalem ao limite de emissão: de NOx base seca a 8% O2, expresso como NO2.  
(b) Limite de emissão segundo Resolução CONAMA 382/2006 e  436/2011 – Anexo IV (Limites de emissão para poluentes 
atmosféricos provenientes de processo de geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeiral). 
(c) Validação da Amostra - A amostragem será considerada valida somente quando, pelo menos, duas amostras 
apresentarem valor de isocinética média entre 90% a 110%, conforme NBR 12827. 
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Tabela 04. Resultados das amostragens realizadas com o CIPA da chaminé da 
caldeira 02. 

Planilha de Resultados - CIPA 

Parâmetros Unidade 1a Coleta 2a Coleta 3a Coleta 

Data de Coleta dd/mm/aaaa 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 

Hora de Início hh:mm 09:20 10:35 12:00 

Hora de Término hh:mm 10:20 11:35 13:00 

Material Particulado         

Conc. nos Gases mg/Nm
3
 68 58 70 

Conc. nos Gases@8% mg/Nm
3
 78,93 67,32 80,53 

Taxa de Emissão kg/h 12,49 10,61 12,80 

     
Massa de Água Coletada g 2,00 6,00 6,00 

Volume de Gás Coletado   L 1076,00 1089,40 1098,90 

Temperatura do Gasômetro K 300,15 303,15 305,15 

Temperatura da Chaminé K 338,15 338,15 338,15 

Pressão Atmosférica mmHg 725,91 725,91 725,91 

Pressão no Gasômetro mmHg 728,36 728,36 728,36 

Pressão Estática mmHg 0,29 0,29 0,29 

Massa Molecular Seca - MMS g/mol 30,1516 30,1516 30,1516 

Média Raiz Delta P (mmH2O)
1/2

 2,24 2,24 2,24 

Média Delta H  mmH2O 33,35 33,35 33,35 

Diâmetro da Boquilha mm 7,42 7,42 7,42 

Diâmetro da Chaminé m 3,20 3,20 3,20 

Tempo de Coleta minutos 60,00 60,00 60,00 

Volume de Água Coletada - CNTP NL 2,50 7,50 7,50 

Volume de Gás Coletado - CNTP  NL 938,40 940,70 942,70 

Umidade - (Pvva) % v/v 0,27 0,79 0,79 

Massa Mol. Úmida (MMU) g/mol 30,12 30,06 30,06 

Velocidade m/s 8,24 8,25 8,25 

Vazão Condições Chaminé (Q)  m
3
/h 238565,00 238855,00 238855,00 

Vazão CNTP - Qnbs Nm
3
/h 183649,00 182904,00 182907,00 

Isocinética Média % 95,10 95,72 95,93 

Dióxido de Carbono % v/v 11,00 11,00 11,00 

Oxigênio % v/v 9,7889 9,7889 9,78889 

Nitrogênio % v/v 79,2048 79,2048 79,20475 

Monóxido de Carbono % v/v 0,0064 0,0064 0,00636 
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Tabela 05. Resultados do Cálculo para Relatório do IBAMA. 

Parâmetros Vazão CNTP 
Concentraçã

o mg/Nm3 
horas/dia Dias/ano 

Concentração 
Ton/ano 

MP @ 8% 183153,33 75,59 24 353 117,297 

CO @ 8% 183153,33 108,79 24 353 168,799 

NOx @ 8% 183153,33 115,38 24 353 179,035 

SO2 @ 8% 183153,33 0,00 24 353 0 

 
 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após serem realizados os trabalhos de amostragens, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que a 

chaminé da caldeira, movida a cavaco de madeira, da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda apresentou padrão de emissão abaixo do limite estabelecido 

pela Resolução CONAMA n° 382/2006 e CONAMA n° 436/2011 para o parâmetro 

material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio (NOX).  

As emissões dos gases O2 e CO2 também foram analisadas e seus resultados 

mostraram-se dentro do esperado para o processo de queima de madeira quando 

analisamos para geradores com potência térmica nominal maior que 70 MW. 

 

11. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE 

AMBIENTAL 

 O sistema de controle de emissões atmosférico apresenta conformidade das 

emissões com os valores de referência definido pela resolução CONAMA 382/2006, 

conforme foi evidenciado na tabela 03, de forma que o sistema apresenta integridade 

no que se propõe em manter as emissões atmosféricas dentro dos padrões legais. 

 

12. PARECER CONCLUSIVO  

Portanto, diante dos resultados apurados, com valores abaixo dos limites de 

monóxido de carbono e material particulado, somos de parecer de que a indústria 

opera dentro da legalidade no que diz respeito à legislação ambiental de emissões de 

poluentes atmosféricos da chaminé, Resolução CONAMA n° 382/2006 . 
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Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no 

entanto, o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade de emissões ocasionadas pelo empreendimento.  
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Termo de responsabilidade sobre as informações relacionadas à 
medição 
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Termo de responsabilidade sobre as informações relacionadas à 
operação das fontes 
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sede na Rua Padre João Cripa, 3.397, Campo Grande - MS, representada na figura do 
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Assume a responsabilidade sobre as informações relacionadas à operação das fontes 

de emissões atmosféricas realizadas na empresa  FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda.  
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Razão Social:  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.   

CNPJ:    20.003.699/0002-31 

Endereço:   Rod. BR 163 – Km 768  

Bairro:   Zona Rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento da Qualidade do ar Ambiente 

Data:    18 a 19 de novembro de 2020 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 
 

Razão Social:  Anantecn - Análise Tecnológica Ltda. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 
EMPRESA 

 

Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica 

CRQ: XX 04245063 

 

A anotação de responsabilidade técnica encontra-se no anexo 01.  
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4 APRESENTAÇÃO 
A empresa FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda é um 

empreendimento atividade principal a Fabricação de Biocombustíveis localizado no 

município de Sorriso - MT.  

Para a verificação da eficácia dos dispositivos instalados em fonte fixa de 

emissão, das ações de minimização de emissão de poeiras e consequentemente o 

cumprimento dos valores permitidos pela legislação em vigor, foi realizado as 

amostragens nos dias 18/11/2020 a 19/11/2020, em pontos pré-determinados, 

levando-se em conta a direção dos ventos na região e a distância adequada de 

fontes específicas.  

Este relatório demonstra, portanto, os resultados obtidos nestas amostragens 

da qualidade do ar na área ao redor da indústria, assim como a sua metodologia de 

realização. 

Foi realizada ainda a verificação da conformidade dos resultados com os 

valores determinado pela Resolução CONAMA 491/2018.  

INTRODUÇÃO  
O ar é um dos recursos naturais imprescindíveis para a vida. Sem ele, somente 

algumas bactérias anaeróbias conseguem sobreviver. É uma mistura de gases, e o 

mais importante é o oxigênio (O2). O oxigênio é uma das matérias-primas para que 

as células dos organismos aeróbios produzam energia através da combustão 

intracelular e com isso liberem o dióxido de carbono (CO2). Analogamente, os 

vegetais absorvem o dióxido de carbono disposto na atmosfera e produzem 

substância e descarregam oxigênio novamente na atmosfera (ASSUNÇÃO, 2004). 

A poluição do ar provavelmente acompanha a humanidade desde tempos 

remotos. Porém, passou a ser sentida de forma acentuada quando as pessoas 

começaram a viver em assentamentos urbanos de grande densidade demográfica, 

em consequência da Revolução industrial, quando começaram a utilizar carvão 

mineral como fonte de energia, petróleo como combustível de automóveis e outros 

meios de combustíveis fósseis (ASSUNÇÃO, 2004).  

O autor acima ainda relata que a atmosfera possui capacidade finita de 

assimilação (capacidade de autodepuração), que já foi ultrapassada. Assim para 

uma boa qualidade do ar é preciso agir para minimizar a geração de resíduos, definir 
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e aplicar formas corretas de tratamento e de disposição dos resíduos gerados, bem 

como adotar mudanças no estilo de vida da sociedade e da sua relação com a 

natureza.  

 

5 OBJETIVO  
Este trabalho objetiva a amostragem e a análise da qualidade do ar da área 

industrial da empresa FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, para 

determinar as suas concentrações e efetuar comparação com os limites máximos 

elencados pela legislação vigente.  

 

6 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
A título de comparação e enquadramento da qualidade do ar foi utilizada 

a Resolução CONAMA N0.  491/2018, de 19 de novembro de 2018. 

 

8. DESCRIÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO. 

A localização do ponto se deu em função da orientação definida no plano de 

monitoramento da unidade que levou em consideração: direção do vento, 

disponibilidade de energia, e segurança dos equipamentos durante o período de 

amostragem. 

Abaixo apresentamos o quadro 01 com as coordenadas dos pontos e a figura 

01 com a localização dos pontos amostrados e a imagem do ponto. 

 

Quadro 01 – Coordenadas do ponto de amostragem 

Pontos Coordenadas 
Ponto 01 - Próximo aos Tanques de Armazenamento 12°25'14.58"S 55°38'44.95"O 
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Figura 01- Localização do ponto de amostragem. Fonte: Google Earth 

 

 

9. REDE DE MONITORAMENTO E PARÂMETROS 
MONITORADOS. 

O monitoramento seguiu o cronograma estabelecido pela Licença de 

Operação da unidade. 

Os parâmetros monitorados foram de partículas totais em suspensão e 

partículas inaláveis seguindo a recomendação da Licença de Operação. 

10. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO. 
 

a) Métodos de análises 
Os métodos utilizados para análise dos parâmetros estão descritos na tabela 

01 abaixo, e contemplam metodologias iguais ou equivalentes às referenciadas na 

legislação: 
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Tabela 01 – Parâmetros e Métodos de Análise. 

Parâmetro Método 

NO2  
EPA-EQN 1277-026: 1977 - Espectrofotometria de Absorção no 

Visível 

SO2 ABNT-NBR 9546 - Espectrofotometria de Absorção no Visível 

CO  EPA 03 -Infra-vermelho não dispersivo 

O3 OSHA-ID 214 Infra-vermelho não dispersivo 

Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) 

NBR – 9546 - Amostrador de grande volume pela diferença de 

massa do filtro (gravimétrico) 

Particulas Inaláveis MP 

10 

ABNT NBR 13412   - Amostrador de grande volume acoplado 

a um separador inercial de partículas, pela diferença de massa 

do filtro (gravimétrico) 

Particulas Inaláveis MP 

2,5 

ABNT- NBR 3422 - Amostrador de material particulado pela 

diferença de massa do filtro (gravimétrico) 

 

 

b) Equipamentos de amostragem  
A amostragem das partículas totais em suspensão (PTS) foi realizada com o 

amostrador de grandes volumes AVG-PTS também fabricado pela empresa 

Energética.  

Partículas inaláveis teve sua amostragem executada com uma bomba de 

amostragem acoplada a um ciclone de fabricação da Arlefe Sampler.  

Os parâmetros dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) foram 

amostrados utilizando-se o amostrador TRI-GÁS fabricado pela empresa Energética.  

A amostragem das partículas totais em suspensão (PTS) foi realizada com o 

amostrador de grandes volumes AVG-PTS também fabricado pela empresa 

Energética.  

Partículas inaláveis (MP10) Amostrador de grande volume acoplado a um 

separador inercial de partículas, pela diferença de massa do filtro (gravimétrico) 

Partículas inaláveis (MP2,5) teve sua amostragem executada com uma 

bomba de amostragem acoplada a um ciclone de fabricação da Arlefe Sampler.  

O parâmetro monóxido de carbono (CO) foi amostrado com analisador de 

gases 
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11. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
a) Partículas Totais em Suspensão - PTS e Inaláveis 

Sob a denominação geral de Material Particulado se encontra um 

conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material 

sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu 

pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para a 

atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, queima de 

biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial 

para causar problemas à saúde, sendo que quanto menores maiores os efeitos 

provocados. O particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera 

(CETESB, 2010c).  

Ainda segundo a CETESB (2010c), o material particulado pode ser 

classificado como: 

 Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo 

diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é 

inalável e pode causar problemas à saúde, outra parte pode afetar 

desfavoravelmente a qualidade de vida da população, interferindo nas 

condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades normais da 

comunidade. 

 

 

 Partículas Inaláveis 

Podem ser definidas de maneira simplificada como aquelas cujo 

diâmetro aerodinâmico é menor que 10 µm. As partículas inaláveis podem 

ainda ser classificadas como partículas inaláveis finas – MP2,5 (<2,5µm) e 

partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). As partículas finas, devido ao seu 

tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas ficam 

retidas na parte superior do sistema respiratório. 

As partículas totais em suspensão são substâncias que causam efeitos 

significativos em pessoas com doença pulmonar, como asma e bronquite, e 

aumentam o número de atendimentos nos serviços de saúde. Os efeitos em 
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longo prazo também incluem aumento da mortalidade e da morbidade 

respiratória (ASSUNÇÃO, 2004).  

As tabelas 2 a 3, a seguir apresentam os resultados para amostragem 

dos parâmetros partículas totais em suspensão e partículas inaláveis. 

 

b) Monóxido de Carbono – CO  
O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido. Provém da 

combustão incompleta, principalmente em veículos automotores. Sua primeira ação 

no organismo humano é a redução da habilidade de o sistema circulatório 

transportar oxigênio.  

Altos níveis de monóxido de carbono estão associados a prejuízo nos 

reflexos, na capacidade de estimar intervalos de tempo, no aprendizado, no trabalho 

e na capacidade visual (ASSUNÇÃO, 2004). 

 

c) Dióxido de Enxofre – SO2 
Resulta principalmente da queima de combustíveis que contém enxofre, 

como óleo diesel, óleo combustível industrial e gasolina. É um dos principais 

formadores da chuva ácida. O dióxido de enxofre pode reagir com outras 

substâncias presentes no ar formando partículas de sulfato que são responsáveis 

pela redução da visibilidade na atmosfera (CETESB, 2010b). 

 

d) Dióxido de Nitrogênio - NO2 
São formados durante processos de combustão. Em grandes cidades, os 

veículos geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de 

nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar se transforma em NO2 e tem papel 

importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio. Dependendo das 

concentrações, o NO2 causa prejuízos à saúde (CETESB, 2010b). 
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Tabela 02 – Resultados das amostragens para o ponto  – Próximo a portaria 
principal – 19/11/2020 

Parâmetros Metodologia Unidade LQ Resultado Valor de Referência 
CONAMA 491/2018 

Temperatura do ar EPA 3A 
C° 0,10 

28,00 _ 

Ozónio O3 
Método da 

Quimioluminescência  μg/Nm
3
 0,10 

0,01 100 μg/Nm
3
- 8 horas 

Oxigênio - O2 EPA 3A % 0,10 21,00 _ 

Monóxido de Carbono - CO EPA 3A ppmV 0,01 1,00 9 ppm-8 horas 

Dióxido de enxofre - SO2 ABNT-NBR 9546 
μg/Nm

3
 0,01 

0,07 20 μg/Nm
3
- 24 horas 

Material particulado -
AGPTS 

ABNT NBR 9547 μg/Nm
3
 0,01 106,29 

240 μg/Nm
3
 - 24 

horas 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 
US EPA – NEQN-

1277-026 
μg/Nm

3
 0,01 0,01 200 μg/Nm

3
-1 horas 

Material Particulado 
Inaláveis MP 10 

ABNT NBR 13412  μg/Nm
3
 0,01 47,42 

50 μg/Nm
3
 - 24 

horas 

Material Particulado 
Inaláveis MP 2,5 

NBR – 3422  μg/Nm3 0,01 2,31 
25  μg/Nm3 - 24 

horas 

 

 

 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após serem realizados os trabalhos de amostragem, análise e expedição de 

laudo, efetuamos a avaliação técnica do resultado obtido, comparando-os com as 

condições climáticas ocorridas durante a campanha e com os valores limites legais 

exigidos. Concluímos que a qualidade do ar na área da FS Agrisolutions Indústria 

de Biocombustíveis Ltda, na data do levantamento, apresentou valores em 

conformidade com o padrão de qualidade do ar que atendem aos limites da 

Resolução CONAMA n° 491/2018, podendo ser enquadrado na condição da 

qualidade - IQAr boa. 

Este estudo possui caráter pontual e único, no entanto, o mesmo oferece 

condições positivas de avaliação no que se refere à qualidade da atmosfera atual da 

área, possibilitando uma comparação com os valores máximos estabelecidos e com 

resultados de amostragens futuras.  
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Termo de responsabilidade sobre as informações 

relacionadas à medição 
 
 
 
 
 
Eu, Edgar Sandim de Macedo, representante da empresa Anantecn Análise 

Tecnológica Ltda,  Cnpj: 07.731.099/0001-40, declaro, sob as penas da Lei, que as 

informações prestadas no Relatório de Monitoramento de Qualidade do Ar são 

verdadeiras e poderão ser comprovadas pelo órgão licenciador a qualquer momento.  

 

 

 

Campo Grande, 19 de novembro de 2020. 
 
 
 

Responsável Técnico da Empresa Formação/Cargo 
Órgão de 

Classe 

 

Químico – Bacharel com 
Atribuição Tecnológica 

CRQ XX  
20200004  

Edgar Sandim de Macedo 
 

Diretor Geral  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Razão Social:  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.   

CNPJ:    20.003.699/0001-31 

Endereço:   Rod. Br 163 – Km 768  

Bairro:   Zona rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento de pressão sonora 

Data:    30 de junho de 2020 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social:  ANANTECN - ANÁLISE TECNOLÓGICA LTDA. 

CNPJ:    07.731.099/0001-40 

Endereço:   Rua Padre João Crippa, nº 3397. 

Bairro:   Vila Esplanada 

CEP:    79.010-180 

Município:   Campo Grande – MS 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 

 Ingrid Sayegh Martins 

Engenheira Sanitarista e Ambiental - CREA: 20919-D 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica – CRQ: 20200004 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório busca apresentar os níveis de pressão sonora nos limites da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, a fim de os dados serem 

usados como ferramentas de gestão ambiental do empreendimento. 

  
5. OBJETIVO  

 
Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com as medições 

do processo de produção da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda,  

para determinação da concentração da pressão sonora e comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 
6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 
A título de comparação e enquadramento da pressão sonora foi realizada 

medição da Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – de acordo com a NBR 10151/2019 e a Resolução CONAMA n° 001 de 

08 de março de 1990. 

A título de enquadramento legal referente aos limites do nível de pressão sonora 

conforme a Tabela 01 NBR 10151/2019 a área da indústria, pode ser enquadrada 

como Área predominantemente industrial. 

 

Tabela 01 - NBR 10151/2019 - Limites de nível de pressão sonora em função dos tipos 
de áreas habitadas e do período  

Tipos de áreas habitadas Limites de nível de pressão 
sonora (dB) 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospital ou de escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo  65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Nota - Para aplicação desta Norma, entende-se por área mista aquela ocupada por dois ou mais tipos de uso, sejam 
ales residencial, comercial, de lazer, de turismo, industrial e outros. 
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7. LOCALIZAÇÃO 

 
Os pontos de localização deste estudo estão no limite do perímetro da planta 

industrial da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como 

atividade principal Fabricação de Biocombustíveis.   

 A referida empresa está situada na Rod. Rod. Br 163 – Km 768, no município de 

Sorriso – MT, conforme Figura 01 a seguir. 

A localização dos quatro pontos é apresentada na imagem abaixo e tabela. 

 

Tabela 02 – Coordenadas de localização dos pontos de monitoramento. 
Pontos Coordenada 

Ponto 01 – Balança 12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Ponto 02 - Carregamento de álcool 12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem 12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Ponto 04 – Portaria 12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 
 

 

 

Figura 01. Imagem geral da localização dos pontos.  

Fonte: Anantecn, 2020 
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8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Medidor de Nível de Pressão Sonora: Decibelímetro Digital Portátil   

Modelo: Octava Plus  

IEC-61672 

Classe I 

Fabricante: Criffer  Número de série: 3500083 

Certificado de Calibração: Nº RBC1-11022-549  

 Data da Calibração: 06/03/2020 - Válido até: 06/03/2022   

 

Calibrador Acústico Descrição do Instrumento: Calibrador Eletroacústico   

Modelo: CAL-5000  

IEC: 942 

Classe I 

Fabricante: Instrutherm Número de série: N802481 

Certificado de Calibração: 105126R/19   

Data da Calibração: 15/10/2019  - Válido até: 15/10/2021  

 

Verificação e Calibração Interna: 

 

Tabela 03 – Verificação interna 

Resultados da 

Verificação 

Referência 94 dB 
Antes ± 93,9 

Depois ± 93,9 

Referência 114 dB 
Antes ± 114 

Depois ± 114 

 

 

9. HORÁRIO E DURAÇÃO DA MEDIÇÃO 

 
Foram realizadas as medições no dia 30 de junho de 2020 em dois horários 

distintos, sendo um diurno, com início às 09:30 hs, e um noturno, com início às 18:30 

hs, com a unidade em funcionamento. 

A medição de ruído foi determinada pelo valor máximo medido com medidor de 

nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast). 
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10. METODOLOGIA UTILIZADA 

 
O Monitoramento do nível de pressão sonora foi embasado nas especificações 

da Resolução Conama 01/1990, que define padrões, critérios e diretrizes referentes à 

pressão sonora estabelecida em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 

Do mesmo modo, levamos em consideração a NBR 10151/2019, além dos 

institutos normativos mencionados no período diurno, das 09:30 às 10:00 horas, e no  

período  noturno,  das  18:30  às  20:00 horas, ambas à distância de 2 m no máximo, 

de qualquer ponto das divisas do imóvel  onde  se  localizam ou  no  ponto  de maior  

nível  de  intensidade  de   ruídos  do  edifício  do reclamante (ambiente do reclamante). 

Sendo que a medição da velocidade do vento não foi superior a 1,3 m/s e o 

tempo de medição, e 1,5 metro de altura superior a solo. 

As avaliações foram efetuadas nas condições normais de operação, sendo que 

nenhum equipamento foi ligado ou desligado propositalmente durante as avaliações, 

exceto quando necessário para a medição do LAeq: Nível de Pressão Sonora 

Equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” [dB (A)]: Nível obtido a partir do 

valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente a todo o 

intervalo de medição.  

Conforme determina a NBR 10151/2019, no seu item 9.5 “Avaliação Sonora em 

Ambientes Externos”, a medições foram realizadas, utilizando o método definido no 

item 9.5.1 “avaliação pelo método Simplificado”, com a determinação dos valores de 

LAeq,T (total) e sua comparação direta com os valores da tabela 01 –“Limites de 

pressão sonora em função dos tipos de área habitadas e do período”. 

A medição de ruído foi determinada pelo valor médio equivalente medido com 

medidor de nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast), A C. 

 

11. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação Ruído limítrofe (diurna - Planta funcionando): 

Ponto 01 – Balança caminhões – Este ponto fica na lateral esquerda da unidade e 

apresentou um valor de 50,7 dB(A), a maior contribuição deste ponto se deve a ruídos 

produzidos na pelos caminhões que circulam no pátio de pesagem. 
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Ponto 02 - Carregamento de álcool – esta localizado nos fundos da unidade e usa 

contribuição se deve aos movimentos de maquinas este ponto apresentou o menor 

valor com o nível de pressão sonora de 44:5dB(A).  

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem –– Este ponto está localizado na divisa da 

empresa com a vizinhança o valor apresentado de pressão sonora de 49,1 dB(A). 

Ponto 04 – Portaria – Lateral direita da unidade - Este ponto conforme o anterior 

está localizado na extremidade do empreendimento e apresentou valor de pressão 

sonora de 53,8 dB(A). 

 

Avaliação Ruído limítrofe (Noturna - Planta funcionando): 

Devemos esclarecer que a planta opera no período noturno das 18h00 min às 

22h00min, no qual durante a medição observamos uma contribuição muito grande de 

grilos, sapos, cachorros e outros animais (sapos e aves noturnas), mas nada que 

pudesse a vir comprometer a medição. Na tabela 03, estão apresentados os valores 

encontrados para o período noturno. 

Notamos que os valores de pressão sonora para o período noturno, em todos os 

pontos, apresentaram valores em conformidade com o limite estabelecido. 
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Tabela 04. Resultados das leituras nos pontos de monitoramento de ruídos limítrofe. 

Pontos Coordenadas Período Data 
Horário Valor medido 

LAeq  dB(s) 

Valor referência 
Atendimento a NBR 
10151/2019 Atendimento 

Inicio Fim Diurno Noturno 

Ponto 01 – 
Balança 

caminhões 
12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Diurno 30/06/2020 10;41 10:46 50,7 70:00 -- 
Sim 

Noturno 30/06/2020 18:27 18:32 42,3 -- 60:00 
Sim 

Ponto 02 - 
Carregamento 

de álcool 
12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Diurno 30/06/2020 10:58 11:03 44:5 70:00 -- 
Sim 

Noturno 30/06/2020 18:38 18:42 38,3 -- 60:00 
Sim 

Ponto 03 - 
Lagoa de 
Drenagem 

12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Diurno 30/06/2020 11:15 11:20 49,1 70:00 -- 
Sim 

Noturno 30/06/2020 18:44 18:49 46,2 -- 60:00 
Sim 

Ponto 04 - 
portaria 

12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 

Diurno 30/06/2020 11:33 11:38 53,8 70:00 -- 
Sim 

Noturno 30/06/2020 19:17 19:22 49,2 -- 60:00 
Sim 

 

Condições Ambientais: 

Diurno Noturno 

Parâmetros Unidade Valor lido Obs: Parâmetros Unidade Valor lido Obs: 

Temperatura do Ar 0C 29  Temperatura do Ar 0C 27  

Velocidade do vento m/s 0,3  Velocidade do vento m/s 0,5  

Umidade relativa do Ar 
% 

66  Umidade relativa do 
Ar 

% 70  
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Após serem realizados os trabalhos de medições, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que o 

nível de pressão sonora gerado pelo empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda atende totalmente à Norma de Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade - NBR 10151/2019 e Resolução 

CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990.  

Baseado nos resultados obtidos no levantamento "in loco", concluímos que os 

ruídos gerados pelo empreendimento no período diurno e noturno estão em 

conformidade com os valores de referência, tendo em vista que os valores medidos 

possuem influencia significativa da presença de fatores externos tais como ruídos de 

insetos animais silvestre e animais domésticos que certamente contribuem de forma 

significativa positiva para o nível de pressão sonora da área. 

Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no entanto 

o monitoramento é periódico com frequência definida no plano de monitoramento 

socioambiental e o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade do nível de pressão sonora do empreendimento. 
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Imagem da Realização do Serviço: 

 

 

Ponto 01 – Balança caminhões 

 

Ponto 02 - Carregamento de álcool 

 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem 

 

Ponto 04 - Portaria 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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CNPJ:    20.003.699/0002-31 

Endereço:   Rod. BR 163 – KM 768  

Bairro:   Zona Rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento de pressão sonora 

Data:    03 de setembro de 2020 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social:  ANANTECN - ANÁLISE TECNOLÓGICA LTDA. 

CNPJ:    07.731.099/0001-40 
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Município:   Campo Grande – MS 
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 Ingrid Sayegh Martins 

Engenheira Sanitarista e Ambiental - CREA: 20919-D 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica – CRQ: 20200004 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório busca apresentar os níveis de pressão sonora nos limites da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, a fim de os dados serem 

usados como ferramentas de gestão ambiental do empreendimento. 

  
5. OBJETIVO  

 
Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com as medições 

do processo de produção da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda,  

para determinação da concentração da pressão sonora e comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 
6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 
A título de comparação e enquadramento da pressão sonora foi realizada 

medição da Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – de acordo com a NBR 10151/2020 e a Resolução CONAMA n° 001 de 

08 de março de 1990. 

A título de enquadramento legal referente aos limites do nível de pressão sonora 

conforme a Tabela 01 NBR 10151/2020 a área da indústria, pode ser enquadrada 

como Área predominantemente industrial. 

 

Tabela 01 - NBR 10151/2020 - Limites de nível de pressão sonora em função dos tipos 
de áreas habitadas e do período  

Tipos de áreas habitadas 
RLAeq 

Limites de nível de pressão 
sonora (dB) 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospital ou de escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo  65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Nota - Para aplicação desta Norma, entende-se por área mista aquela ocupada por dois ou mais tipos de uso, sejam 
elas residencial, comercial, de lazer, de turismo, industrial e outros. 
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7. LOCALIZAÇÃO 

 
Os pontos de localização deste estudo estão no limite do perímetro da planta 

industrial da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como 

atividade principal Fabricação de Biocombustíveis.   

 A referida empresa está situada na Rod. Rod. BR 163 – Km 768, no município de 

Sorriso – MT, conforme Figura 01 a seguir. 

A localização dos quatro pontos é apresentada na imagem abaixo e tabela. 

 

Tabela 02 – Coordenadas de localização dos pontos de monitoramento. 
Pontos Coordenada 

Ponto 01 – Balança 12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Ponto 02 - Carregamento de álcool 12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem 12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Ponto 04 – Portaria 12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 
 

 

 

Figura 01. Imagem geral da localização dos pontos.  

Fonte: Anantecn, 2020 
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8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Medidor de Nível de Pressão Sonora: Decibelímetro Digital Portátil   

Modelo: Octava Plus  

IEC-61672 

Classe I 

Fabricante: Criffer  Número de série: 3500083 

Certificado de Calibração: Nº RBC1-11022-549  

Data da Calibração: 06/03/2020 - Válido até: 06/03/2022   

 

Calibrador Acústico Descrição do Instrumento: Calibrador Eletroacústico   

Modelo: CAL-5000  

IEC: 942 

Classe I 

Fabricante: Instrutherm Número de série: N802481 

Certificado de Calibração: 105126R/19   

Data da Calibração: 15/10/2019  - Válido até: 15/10/2021  

 

Verificação e Calibração Interna: 

 

Tabela 03 – Verificação interna 

Resultados da 

Verificação 

Referência 94 dB 
Antes ± 93,9 

Depois ± 93,9 

Referência 114 dB 
Antes ± 114 

Depois ± 114 

 

 

9. HORÁRIO E DURAÇÃO DA MEDIÇÃO 

 
Foram realizadas as medições no dia 03 de setembro de 2020 em dois horários 

distintos, sendo um diurno, com início às 10:00 hs, e um noturno, com início às 19:00 

hs, com a unidade em funcionamento. 
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A medição de ruído foi determinada pelo valor máximo medido com medidor de 

nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast). 

10. METODOLOGIA UTILIZADA 

 
O Monitoramento do nível de pressão sonora foi embasado nas especificações 

da Resolução Conama 01/1990, que define padrões, critérios e diretrizes referentes à 

pressão sonora estabelecida em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 

Do mesmo modo, levamos em consideração a NBR 10151/2020, além dos 

institutos normativos mencionados no período diurno, das 09:30 às 10:00 horas, e no  

período  noturno,  das  18:30  às  20:00 horas, ambas à distância de 2 m no máximo, 

de qualquer ponto das divisas do imóvel  onde  se  localizam ou  no  ponto  de maior  

nível  de  intensidade  de   ruídos  do  edifício  do reclamante (ambiente do reclamante). 

Sendo que a medição da velocidade do vento não foi superior a 1,3 m/s e o 

tempo de medição 5 segundos, e 1,5 metro de altura superior a solo. 

As avaliações foram efetuadas nas condições normais de operação, sendo que 

nenhum equipamento foi ligado ou desligado propositalmente durante as avaliações, 

exceto quando necessário para a medição do LAeq: Nível de Pressão Sonora 

Equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” [dB (A)]: Nível obtido a partir do 

valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente a todo o 

intervalo de medição.  

Conforme determina a NBR 10151/2020, no seu item 9.5 “Avaliação Sonora em 

Ambientes Externos”, a medições foram realizadas, utilizando o método definido no 

item 9.5.1 “avaliação pelo método Simplificado”, com a determinação dos valores de 

LAeq,T (total) e sua comparação direta com os valores da tabela 01 –“Limites de 

pressão sonora em função dos tipos de área habitadas e do período”. 

A medição de ruído foi determinada pelo valor médio equivalente medido com 

medidor de nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast), A C. 
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11. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação Ruído limítrofe (diurna - Planta funcionando): 

Ponto 01 – Balança caminhões – Este ponto fica na lateral esquerda da unidade e 

apresentou um valor de 52,70 dB(A), a maior contribuição deste ponto se deve a ruídos 

produzidos na pelos caminhões que circulam no pátio de pesagem. 

Ponto 02 - Carregamento de álcool – esta localizado nos fundos da unidade e usa 

contribuição se deve aos movimentos de maquinas este ponto apresentou o valor com 

o nível de pressão sonora de 54,30 dB(A).  

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem –– Este ponto está localizado na divisa da 

empresa com a vizinhança o valor apresentado de pressão sonora de 51,01dB(A). 

Ponto 04 – Portaria – Lateral direita da unidade - Este ponto conforme o anterior 

está localizado na extremidade do empreendimento e apresentou valor de pressão 

sonora de 56,42 dB(A). 

 

Avaliação Ruído limítrofe (Noturna - Planta funcionando): 

Devemos esclarecer que a planta opera no período noturno das 18h00 min às 

22h00min, no qual durante a medição observamos uma contribuição muito grande de 

grilos, sapos, cachorros e outros animais (sapos e aves noturnas), mas nada que 

pudesse a vir comprometer a medição. Na tabela 03, estão apresentados os valores 

encontrados para o período noturno. 

Notamos que os valores de pressão sonora para o período noturno, em todos os 

pontos, apresentaram valores em conformidade com o limite estabelecido. 
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Tabela 04. Resultados das leituras nos pontos de monitoramento de ruídos limítrofe. 

Pontos Coordenadas Período Data 
Horário Valor medido 

LAeq  dB(s) 

Valor referência 
Atendimento a NBR 
10151/2020 Atendimento 

Inicio Fim Diurno Noturno 

Ponto 01 – 
Balança 

caminhões 
12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Diurno 03/09/2020 10:00 10:05 52,70 70:00 -- 
Sim 

Noturno 03/09/2020 19:00 19:05 46,91 -- 60:00 
Sim 

Ponto 02 - 
Carregamento 

de álcool 
12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Diurno 03/09/2020 10:20 10:25 54,30 70:00 -- 
Sim 

Noturno 03/09/2020 19:15 19:20 45,04 -- 60:00 
Sim 

Ponto 03 - 
Lagoa de 
Drenagem 

12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Diurno 03/09/2020 10:45 10:50 51,01 70:00 -- 
Sim 

Noturno 03/09/2020 19:40 19:45 49,40 -- 60:00 
Sim 

Ponto 04 - 
portaria 

12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 

Diurno 03/09/2020 11:10 11:15 56,42 70:00 -- 
Sim 

Noturno 03/09/2020 20:00 20:05 50,01 -- 60:00 
Sim 

 

Condições Ambientais: 

Diurno Noturno 

Parâmetros Unidade Valor lido Obs: Parâmetros Unidade Valor lido Obs: 

Temperatura do Ar 0
C 30  Temperatura do Ar 

0
C 27  

Velocidade do vento m/s 0,3  Velocidade do vento m/s 0,4  

Umidade relativa do Ar 
% 

50  Umidade relativa do 
Ar 

% 55  
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Após serem realizados os trabalhos de medições, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que o 

nível de pressão sonora gerado pelo empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda atende totalmente à Norma de Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade - NBR 10151/2020 e Resolução 

CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990.  

Baseado nos resultados obtidos no levantamento "in loco", concluímos que os 

ruídos gerados pelo empreendimento no período diurno e noturno estão em 

conformidade com os valores de referência, tendo em vista que os valores medidos 

possuem influencia significativa da presença de fatores externos tais como ruídos de 

insetos animais silvestre e animais domésticos que certamente contribuem de forma 

significativa positiva para o nível de pressão sonora da área. 

Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no entanto 

o monitoramento é periódico com frequência definida no plano de monitoramento 

socioambiental e o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade do nível de pressão sonora do empreendimento. 
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ANEXOS 

 ANEXO 01 - Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função Edgar 

Sandim de Macedo/Anantecn Análise Tecnológica Ltda / ART Ingrid Sayegh 

Martins. 

 ANEXO 02 - Certificado de Calibração medidor de ruído. 
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Imagem da Realização do Serviço: 

 

 

Ponto 01 – Balança caminhões. 

 

Ponto 02 - Carregamento de álcool. 

 

 

 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem. 

 

Ponto 04 – Portaria. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Razão Social:  FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda.   

CNPJ:    20.003.699/0002-31 

Endereço:   Rod. BR 163 – S/N KM 768  

Bairro:   Zona Rural 

CEP:   78.890-000 

Município:   Sorriso - MT 

Estudo:   Monitoramento de pressão sonora 

Data:    18 de novembro de 2020 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA 

 

Razão Social:  ANANTECN - ANÁLISE TECNOLÓGICA LTDA. 

CNPJ:    07.731.099/0001-40 

Endereço:   Rua Padre João Crippa, nº 3397. 

Bairro:   Vila Esplanada 

CEP:    79.010-180 

Município:   Campo Grande – MS 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA 

 

 Ingrid Sayegh Martins 

Engenheira Sanitarista e Ambiental - CREA: 20919-D 

 

 Edgar Sandim de Macedo  

Químico Bel. c/ Atribuição Tecnológica – CRQ: 20200004 

 

A Anotação de Responsabilidade Técnica encontra-se no Anexo 01. 
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4. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório busca apresentar os níveis de pressão sonora nos limites da 

FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, a fim de os dados serem 

usados como ferramentas de gestão ambiental do empreendimento. 

  
5. OBJETIVO  

 
Este relatório tem por objetivo descrever os resultados obtidos com as medições 

do processo de produção da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda,  

para determinação da concentração da pressão sonora e comparando-os com os 

limites máximos elencados pela legislação vigente.  

 
6. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 
A título de comparação e enquadramento da pressão sonora foi realizada 

medição da Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – de acordo com a NBR 10151/2020 e a Resolução CONAMA n° 001 de 

08 de março de 1990. 

A título de enquadramento legal referente aos limites do nível de pressão sonora 

conforme a Tabela 01 NBR 10151/2020 a área da indústria, pode ser enquadrada 

como Área predominantemente industrial. 

 

Tabela 01 - NBR 10151/2020 - Limites de nível de pressão sonora em função dos tipos 
de áreas habitadas e do período  

Tipos de áreas habitadas 
RLAeq 

Limites de nível de pressão 
sonora (dB) 

Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospital ou de escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo  65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Nota - Para aplicação desta Norma, entende-se por área mista aquela ocupada por dois ou mais tipos de uso, sejam 
elas residencial, comercial, de lazer, de turismo, industrial e outros. 
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7. LOCALIZAÇÃO 

 
Os pontos de localização deste estudo estão no limite do perímetro da planta 

industrial da FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda, que tem como 

atividade principal Fabricação de Biocombustíveis.   

 A referida empresa está situada na Rod. Rod. BR 163 – Km 768, no município de 

Sorriso – MT, conforme Figura 01 a seguir. 

A localização dos quatro pontos é apresentada na imagem abaixo e tabela. 

 

Tabela 02 – Coordenadas de localização dos pontos de monitoramento. 
Pontos Coordenada 

Ponto 01 – Balança 12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Ponto 02 - Carregamento de álcool 12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem 12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Ponto 04 – Portaria 12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 
 

 

 

Figura 01. Imagem geral da localização dos pontos.  

Fonte: Anantecn, 2020 
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8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

Medidor de Nível de Pressão Sonora: Decibelímetro Digital Portátil   

Modelo: Octava Plus  

IEC-61672 

Classe I 

Fabricante: Criffer  Número de série: 3500083 

Certificado de Calibração: Nº RBC1-11022-549  

Data da Calibração: 06/03/2020 - Válido até: 06/03/2022   

 

Calibrador Acústico Descrição do Instrumento: Calibrador Eletroacústico   

Modelo: CAL-5000  

IEC: 942 

Classe I 

Fabricante: Instrutherm Número de série: N802481 

Certificado de Calibração: 105126R/19   

Data da Calibração: 15/10/2019  - Válido até: 15/10/2021  

 

Verificação e Calibração Interna: 

 

Tabela 03 – Verificação interna 

Resultados da 

Verificação 

Referência 94 dB 
Antes ± 93,9 

Depois ± 93,9 

Referência 114 dB 
Antes ± 114 

Depois ± 114 

 

 

9. HORÁRIO E DURAÇÃO DA MEDIÇÃO 

 
Foram realizadas as medições no dia 18 de novembro de 2020 em dois horários 

distintos, sendo um diurno, com início às 09:00 hs, e um noturno, com início às 19:00 

hs, com a unidade em funcionamento. 
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A medição de ruído foi determinada pelo valor máximo medido com medidor de 

nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast). 

 

10. METODOLOGIA UTILIZADA 

 
O Monitoramento do nível de pressão sonora foi embasado nas especificações 

da Resolução Conama 01/1990, que define padrões, critérios e diretrizes referentes à 

pressão sonora estabelecida em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas. 

Do mesmo modo, levamos em consideração a NBR 10151/2020, além dos 

institutos normativos mencionados no período diurno, das 09:00 às 10:30 horas, e no  

período  noturno,  das  19:00  às  20:00 horas, ambas à distância de 2 m no máximo, 

de qualquer ponto das divisas do imóvel  onde  se  localizam ou  no  ponto  de maior  

nível  de  intensidade  de   ruídos  do  edifício  do reclamante (ambiente do reclamante). 

Sendo que a medição da velocidade do vento não foi superior a 1,3 m/s e o 

tempo de medição 5 segundos, e 1,5 metro de altura superior a solo. 

As avaliações foram efetuadas nas condições normais de operação, sendo que 

nenhum equipamento foi ligado ou desligado propositalmente durante as avaliações, 

exceto quando necessário para a medição do LAeq: Nível de Pressão Sonora 

Equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” [dB (A)]: Nível obtido a partir do 

valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente a todo o 

intervalo de medição 10 segundos.  

Conforme determina a NBR 10151/2020, no seu item 9.5 “Avaliação Sonora em 

Ambientes Externos”, a medições foram realizadas, utilizando o método definido no 

item 9.5.1 “avaliação pelo método Simplificado”, com a determinação dos valores de 

LAeq,T (total) e sua comparação direta com os valores da tabela 01 –“Limites de 

pressão sonora em função dos tipos de área habitadas e do período”. 

A medição de ruído foi determinada pelo valor médio equivalente medido com 

medidor de nível de pressão sonora ajustado para resposta rápida (fast), A C. 
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11. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação Ruído limítrofe (diurna - Planta funcionando): 

Ponto 01 – Balança caminhões – Este ponto fica na lateral esquerda da unidade e 

apresentou um valor de 53,10 dB(A), o ruído deste ponto se deve aos caminhões que 

circulam no pátio de pesagem. 

Ponto 02 - Carregamento de álcool – esta localizado nos fundos da unidade e 

está contribuição se deve aos movimentos de maquinas, este ponto apresentou o valor 

com o nível de pressão sonora de 55,20 dB(A).  

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem – Este ponto está localizado na divisa da empresa 

com a vizinhança o valor apresentado de pressão sonora de 53,00 dB(A). 

Ponto 04 – Portaria – Lateral direita da unidade - Este ponto conforme o anterior 

está localizado na extremidade do empreendimento e apresentou valor de pressão 

sonora de 55,00 dB(A). 

 

Avaliação Ruído limítrofe (Noturna - Planta funcionando): 

Devemos esclarecer que a planta opera no período noturno das 19h00 min às 

22h00min, no qual durante a medição observamos uma contribuição muito grande de 

grilos, sapos, cachorros e outros animais (sapos e aves noturnas), mas nada que 

pudesse a vir comprometer a medição. Na tabela 03, estão apresentados os valores 

encontrados para o período noturno. 

Notamos que os valores de pressão sonora para o período noturno, em todos os 

pontos, apresentaram valores em conformidade com o limite estabelecido. 
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Tabela 04. Resultados das leituras nos pontos de monitoramento de ruídos limítrofe. 

Pontos Coordenadas Período Data 
Horário Valor medido 

LAeq  dB(s) 

Valor referência 
Atendimento a NBR 
10151/2020 Atendimento 

Inicio Fim Diurno Noturno 

Ponto 01 – 
Balança 

caminhões 
12°25'21.76"S 55°39'2.72"O 

Diurno 18/11/2020 09:00 09:10 53,10 70:00 -- 
Sim 

Noturno 18/11/2020 19:30 19:40 50,00 -- 60:00 
Sim 

Ponto 02 - 
Carregamento 

de álcool 
12°24'48.83"S 55°39'15.05"O 

Diurno 18/11/2020 09:25 10:25 55,20 70:00 -- 
Sim 

Noturno 18/11/2020 20:00 20:10 48,00 -- 60:00 
Sim 

Ponto 03 - 
Lagoa de 
Drenagem 

12°24'41.37"S 55°38'46.49"O 

Diurno 18/11/2020 09:40 09:50 53,00 70:00 -- 
Sim 

Noturno 18/11/2020 20:30 20:40 48,10 -- 60:00 
Sim 

Ponto 04 - 
portaria 

12°25'16.26"S 55°38'39.12"O 

Diurno 18/11/2020 10:10 10:20 55,00 70:00 -- 
Sim 

Noturno 18/11/2020 21:00 21:10 49,01 -- 60:00 
Sim 

 

Condições Ambientais: 

Diurno Noturno 

Parâmetros Unidade Valor lido Obs: Parâmetros Unidade Valor lido Obs: 

Temperatura do Ar 0
C 28  Temperatura do Ar 

0
C 26  

Velocidade do vento m/s 0,1  Velocidade do vento m/s 0,2  

Umidade relativa do Ar % 70  Umidade relativa do Ar % 76  
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Após serem realizados os trabalhos de medições, análise e comparação dos 

valores, efetuou-se a avaliação técnica dos resultados obtidos, e verificou-se que o 

nível de pressão sonora gerado pelo empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda atende totalmente à Norma de Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade - NBR 10151/2020 e Resolução 

CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990.  

Baseado nos resultados obtidos no levantamento "in loco", concluímos que os 

ruídos gerados pelo empreendimento no período diurno e noturno estão em 

conformidade com os valores de referência, tendo em vista que os valores medidos 

possuem influencia significativa da presença de fatores externos tais como ruídos de 

insetos animais silvestre e animais domésticos que certamente contribuem de forma 

significativa positiva para o nível de pressão sonora da área. 

Salientamos para tanto que este estudo possui caráter pontual e único, no entanto 

o monitoramento é periódico com frequência definida no plano de monitoramento 

socioambiental e o mesmo oferece condições positivas de avaliação no que se refere à 

quantidade do nível de pressão sonora do empreendimento. 
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RESOLUÇÃO CONSULTADA 

 

Resolução CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990. Dispõe sobre critérios de 

padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 

 

NBR 10151/2020. Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade – Procedimento. Esta Norma substitui a NBR 10151:2019.  

 

 

 

ANEXOS 

 ANEXO 01 - Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função Edgar 

Sandim de Macedo/Anantecn Análise Tecnológica Ltda / ART Ingrid Sayegh 

Martins. 

 ANEXO 02 - Certificado de Calibração medidor de ruído. 
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Imagens da Realização do Serviço: 

 

 

Ponto 01 – Balança caminhões. 

 

Ponto 02 - Carregamento de álcool. 

 

 

 

Ponto 03 - Lagoa de Drenagem. 

 

Ponto 04 – Portaria. 
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A NEX O  25  

S IS T EMA  DE  COMBA T E  A  IN CÊNC IO





 

 
 
 Unidade Industrial de Sorriso – MT 

 
Produção de etanol a partir do milho 

 

Plano de Atendimento a 
Emergências 

 
Revisão 02 
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1-  Identificação do Órgão ou Entidade: 

 
 
 Empresa : FS Bioenergia Indústria de Biocombustíveis 
 
 
 C.N.P.J :  20.003.699/0002-31 
 

 
 ENDEREÇO : Rodovia BR 163, Km 768 Zona Rural   
 

 
 TELEFONE : 065-99924-7822 
 

 
 CIDADE : Sorriso 
 

 
 ESTADO : Mato Grosso 
 

 
 CÓDIGO DA ATIVIDADE : 19.31-4-00 
 

 
 ATIVIDADE PRINCIPAL : Fabricação de Álcool 
 

 
 GRAU DE RISCO : 03 
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2- Apresentação  
 

O presente plano visa descrever orientações e procedimentos a serem 

seguidos pelos colaboradores e visitantes da indústria quando da ocorrência de 

princípios de incêndio, sinistros e ameaças externas. 

 

3- Introdução  
 

Este plano tem o objetivo de informar aos colaboradores sobre os 

procedimentos a serem adotados para a prevenção de sinistros e o combate a eles 

assim que se iniciam, antes de ganharem maiores proporções.  

Acreditamos que se os colaboradores tiverem conhecimentos básicos sobre 

prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de 

modo a evitar as condições que levam ao fogo. 

Tais providências proporcionarão eventos sem surpresas desagradáveis, 

capazes de causarem pânico e ferimentos nos presentes.  

A todos os envolvidos neste trabalho caberá o seu aperfeiçoamento, 

objetivando tornar-se qualificado para o exercício de suas atividades, de modo a 

alcançar um ambiente com o máximo de segurança. 

 

4- Objetivos 
 

Estabelecer ações a serem seguidas de forma organizada, as 

responsabilidades e a infraestrutura para atendimento das situações de 

emergências, ambientais ou de saúde e segurança ocupacional, controlando as 

consequências danosas e os impactos ambientais associados. 

O presente Plano de Atendimento a Emergências foi elaborado com base nos 

riscos de incêndio e de pânico, uma vez que as ocorrências resultantes de outras 

situações perigosas, tais como catástrofes naturais e alerta de bomba têm 

consequências semelhantes.  
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5- Responsável técnico pela elaboração 
 

André Luis Freitas Cardines- engenheiro Químico e segurança do 
trabalho CREA-SP62413210- ART-3302793 
  

6- Responsável pelo gerenciamento, coordenação e implementação 
 

Pedro Paulo Sousa e Silva- Supervisor de Segurança do trabalho 
MTE00224MS 

 
 

7- Responsabilidades  
 

O Plano de Atendimento a Emergências conta com a organização de um 

grupo de pessoas, a Brigada de Emergência, formada por colaboradores 

permanentes da empresa, que de acordo com os seus conhecimentos, formação e 

ocupação dentro da organização, devem assumir um papel de ação particular, 

chamado Papel em Emergência. Os membros que compõem a Brigada de 

Emergência devem agir de forma coordenada quando uma emergência é detectada. 

 

As funções dos brigadistas de emergência são: 

 

1. Comitê de Crise 

2. Líder de Brigada 

3. Brigadista de Ataque 

4. Brigadista Assistente 

5. Brigadista de Evacuação  

6 Brigadista de Comunicação 

 

1. Comitê de Crise: O comitê de crise será composto pelo Gerente da 

Fábrica e pelo Supervisor de Saúde e Segurança Ocupacional, Supervisor de 

Produção, Supervisor de Manutenção. O Comité de Crise vai funcionar em uma 
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situação normal da planta e em situação de emergência. Os papéis e funções são as 

seguintes: 

 

1.1 Fora de emergências: Será responsável pela realização de exercícios 

com a Brigada, tomar medidas preventivas, realizar avaliações de desempenho da 

Brigada, manter o fornecimento de equipes de intervenção de emergência. Vão 

analisar e elaborar procedimentos de intervenção. Manter contato com outras 

brigadas de emergência de empresas da área e Corpo de Bombeiros local de 

Sorriso. 

 

1.2 Em emergência: Será convocado pelo Líder da Brigada em caso de 

necessidade e assumirá decisões estratégicas para enfrentar a emergência, sempre 

agindo como indicado nos planos de intervenção específicos para cada tipo de 

emergência.  

Também será responsável pela comunicação externa e comunicação com 

colaboradores da empresa. Será responsável pelas comunicações externas com a 

mídia e relatórios de evento para as agências governamentais. 
 

1.3 As funções do Comitê de Crise são os seguintes: 
 

 Manter atualizado o Plano de Atendimento a Emergências: 

É responsabilidade do Comitê de Crise manter o plano de emergência 

atualizado, incorporando novas análises de risco, estabelecendo ações 

específicas para cada intervenção de emergência. 

Nota: conforme a NBR 14276, este P.A.E. deve ser revisado anualmente. 
 

 Conhecer a aplicação de cada cenário de uma emergência 

O Comitê de Crise deve conhecer todos os cenários de emergência antes que 

ocorram e suas formas de prevenção e combate. (Ex: fogo, explosão, 

derrames de produtos químicos, etc.) 
 

 Garantir que os exercícios e treinamentos sejam executados 
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São exercícios práticos que são realizados com pessoal com conhecimento 

prévio dos cenários de emergência. Estes exercícios são programados 

anualmente. Incluem-se simulações de eventos reais, com a prática de cada 

uma das hipóteses de emergências avaliadas. O Anexo 2 indica o 

planejamento de treinamentos e simulados. 

 

2. Líder de Brigada: O papel do Líder de Brigada é designar ao grupo de 

brigadistas as atribuições de tarefas específicas em relação à emergência em 

desenvolvimento, de forma a agirem em conformidade com os planos de intervenção 

específicos para cada tipo de cenário. Vão utilizar os recursos disponíveis na planta, 

otimizando a sua utilização e disponibilidade. O Líder se mantém à disposição do 

Comitê de Crise, atento à eventual alteração da estratégia em lidar com a situação 

de emergência. Após a chegada de grupos de apoio externos (Bombeiros, Defesa 

Civil, etc.), colabora com estes nas ações de emergência. Será responsável pela 

coordenação dos diferentes grupos de brigadas. 

 

3. Brigadistas de Ataque: ficam à disposição do Líder da Brigada. Sua 

função será a de buscar meios de extinção de fogo, contenção de derramamento, 

resgate de vítimas de acidentes, etc. 

As manobras de ataque serão dirigidas pelo Líder da Brigada ou quem este 

indicar. 

 

4. Brigadistas Assistentes: ficam à disposição do Líder da Brigada. Sua 

função será a de colaborar com ações específicas solicitadas pelo Líder da Brigada, 

tais como: 

- Assistência mecânica na sala da bomba de incêndio (Brigadista de 

Mecânica)  

- Assistência na falta de energia (Brigadista de Elétrica) 

- Assistência em Primeiros Socorros  

- Assistência no fornecimento de elementos de extinção do sinistro ou nos 

locais indicados pelo Líder da Brigada, deslocamento os equipamentos móveis, etc. 
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5. Brigadistas de Evacuação: ficam à disposição do Líder da Brigada. As 

funções serão a de evacuar o pessoal (operadores, prestadores de serviços e 

visitantes), direcionando às saídas de emergência. Também serão responsáveis por 

informar ao Líder da Brigada e ao Comitê de Crise a existência das pessoas 

acidentadas ou presas e se as áreas foram totalmente evacuadas. 

 

6. Brigadista de Comunicação: fica à disposição do Líder da Brigada e do 

Comitê de Crise. Será responsável pela comunicação externa com o Corpo de 

Bombeiros e a Defesa Civil. Todas as comunicações iniciais serão feitas por 

intermédio dele. Quando o Comitê de Crise estiver reunido, atenderá às suas 

orientações. 

 

8- Características da Unidade 
 

6.1 Setores 

A unidade possui os setores Administrativo e Operacional, sendo este 

composto por Classificação, Pré-Limpeza, Armazém de Grãos e Farelo, Caldeira, 

Esmagamento de Grãos, Processo de Produção, Expedição de Etanol, Expedição 

de Farelo, Manutenção, Lavador de Veículos, Almoxarifado, Armazenamento de 

Combustível e de Resíduos, Estação de Tratamento de Efluentes, e outras áreas de 

apoio. 

 
- Distância do Corpo de Bombeiros: 

Aproximadamente 16 km (Lucas do Rio Verde).  

 

- Distância do hospital (13 de Maio): 

Aproximadamente 13 km. 

 

- Portadores de Deficiência: 

Não possuímos colaboradores portadores de deficiência (nenhum cadeirante). 
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- Horário de Funcionamento: 

A unidade funciona 24 horas em regime de turno, sendo das 7h00 às 19h00, das 

19h00 às 07h00. O setor Administrativo funciona no horário comercial, das 7h30 às 

17h18. 

 

- Número de funcionários 

São 160 colaboradores na unidade, sendo 80 colaboradores membros da Brigada 

de Emergência. 

 

6.2 Recursos Materiais  

 

- Extintores (combate a princípios de incêndio): 

Existem agentes extintores no total de 178 unidades divididos em classes diferentes 

sinalizados e distribuídos conforme a necessidade e projeto.  

 

- Hidrantes (combate a incêndio): 

Existem hidrantes distribuídos em locais estratégicos na unidade (armazém, 

caldeira, casa de bombas, cozimento, fermentação extração e destilaria) no total de 

49. 

 

- Detectores de Fumaça: 

Há detectores de fumaça distribuídos em locais nos CCM casa de força no total de 

52 unidades. 

 

- Sensor de temperatura: 

Há sensor para identificar temperatura elevadas nas correias transportadores que 

estão situadas dentro dos tuneis e parte superior dos armazéns, para informar caso 

ocorra algum ponto de aquecimentos nestes locais.  

 

- Iluminação de Emergência: 

A iluminação de emergência está distribuída em locais estratégicos em toda a 

fábrica e edifícios administrativos. 
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- Sistema de Alarmes e Sirenes: 

A unidade possui central de alarmes distribuída na portaria COI caldeira e COI 

fermentação, botoeiras e sirenes para aviso de emergências. 

 

- Caixa de Água de Emergência: 

A unidade possui caixa de água com reserva de água para situações de 

emergência. Reserva técnica de 4.000m3. 

 

 

6.3 Recursos Humanos (composição da Brigada) 

A Brigada de Emergência é composta por 80 membros, abrangendo todos os 

turnos e distribuídos da seguinte forma: 

 Comitê de Crise: 4 membros (Gerente da Fábrica, Supervisor de Saúde e 

Segurança Ocupacional, Supervisor de Produção, Supervisor de 

Manutenção), que geralmente trabalham no horário administrativo. Em 

caso de crise são convocados pelo Líder da Brigada e se reúnem na 

fábrica ou em outro local adequado (caso haja impossibilidade ou risco 

para reunião na fábrica). 

 Brigada do Setor Administrativo: 7 brigadistas, sendo 3 de Ataque, 2 de 

Evacuação e 2 de Comunicação. Entram em ação apenas em caso de uma 

emergência no horário administrativo. 

 Brigada do Setor de Recebimento de Grãos e Despacho de Produtos: 7 

brigadistas, sendo 4 de Ataque, 2 de Evacuação e 1 de Comunicação. 

Entram em ação em caso de emergência durante seu horário de trabalho. 

Durante a safra poderão operar em dois turnos e nesse caso os brigadistas 

serão divididos nos dois turnos. 

 Brigada do Setor de Operação: são 52 brigadistas, divididos em 2 turnos, 

ou 13 por turno, compostos da seguinte forma: 1 Líder, 5 de Ataque, 3 

Assistentes (1 de Mecânica e 2 de Elétrica), 2 de Evacuação e 2 de 

Comunicação. 
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Os Brigadistas são identificados por adesivos no capacete. A composição da 

Brigada está indicada no Anexo 1. 

9- Cenários de Emergência 
 

7.1 Funcionamento do sistema de botoeiras e alarmes 
 
A fábrica dispõe de um sistema de botoeiras e alarmes que funcionam da 

seguinte maneira: 

 

 Botoeiras, detectores (de fumaça) e alarmes locais: há botoeiras, 

detectores e alarmes distribuídos pela fábrica, incluindo setores 

administrativos e de operação. A botoeira ou o detector acionado faz 

disparar o alarme local e sinaliza na sala de controle processo (COI) e na 

portaria da fábrica e no centro de operações da caldeira, indicando o local 

de onde partiu o alarme. 

 O operador do centro de operações Industriais aciona por rádio o Líder da 

Brigada, caso o mesmo não esteja na sala de controle, que se dirige ao 

local do alarme para verificar sua razão e gravidade. Sob sua orientação, 

operador do centro de operações acionar uma sirene intermitente, que 

indica a necessidade da reunião da Brigada de Emergência, no ponto de 

encontro ao lado da casa de bombas de incêndio. 

 Alternativamente, a sirene intermitente pode ser acionada diretamente a 

partir da sala de controle, convocando a Brigada. 

 Conforme a gravidade do evento, o Líder pode acionar a sirene contínua, 

localizada no centro de operações industriais, e que indica a necessidade 

de evacuação da fábrica. 

 
7.2 Incêndio 

 
Em caso de incêndio (localizado ou generalizado): 

 Identificar a(s) classe(s) de incêndio. 

 Caso seja um princípio de incêndio, procurar utilizar os extintores 

distribuídos nas áreas de trabalho. 
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Nota: utilizar apenas extintores adequados às classes de incêndio identificadas e 
nunca utilizar extintor a água em incêndios com característica elétrica. 

 
 Verificar a necessidade de acionar recursos adicionais da empresa, 

proteção respiratória, equipamento de respiração autônoma( disponível 

03), equipamento de respiração com ar comprimido (disponível 01 com 

duas saída e detector de CO na linha e dois cilindros de escape), exaustor 

para trabalho em espaço confinado ( disponível 01 unidade), roupas para 

combate a incêndio ( disponível10 conjuntos completos com luvas e 

botinas), entre outros disponíveis. 

 Verificar a necessidade de providenciar a evacuação da área. Caso 

positivo, acionar a sirene e agir de acordo com o item Evacuação de Área. 

O Brigadista de Comunicação deverá acionar o Corpo de Bombeiros (193). 

Recursos Materiais necessário: 

• 14 Extintores 50Kg – PQs; 

• 07 Extintores 50Kg – Espuma; 

• 06 Kits de Emergência; 

• 15 Canhões fixos de espuma. 

• 01 Fire doss. 

• 01 Sistema fixo de Sprinkler. 

 

7.3 Vazamentos de combustível, etanol ou produtos químicos 

 

Todos os brigadistas devem conhecer as características físicas dos produtos 

químicos estocados na unidade, através de consulta às Fichas de Emergência ou 

FISPQ´s. 

Verificar os EPIs necessários para cada tipo de produto e somente 

permanecer na área com a sua utilização. Caso contrário, abandonar a área 

imediatamente.  

Em caso de vazamento de etanol em grandes proporções, isolar a área e 

acionar o sistema de combate de espuma e a Brigada de Emergência. 
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Para vazamento de outros produtos em maiores proporções, isolar a área 

com o material absorvente de maneira a formar uma barreira e evitar que o produto 

possa atingir galerias pluviais. Caso necessário, acionar a Brigada de Emergência. 

Para evitar que o produto se espalhe, identificar os pontos de vazamento e se 

possível fechar os registros imediatamente, a fim de interromper o fluxo. 

Caso o produto não esteja em local com contenção, utilizar os equipamentos 

presentes nos kits de emergência ou utilizar bandejas de contenção móveis para 

evitar que o produto se espalhe e possa atingir canaletas de águas pluviais e/ou 

corpos de água. 

No caso do produto vazar sobre áreas impermeabilizadas, absorver o líquido 

com materiais de absorção que estão no kit de emergência e transferi-lo para 

recipientes adequados a este tipo de resíduo.  

Se o produto atingir o solo, não há necessidade de ser espalhado material 

absorvente, pois isso aumentará a quantidade de resíduo contaminado. Deve-se 

recolher o solo imediatamente, utilizando-se as ferramentas disponíveis no Kit de 

Emergência, para evitar a infiltração e dispersão do produto.  

Recursos Materiais necessário: 
• 10 Extintores 50Kg – PQS; 

• 06 Extintores 50Kg – Espuma; 

• 06 Kits de Emergência; 

• 04 EPI para emergência química (roupa, proteção respiratória e botina de 

borracha 

 

7.4 Lesão Humana  
 

Em caso de lesão humana, o Brigadista que atender o chamado da 

ocorrência deverá realizar os primeiros atendimentos conforme instruções recebidas, 

visando a estabilização da vítima e o não agravamento de eventuais lesões sofridas; 

caso necessário solicitar ajuda ao Brigadista de Comunicação para chamar o apoio 

externo (bombeiros) através do telefone 193. 

 

O atendimento a possíveis vítimas deve ser uma ação prioritária. No entanto, 

fatores de risco inerentes à ocorrência devem sempre ser levados em consideração, 
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de forma a não expor os brigadistas a riscos graves. Exemplos: desabamentos, 

explosões, intoxicações, etc. 

Pessoas feridas deverão ser transportadas de imediato ao Hospital 13 de 

maio. Em caso de ferimentos leves o transporte pode ser feito com recursos da 

fábrica; em casos mais graves deve ser feito pelo Bombeiros. 

 

Na ocorrência de fatalidade o local deve ser isolado e, além da chamada dos 

serviços de socorro, o evento deve ser comunicado ao IML – Instituto Médico Legal 

– e à Polícia Militar. 

Recursos materiais necessário: 

• 01 Maca; 

• 01 Kit primeiros socorros; 

• 02 Ar respirável; 

• 02 Diphoterine. 

• 01 Veículo para transporte. 

 

 

7.5 Acionamento e Atendimento de Situações Emergenciais 
 
Qualquer pessoa que identifique uma situação emergencial deverá acionar a 

Brigada de Emergência através do ramal  (1444 – Portaria- uso somente em 

emergência, informados em todos os setores da fábrica), ou pelo rádio UHF-FM 

canal 11, ou acionando uma das botoeiras de emergência distribuídas pela indústria. 

Quem ligar para o ramal de emergência deve se identificar e informar o local e 

as características da ocorrência. 

Caso seja acionada a botoeira de emergência (alarme local), segue-se o 

procedimento indicado em 7.1 acima. 

Verificar a necessidade de impedir o fluxo de pessoas e/ou veículos ao local 

da ocorrência e adjacências. Caso necessário, solicitar apoio aos Brigadistas de 

Evacuação. 

A Portaria deve manter-se fechada e não será permitida a entrada de pessoas 

não autorizadas. O porteiro deve ficar próximo ao telefone para receber as 
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orientações do Brigadista de Comunicação, do Líder da Brigada ou de membros do 

Comitê de Crise. 

Os motoristas dos caminhões que estejam dentro da fábrica devem 

permanecer em seus veículos até receberem instruções do Brigadista de 

Evacuação. 

Os pontos de encontro para os funcionários estão localizados próximo ao prédio 
administrativo e próximo ao setor de recebimento, próximo as balanças e próximo a 
casa de bombas. 

 

Nota: Após uma ocorrência ou simulado de emergência, deve-se preencher o 

formulário SSO – 01 (Anexo 3). Em caso de incidentes ou acidentes deve também 

ser preenchido o formulário SSO-02, conforme requerido pela ANP (Anexo 4). 

 

- Apoio Externo (Corpo de Bombeiros, Ambulância) 
 

Caso necessário, o Brigadista de Comunicação aciona o Corpo de Bombeiros 

(193) e deverá permanecer na portaria para direcioná-los ao local do sinistro e 

prestar as informações necessárias.  

 
- Eliminar riscos (corte de energia) 
 

Caso seja necessário cortar a energia elétrica, solicitar ao Brigadista Auxiliar 

de Elétrica.  

 

7.5 Evacuação de Área 
 

Constatada a necessidade de evacuação da área, o Líder da Brigada 

solicitará ao Brigadista Auxiliar que acione o alarme sonoro de evacuação (sirene 

contínua). 

A sirene contínua permanecerá acionada enquanto o sinistro não for 

controlado. 

Nota: caso a necessidade de evacuação seja apenas em uma área pontual, a 
mesma poderá ser feita “in loco”, pelo Brigadista de Evacuação, sob ordem do Líder 
da Brigada. 
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Ao escutar o alarme sonoro, os funcionários devem evacuar suas áreas de 

trabalho, orientando-se por setas indicativas de saída (rotas de fuga) e sempre na 

direção contrária ao risco, seguindo até o ponto de encontro. Os Brigadistas de 

Evacuação devem auxiliar no processo, afastando as pessoas da área de risco, 

conduzindo-as por passagens seguras e procurando orientá-las, levando em 

consideração as questões abaixo relacionadas: 

– Manter a calma;  

– Não gritar; 

– Não correr e não empurrar; 

– Retirar sapatos de salto alto; 

– Caminhar em ordem, sem atropelos; 

– Nunca voltar ao local de trabalho para apanhar objetos; 

– Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas, sem trancá-las; 

– Não se afastar dos outros e não parar no caminho;  

– Levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho; 

– Não acender ou apagar luzes, principalmente se sentir cheiro de gás; 

– Não subir, procurar sempre descer; 

– Ao utilizar escadas, descer sempre utilizando o lado direito.  

 

Em situações extremas, atentar também para as questões abaixo descritas: 

– Nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim de proteger a pele da 

temperatura elevada (exceto em simulados); 

– Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, 

roupas, sapatos e cabelo. Proteger a respiração com um lenço molhado junto à 

boca e o nariz; manter-se sempre o mais próximo possível do chão (local com 

menor concentração de fumaça); 

– Sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela não está quente, e mesmo 

assim só abri-la vagarosamente; 

– Se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água, mantendo-

se sempre molhado; 

– Não saltar do prédio mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações; 
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– Procurar agir com extrema segurança e nunca se expor a riscos 

desnecessariamente. 

 

7.6 Explosão 
 

Em caso de ocorrência de explosão, posicionar-se e manter-se em local 

seguro, considerando sempre a hipótese da ocorrência de explosões seguidas. 

– Providenciar a evacuação da área de acordo com o item Evacuação. 

– Manter as pessoas afastadas do local. 

– Verificar a existência de possíveis vítimas e proceder de acordo com o item Lesão 

Humana. 

– Caso a explosão desencadeie um incêndio, agir de acordo com o item Incêndio. 

– Retornar à área de ocorrência somente após ter garantia do cessamento das 

explosões. 

– Ao retornar à área da ocorrência eliminar possíveis fontes de ignição (chamas, 

curto-circuitos, geração de faíscas, etc) 

 

Recursos Materiais necessário: 

 

• 14 Extintores 50Kg – PQs; 

• 14 Extintores 50Kg – Espuma; 

• 02 Kits de Emergência; 

• 11 Camarás de espuma; 

• 15 Canhões Móveis. 

• 10 Roupa para combate a incêndio 

 

  

 

 
 
     ____________________________________              ___________________________________ 

      André Luis Freitas Cardines -SP 62413210               Pedro Paulo Souza e Silva MTE224/MS 
        Responsável técnico pela elaboração                    Responsável pela Coordenação do plano 
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Esquema do Plano de Intervenção em caso de emergência: 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      RESCALDO 

 

SINISTRO 

DETECÇÃO 

RECONHECIMENTO INFORMAÇÃO BRIGADA 

ALARME GERAL 

EVACUAÇÃO 

SOCORRO 

CORTES DE ENERGIA 

COMBATE – (1ª Intervenção) 

APOIO AOS BOMBEIROS 

COMBATE  DO CORPO DE BOMBEIROS 

ALERTA 
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10- Comunicação de segurança para visitantes  
 

Todos os visitantes antes de entrarem para a indústria devem se cadastrar na 

portaria. 

Neste momento a recepcionista deverá instruir os visitantes, conforme panfleto 

denominado INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA VISITANTES (Anexo 06), só 

após esta instrução a mesma devera cadastrar a entrada do visitante. 

 

Nota: Todos os visitantes devem obrigatoriamente estarem acompanhados com um 

funcionário da FS Bioenergia durante toda a visita.    

 
 

11- Comunicação de incidentes e acidentes à Agência Nacional do 
petróleo ( ANP ) 

  

Conforme determina a Resolução 44/2009 da ANP todos os incidentes e 

acidentes devem ser comunicados à ANP, conforme os formulários SSO-02, Anexo 

4, e SSO-03, Anexo 5. A primeira comunicação deve ser feita assim que possível, 

indicando os dados iniciais do incidente/acidente. A segunda comunicação deve ser 

feita em no máximo 30 dias, informando o resultado das investigações internas.   

 

Estas comunicações ficam a cargo do Comitê de Crise.  

  

 

12- Conclusão. 
 
 

Nenhum sistema de Prevenção a Sinistros será eficaz se não houver o 

elemento humano preparado para operá-lo. 

 Esse elemento humano, para poder combater eficazmente um incêndio em 

seu princípio e proceder um plano de abandono, deverá estar perfeitamente 

treinado. É um erro pensar que, sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, 

por mais coragem que tenha, por maior valor que possua, seja capaz de atuar de 

maneira eficiente quando do surgimento do Sinistro.  
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Anexo 1: Composição do Comitê de Crise e da Brigada de 
Emergência 

 
 

Comitê de 
Crise 

p/ Gerente Fábrica 
André Luis Freitas Cardines 

Supervisor SSO 
Pedro Silva 

Supervisora Produção 
Renan Carvalho 

Supervisor 
Manutenção 
Uender Mariano 

Brigada de Emergência – Administração e Recebimento/despacho 
(liderados pelo líder de turno de Operações) 

Função Administração Recebimento / despacho 
Ataque Jaqueline C.L. Araujo      Jose Rinaldo     Jose Inácio (suplente)           Mateus Locatelli                              Jailton José 

Jonas Leonardo                              Edno dos Santos (suplente) 
Evacuação  Moises Silva do Nasciment           Jose Carlos de Oliveira                  

Lucas Oliveira Cavalcante 
Comunicação Ana Paula         Patricia Maiorki (suplente) Carlos Umberto Garcia 

Brigada de Emergência – Operações em turnos 
Função Turno A1 (7-19h) Turno B1 (19-7h) Turno A2 (07-19h) Turno B2 (19-7h) 
Líder Tiago De Oliveira Jose Mario Dos Reis Carlos Moraes Josemir Lima 
Lider 
Supelnte 

Rafael Louzada Donizete Costa Brito Paulo Henrique Silva Carvalho Marcos Eurico De Oliveira 

Ataque 
 
 

Adolfo Audacio 
Leandro Cesar Setin 
Fernando Queiroz 

Gabriel Pinho 
Uales Marques 
Jurandir De Lima 

Nivaldo Galdino 
Edmilson Oliveira 
Marcio Teixeira 

Regires Bernardo 
Deivid Lima 
Aldemir De Almeida 

Ataque 
Suplentes 

Robson Sem 
Paulo Cesar 

Mauricio Bueno 
Reginaldo Da Silva 

Saulo Caldeira 
Luciano Leles Ribeiro 

Rayan Carllo 
Joelso Torquatro 

Assistente 
mecânica 

Jose Nilton Castro Marcondes Freitas Rafael Guimaraes  Tiago Pereira 

Assistente 
elétrica 

Aldenei Costa 
Cleiton Luis da Silva 

Bruno Lempek 
Renan Fernandes 

Denis Marcal de Morais 
Sergio Augusto 

Rodrigo Donizete 
Lucas Santos 

Evacuação Luis Eduardo Tavares Gustavo Sperber Andre Peters Fernando Barbosa 

Evacuação 
Suplente 

Jean Silva Adilper Alves Araujo Fernando Carvalho de Lima Adão Paulo Flores 

Comunicação Willian C.B. Bagateli Anderson Francisco Silva Cristiano dos Santos Jeferson Bifon 
Comunicação 
Suplente 

Renato João de Lima Erick Barbosa Lima Tarcio F.D. Silva Junior José Roberto Rodrigues 
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Anexo 2: Planejamento de treinamentos e simulados 
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Anexo 3: Formulário SSO-01: Registro e Avaliação de Emergências 
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Anexo 4: Comunicação inicial de incidentes / acidentes à ANP 
(SSO-02) 
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Anexo 5: Comunicação da investigação de incidentes / acidentes à 
ANP (SSO-03) 
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Anexo 6: Instrução de segurança para visitantes. 
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Anexo 7: Plantas, rotas de fugas e fotos do sistema de emergência. 

 

 
Rotas de Fuga e pontos de encontros dentro da indústria. 
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Indicação de saída e emergência.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é apresentar os cálculos, considerações e resultados referentes a Vazão 
a ser considerada no Projeto PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, referente nova planta 
industrial FS BIOENERGIA, em Sorriso/MT. 
 
Os dados básicos e critérios adotados neste documento foram definidos em função das 
características de cada instalação. 
 

2 - NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 

NFPA  - National Fire Protection Association 
• Nº 10   Standard for the Portable Fire Extinguishers. 
• Nº 13   Standard for the Installations of Sprinkler Systems. 
• Nº 14     Standard for the Installations of Standpipe and Hose Systems. 
• Nº 15  Standard for the Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. 
• Nº 70     National Electrical Codes. 
• Nº 72  Automatic Fire Detection. 
• Nº 291  Hydrants, Testing and Marking 

 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
• NBR 10897  Sistemas de Proteção contra incêndio por Chuveiros Automáticos. 
• NBR 12693 Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. 
• NBR 13714 Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos  
• NBR 17505  Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis  

 
Regulamentações 
• Decreto nº 8.399, de 22 de dezembro de 2005 - Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
• de Mato Grosso. 
• Normas Técnicas Corpo de Bombeiros. 

 

3 - PREMISSAS BÁSICAS 

O projeto de combate a incêndio considera: 
 
• Dimensionamento pelo cenário de maior risco; 
• Não simultaneidade de eventos, para o dimensionamento foi considerado a ocorrência de 

apenas um evento.  
 

4 - METODOLOGIA PARA DIMENSIONAMENTO 

O processo de dimensionamento obedeceu às seguintes etapas: 
 
• Definição do combate por área seguindo os critérios normativos; 
• Cálculo das vazões de água e espuma por cenários de risco; 
• Definição da condição de maior consumo de água e LGE; 
• Definição do maior dimensionamento de bomba de incêndio. 
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5 - ESTUDO DOS CENÁRIOS 

Para estudo dos possíveis eventos e identificação do pior caso, o sistema de incêndio foi dividido nos 
cenários abaixo: 
 

• Cenário 1: TANQUE ETANOL 

• Cenário 2: TANQUES DE PROVA 

• Cenário 3: PLATAFORMA DE CARREGAMENTO 

• Cenário 4: DESTILARIA 
 

6 - CENÁRIO 1 -  TANQUES DE ETANOL 

6.1. INFORMAÇÕES DOS TANQUES 

O parque de tanques possui tanques verticais de teto fixo que atendem a API 650, ou seja, a solda 
entre o costado e o teto é de baixa resistência, para que, no caso de uma explosão, o teto seja 
arremessado, propiciando combate ao incêndio na superfície do tanque. 
 
Os tanques são utilizados para o armazenamento de diversos tipos de produtos combustíveis e 
inflamáveis. 
 
A tabela abaixo descreve as características dos tanques, dimensões, tipos de produtos armazenados 
e classificação de risco. 
 

Tanque (TAG)  
Tipo Produto 

Ponto de 
Fulgor 

(°C) 
Classe Diâmetro                

(m) 
Altura                   

(m) 
Volume                      

(m³) 
Área 

Costado             
(m²) 

TQ-01 Vertical ETANOL 16,6 IB 24,7 21,2 10.000 1645,07 
TQ-02 Vertical ETANOL 16,6 IB 24,7 21,2 10.000 1645,07 

TQ-03 Vertical ETANOL 16,6 IB 24,7 21,2 10.000 1645,07 

TQ-04 Vertical ETANOL 16,6 IB 24,7 21,2 10.000 1645,07 

 

6.2. DISTANCIAS DE AFASTAMENTO DOS TANQUES  

• DISTANCIA DOS TANQUES EM RELAÇÃO À VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA OU EDIFICAÇÃO  

A distancia mais desfavorável entre um tanque e a via de circulação interna é a do tanque TQ-01 que 
é de 35 e 50m atendendo à Tabela A-1 da NT-25 Parte 2 (1/3 do diâmetro do tanque e não inferior a 
1,50m).  
A menor distancia entre o tanque e a edificação mais próxima é a do tanque TQ-01 de 35m, 
atendendo à Tabela A-5 da NT-25 – Parte 2. 
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• DISTANCIA DOS TANQUES EM RELAÇÃO À BACIA DE CONTENÇÃO  

Os costados dos tanques estão afastados das bacias de contenção com a distancia igual ou superior 
a 1,50m conforme previsto na NT-25 – Parte 2, item 6.1.7.2 

• DISTANCIA ENTRE TANQUES  

A distancia entre costados dos tanques, esta indicado na tabela abaixo, atendendo a Tabela A-7  da 
NT-25 – Parte 2 e nunca  inferior a 1,0m .  
 

TABELA DE AFASTAMENTO ENTRE TANQUES - ETANOL 
Tanque   

A 
Tanque 

B Diâmetro A Diâmetro B Afastamento       
NT-25/2014 

Afastamento     
Real Atendimento 

(m) (m) (m) (m) (m) (m)  

TQ-01 
 
 

TQ-02 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 
TQ-03 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 
TQ-04 24,7 24,7 1,50 60,00 Sim 
Bacia 24,7 - 1,5 13,00 Sim 

TF502-10 24,7 6,15 1,00 22,00 Sim 
TF501-10 24,7 6,15 1,00 17,00 Sim 
TF501-30 24,7 6,15 1,00 22,00 Sim 

TQ-02 
TQ-01 24,7 24,7 1,00 60,00 Sim 
TQ-03 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 
TQ-04 24,7 24,7 1,50 35,00 Sim 
Bacia 24,7 - 1,5 13,00 Sim 

TQ-03 
TQ-01 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 
TQ-02 24,7 24,7 1,00 60,00 Sim 
TQ-04 24,7 24,7 1,50 35,00 Sim 
Bacia 24,7 - 1,5 13,00 Sim 

TQ-04 
TQ-01 24,7 24,7 1,00 60,00 Sim 
TQ-02 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 
TQ-03 24,7 24,7 1,50 35,00 Sim 
Bacia 24,7 - 1,5 13,00 Sim 
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6.3. CENÁRIO DE MAIOR RISCO 

a) Tanque em chamas: TQ-04 
b) Tanques resfriados: TQ-01, TQ-02, TQ-03 

 
 

RESFRIAMENTO 
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ESPUMA 
 

 
 

6.4. APLICAÇÃO DE ESPUMA TANQUE EM CHAMAS 

Considerando CAMARA DE ESPUMA 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Área de 
Superfície 

(m²) 
Concentração 

(%) 
Vazão 

Espuma 
Requerido 

(l/min) 

Vazão 
Espuma 
Adotado  
(l/min) 

Vazão  
Água  

(l/min) 
Vazão 
de LGE 
(l/min) 

TQ-04 4,1 479,16 3 1964,58 1233,33 
(CE-06) 

1232,87 
(CE-07) 2466,20 73,99 

 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume 
água (l) 

Volume  
de LGE (l) 

55 131.571,77 4.069,23 
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Conforme item 6.3.8.6.2 da NT-25/2014, quando duas ou mais saídas são necessárias, estas devem 
ficar espaçadas igualmente ao redor do tanque, de modo que o percurso não exceda 30 m, e cada 
saída deve ser dimensionada para descarregar a espuma à mesma vazão. Para distribuição 
uniforme da espuma, as saídas podem ter conexões no costado ou a espuma pode ser alimentada 
através de uma tomada múltipla de tubos para o interior do tanque, partindo de uma só conexão no 
costado. As conexões no costado podem ser feitas nas tampas das portas de inspeção, em vez de 
instalarem bocas adicionais no tanque. 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
 
- Tanque Protegido por Camara de Espuma CE-06 e CE- 04, modelo CGDC-550. 
 
Proteção por 2 Câmaras de Espuma, conforme item 6.3.7.2 e tabela 6 da NT-25/2014: 

• Camara de Espuma, Modelo CGDC-550, da TYCO, ou similar de outra marca, com as 
mesmas características técnicas; 

 
Dimensionamento Placa de Orifício 

 
 
  
 
 
 
 

d  = 1,61" (40,90mm) 
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6.5. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE ESPUMA TANQUE EM CHA MAS 

Conforme item 6.3.9.3 da NT-25 – Parte 2, para tanques com exigência de proteção por câmeras de 
espuma, pelo menos um canhão monitor portátil deve ser providenciado como proteção 
complementar para o caso de uma câmara ser danificada pela explosão do tanque. 
 
Considerado 2 canhões monitores, conforme tabela 8 da NT-25/2014. 
 
Considerando CANHÃO MONITOR 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Área de 
Superfície 

(m²) 
Concentração 

(%) 
Vazão 

Espuma 
Requerido 

(l/min) 

Vazão 
Espuma 
Adotado  
(l/min) 

Vazão  
Água  

(l/min) 
Vazão 
de LGE 
(l/min) 

TQ-04 4,1 479,16 3 1964,58 1287,69 
(CM-04) 

1287,00 
(CM-05) 2497,45 77,24 

 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume 
água (l) 

Volume  
de LGE (l) 

30 74.923,48 2.317,22 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 7.9. 
 
- Área protegida pelo Canhão Monitor CM-04 e CM-05.  
 
Proteção pelos Canhões Monitores, sendo previstos os seguintes equipamentos: 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

• Alimentação pelo Turbinator Foam Mixing Technology (MAXI 8”), com vazão de 10.000 lpm 
e tanque de LGE com volume de 11m³. 
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6.6. APLICAÇÃO DE ESPUMA BACIA DE CONTENÇÃO 

Conforme item 6.3.9.2 da NT-25/2014, deve ser previsto o uso de espuma por meio de esguichos 
manuais ou canhões monitores, cuja quantidade mínima, considerando a vazão mínima de 200 L/min 
para cada equipamento, é obtida através da Tabela 8 e o tempo mínimo de aplicação a partir da 
Tabela 9. 
 
Considerando CANHÃO MONITOR 
 

Bacia 
Número 

de 
linhas 

Concentração 
(%) 

Vazão 
Requerida 

(l/min) 

Vazão 
Da Linha  
Adotado  
(l/min) 

Vazão 
Água 

(l/min) 
Vazão 
de LGE 
(l/min) 

Tempo 
de 

Aplicação 
(min) 

Volume 
água (l) 

Volume   
LGE (l) 

TQ-04  2 3 200,00 419,54 
(HD-04) 

418,31 
(HD-05) 812,71 25,14 20 16.254,29 502,71 

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
 
- Área protegida pelo Canhão Monitor CM-04 e CM-05.  
 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

• Alimentação pelo Turbinator Foam Mixing Technology (MAXI 8”), com vazão de 10.000 lpm 
e tanque de LGE com volume de 11m³. 

 

6.7. RESFRIAMENTO DO TANQUE EM CHAMAS  

Considerando aspersores (Teto + Costado) 
 
TETO: 

Tanque densidade 
(l/min/m²) 

Diâmetro 
(m) 

Área  
Teto (m²) 

Vazão 
Resfriamento 

(l/min) 
Vazão 

Resfriamento 
Adotado (l/min) 

TQ-04 2 24,7 557,71 1115,42 1.244,05 
(SPK 301 a 322) 

 
COSTADO: 

Tanque densidade 
(l/min/m²) 

Diâmetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Costado 

(m²) 
Vazão 

Resfriamento 
(l/min) 

Vazão 
Resfriamento 

Adotado (l/min) 

TQ-04 2 24,7 21,2 1645,07 3290,13 3.569,05 
(SPK 401 a 450) 
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Determinação da quantidade de projetores (bicos “sp rays”)  

• Bico “spray” modelo: MV-25 com pressão mínima de 1,8 Kgf/cm2. 

• , onde: 
K = Coeficiente de descarga – KMÉDIO = 38,20; 

Q = Vazão em L/min; 

P = Pressão em bar. 

 
• Considerando 50 bicos MV-25 para costado , teremos:  

 
• Considerando 22 bicos MV-25 para teto , teremos:  

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.8. 
 

6.8. RESFRIAMENTO DOS TANQUES VIZINHOS  

Considerando aspersores (Teto + Costado) 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Diâmetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Costado 

(m²) 
Área 
Teto 
(m²) 

1/2 
(m²) 

Vazão 
Mínima 

Resfriamento 
(l/min) 

Vazão 
Resfriamento  

Adotado (l/min) 

TQ-02 2 24,7 21,2 1645,07 557,71 1101,39 2202,78 
2.300,83 

(SPK 501 a 522) 
(SPK 601 a 614) 

TQ-03 
2 24,7 21,2 1645,07 557,71 1101,39 2202,78 

2.237,99 
(SPK 101 a 122) 
(SPK 201 a 214) 

 
Conforme Tabela 12, nota 1. Para até dois tanques vizinhos: taxa por m² de metade do somatório 
das áreas do teto e costado dos tanques vizinho. 
De acordo com item 6.4.4.6 da NT 25 – Parte 2, para efeito de cálculo, são considerados vizinhos, 
quando o tanque considerado em chamas for vertical e a distância entre seu costado e o costado do 
tanque vizinho for menor que 1,5 vez o diâmetro do tanque em chamas ou 15 m, o que for maior; 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
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6.9. CONSUMO DE ÁGUA 

Sistema Vazão 
(lpm) 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume  

(l) 
Volume de água requerida para o resfriamento do 
tanque em chamas 4.813,10 240 1.115.114,00 
Volume de água requerido para resfriamento dos 
tanques vizinhos 4.538,82 240 1.089.316,80 
Volume de água requerido para combate a incêndio 
com espuma no tanque em chamas 2.392,21 55 131.571,77 
Volume de água requerido para as linhas 
suplementares de espuma (Bacia de Contenção) 812,71 20 3.550,5 

Total   2.339.553,07 
 
O cálculo hidráulico, para fins da determinação da reserva de incêndio, foi efetuado considerando: 

• Tempo de 240 minutos para resfriamento dos tanques, conforme item 6.4.5.3 da NT 25/2014 
– Parte 2 (considerando somatório dos tanques envolvidos no cenário de maior risco); 

• Tempo de 55 minutos para aplicação de espuma no tanque em chamas (TQ-04), conforme 
tabela 4 da NT 25/2014 – Parte 2; 

• Tempo de 20 minutos de proteção suplementar de espuma (bacia de contenção), item 
6.3.9.3, e Tabela 9 da NT 25/2014 – Parte 2; 

• O reservatório de incêndio, possui volume de 4.000m³. 
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6.1 - CONSUMO DE CONCENTRADO DE ESPUMA 

A tabela abaixo apresenta os resultados encontrados no cálculo hidráulico item 11.6. 
 

Nível 
(Pavimento) Tag Sistema Concentração 

(%) 
Vazão 

de 
Espuma 
(l/min) 

Vazão 
de Água 
(l/min) 

Vazão 
de LGE 
(l/min) 

Tempo 
de 

Aplicação 
(min) 

Volume de 
Água (l) 

Volume 
de LGE 

(l) 

TQ-04 CE-06 
CAMARA 

DE 
ESPUMA 

3 1233,33 1196,33 37,00 55 65.798,16 2.034,99 
 

TQ-04 CE-07 
CAMARA 

DE 
ESPUMA 

3 1232,87 1195,88 36,99 55 65.773,61 2.034,24  
TOTAL 9840,68     TOTAL 131.571,77 4.069,23 

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 11.6. 
 
De acordo com item 19.2.5 da NT25 - Parte 4. Deve haver um estoque de reserva de LGE igual à 
quantidade dimensionada, conforme previsto em 5.6.5.3 da NT-25 – parte 1. 
 
Tempo de aplicação de solução de espuma  conforme Tabela 4 da NT25 – parte 2. 

 
• Tanque Etano – TQ-04 
• Bomba = 9.840,68 lpm  
• Tanque de LGE  

Volume calculado + volume reserva = (4.069,23 + 4.069,23) = 8138,46 litros 
 
• ADOTADO SISTEMA TURBINATOR  BOMBA DE 10.000 lpm E T ANQUE COM 

CAPACIDADE 11m³  
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6.10. DIMENSIONAMENTO - CÁLCULO HIDRAÚLICO 

 
FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DOS ASPERSORES DO TANQUE EM CHAMAS + 
ASPERSORES DOS TANQUES VIZINHOS + CANHÃO MONITOR PARA APLICAÇÃO DE ESPUMA 
NA BACIA DE CONTENÇÃO E CAMARA DE ESPUMA PARA TANQUE EM CHAMAS. 
 
Pior caso, Tanque TQ-04, classe IB 
- Resfriamento do tanque em chamas: Aspersores. 
- Resfriamento dos tanques vizinhos, TQ-01, TQ-02 e TQ-03: Aspersores. 
- Aplicação de Espuma no tanque em chamas: CAMARA DE ESPUMA. 
- Aplicação de Espuma na bacia de contenção: CANHÃO MONITOR. 
 
 
CÁLCULO HIDRÁULICO NA DENSIDADE ESPECIFICADA 
 
  
   PT. REF.   K             NÍVEL        VAZÃO        PRESSÃO 
                                             m              lpm               bars  
 

  
 
 
 
 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TQ-03 (VIZINHO) 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TQ-04 (CHAMAS) 
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   PT. REF.   K             NÍVEL        VAZÃO        PRESSÃO 
                                             m              lpm               bars  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TQ-04 (CHAMAS) 
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   PT. REF.   K             NÍVEL        VAZÃO        PRESSÃO 
                                             m              lpm               bars  
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TQ-04 (CHAMAS) 
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   PT. REF.   K             NÍVEL        VAZÃO        PRESSÃO 
                                             m              lpm               bars  
 

  
 

  
 

  
 
 
VAZÃO DO SISTEMA:   12995.31 lpm     
 
PRESSÃO ESTÁTICA:  9.50 bars      
PRESSÃO RESIDUAL:  9.02 bars  com  13000.00 lpm       
VAZÃO TOTAL DO SISTEMA:  12995.29 lpm       
PRESSÃO DISPONÍVEL: 9.03 bars  com   12995.29 lpm       
PRESSÃO DINÂMICA:  6.79 bars  com   12995.29 lpm       
PRESSÃO REMANESCENTE: 2.24 bars     
 
 
 
 
 
 
 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TQ-02 (VIZINHO) 

ESPUMA BACIA DE 
CONTENÇÃO  

CAMERA DE ESPUMA  
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LEGENDA 

'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 
1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 
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ELEV 
(bars) 

 
DE 
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PARA 
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DIF. 
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VELOCIDADE MÁXIMA DE 5.03 m/s  
OCORRE ENTRE OS PONTOS DE REFERÊNCIA PT. 900 E 901. 

 
  
                       Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win 
                       By Walsh Engineering Inc. 
                       North Kingstown R.I. U.S.A. 
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C Á L C U L O  H I D R Á U L I C O 
 

 
CENÁRIO 1 – TANQUES ETANOL 

 
 
 

S U P R I M E N T O  D E  Á G U A 
 
 PRESSÃO ESTÁTICA (bars)  9.5 
 PRESSÃO RESIDUAL (bars) 9.025 
 VAZÃO RESIDUAL (lpm) 13000 
 
 
                           

S P R I N K L E R S 
 
 
VAZÃO MINIMA PARA SPRINKLER   (lpm)                51.25 
 
PRESSÃO MINIMA PARA SPRINKLER   (bar)                          1.81 
 
 
 
 
ESSE SISTEMA OPERA COM UMA VAZÃO DE  12995.29 lpm COM UMA PRESSÃO DE 6.67 bars 
NA BASE DO MANIFOLD (REF. PT. 2) 
 
 
Tubulação 
C 120  001 SCHEDULE 40 
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7 - CENÁRIO 2 -  TANQUES DE PROVA  

7.1. INFORMAÇÕES DOS TANQUES 

O parque de tanques possui tanques verticais de teto fixo que atendem a API 650, ou seja, a solda 
entre o costado e o teto é de baixa resistência, para que, no caso de uma explosão, o teto seja 
arremessado, propiciando combate ao incêndio na superfície do tanque. 
 
Os tanques são utilizados para o armazenamento de diversos tipos de produtos combustíveis e 
inflamáveis. 
 
A tabela abaixo descreve as características dos tanques, dimensões, tipos de produtos armazenados 
e classificação de risco. 
 

Tanque (TAG)  
Tipo Produto 

Ponto de 
Fulgor 

(°C) 
Classe Diâmetro                

(m) 
Altura                   

(m) 
Volume                      

(m³) 
Área 

Costado             
(m²) 

TF502-10 Vertical ETANOL 13 IB 6,15 9,8 291 189,34 
TF501-10 Vertical ETANOL 13 IB 6,15 9,8 291 189,34 

TF501-30 Vertical ETANOL 13 IB 6,15 9,8 291 189,34 

 
 

7.2. DISTANCIAS DE AFASTAMENTO DOS TANQUES  

• DISTANCIA DOS TANQUES EM RELAÇÃO À VIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA OU EDIFICAÇÃO  

A distancia mais desfavorável entre um tanque e a via de circulação interna é a do tanque TQ-01 que 
é de 35 e 50m atendendo à Tabela A-1 da NT-25 Parte 2 (1/3 do diâmetro do tanque e não inferior a 
1,50m).  
A menor distancia entre o tanque e a edificação mais próxima é a do tanque TQ-01 de 35m, 
atendendo à Tabela A-5 da NT-25 – Parte 2. 
 

• DISTANCIA DOS TANQUES EM RELAÇÃO À BACIA DE CONTENÇÃO  

Os costados dos tanques estão afastados das bacias de contenção com a distancia igual ou superior 
a 1,50m conforme previsto na NT-25 – Parte 2, item 6.1.7.2 
 

• DISTANCIA ENTRE TANQUES  

A distancia entre costados dos tanques, esta indicado na tabela abaixo, atendendo a Tabela A-7  da 
NT-25 – Parte 2 e nunca  inferior a 1,0m .  
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TABELA DE AFASTAMENTO ENTRE TANQUES - ETANOL 
Tanque 

 A 
Tanque 

B 
Diâmetro 

A Diâmetro B Afastamento       
NT-25/2014 

Afastamento     
Real Atendimento 

(m) (m) (m) (m) (m) (m)  
TF502-10 

 
 

TQ-01 6,15 24,7 1,00 35,00 Sim 
TF501-10 6,15 6,15 1,00 35,00 Sim 

Bacia 6,15 - 1,5 13,00 Sim 

TF501-10 
 

TF502-10 6,15 6,15 1,00 60,00 Sim 
TQ-01 6,15 24,7 1,00 35,00 Sim 

TF501-30 6,15 6,15 1,50 35,00 Sim 
Bacia 6,15 - 1,5 13,00 Sim 

TF501-30 
TF501-10 24,7 24,7 1,00 35,00 Sim 

TQ-01 24,7 24,7 1,00 60,00 Sim 
Bacia 24,7 - 1,5 13,00 Sim 

 

7.3. CENÁRIO DE MAIOR RISCO 

c) Tanque em chamas: TF501-10 
d) Tanques resfriados: TF502-10, TF501-30 

 
RESFRIAMENTO 
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ESPUMA 
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7.4. APLICAÇÃO DE ESPUMA TANQUE EM CHAMAS 

Considerando CAMARA DE ESPUMA 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Área de 
Superfície 

(m²) 
Concentração 

(%) 
Vazão 

Espuma 
Requerido 

(l/min) 

Vazão 
Espuma 
Adotado  
(l/min) 

Vazão  
Água  

(l/min) 
Vazão de 

LGE 
(l/min) 

TF501-10 4,1 189,34 3 776,29 798,35 
(CE-02) 774,40 23,95 

 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume 
água (l) 

Volume  
de LGE (l) 

55 42.591,97 1.317,28 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
 
- Tanque Protegido por Camara de Espuma CE-02, mode lo CMF-17. 
 
Proteção por 1 Câmaras de Espuma: 

• Camara de Espuma, Modelo CGFC-170, da TYCO, ou similar de outra marca, com as 
mesmas características técnicas; 

 
Dimensionamento Placa de Orifício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d  = 1,21" (30,74mm) 
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6.1. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DE ESPUMA TANQUE EM CHA MAS 

Considerando CANHÃO MONITOR 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Área de 
Superfície 

(m²) 
Concentração 

(%) 
Vazão 

Espuma 
Requerido 

(l/min) 

Vazão 
Espuma 
Adotado  
(l/min) 

Vazão  
Água  

(l/min) 
Vazão de 

LGE 
(l/min) 

TF501-10 4,1 479,16 3 1964,58 1287,69 
(CM-01) 2497,45 77,24 

 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume 
água (l) 

Volume  
de LGE (l) 

30 74.923,48 2.317,22 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 7.9. 
 
- Área protegida pelo Canhão Monitor CM-01. 
 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

• Alimentação pelo Turbinator Foam Mixing Technology (MAXI 8”), com vazão de 10.000 lpm 
e tanque de LGE com volume de 11m³. 
 

7.5. APLICAÇÃO DE ESPUMA BACIA DE CONTENÇÃO 

Considerando linhas manuais a partir do CANHÃO MONITOR 
 

Bacia Número 
de linhas 

Concentração 
(%) 

Vazão 
Requerida 

(l/min) 

Vazão 
Da Linha  
Adotado  
(l/min) 

Vazão 
Água 

(l/min) 
Vazão 
de LGE 
(l/min) 

Tempo 
de 

Aplicação 
(min) 

Volume 
água (l) 

Volume   
LGE (l) 

TF501-10 1 3 200,00 598,23 580,28 17,95 20 11.605,66 358,94 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
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- Área protegida pelo Canhão Monitor. 
 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

• Alimentação pelo Turbinator Foam Mixing Technology (MAXI 8”), com vazão de 10.000 lpm 
e tanque de LGE com volume de 11m³. 

7.6. RESFRIAMENTO DO TANQUE EM CHAMAS  

Considerando aspersores (Teto + Costado) 
 
COSTADO: 

Tanque densidade 
(l/min/m²) 

Diâmetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Costado 

(m²) 
Vazão 

Resfriamento 
(l/min) 

Vazão 
Resfriamento 

Adotado (l/min) 
TF501-10 2 6,15 9,80 189,35 378,70 640,98 

(SPK 401 a 408) 
 
TETO: 

Tanque densidade 
(l/min/m²) 

Diâmetro 
(m) 

Área  
Teto (m²) 

Vazão 
Resfriamento 

(l/min) 
Vazão 

Resfriamento 
Adotado (l/min) 

TF501-10 2 6,15 32,85 65,70 237,66 
(SPK 301 a 303) 

 
Determinação da quantidade de projetores (bicos “sp rays”)  

• Bico “spray” modelo: MV-25 com pressão mínima de 4,3 Kgf/cm2. 

• , onde: 
K = Coeficiente de descarga – KMÉDIO = 38,20; 

Q = Vazão em L/min; 

P = Pressão em bar. 

 
• Considerando 08 bicos MV-25 para costado , teremos:  

 
• Considerando 03 bicos MV-25 para teto , teremos:  

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.8. 
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7.7. RESFRIAMENTO DOS TANQUES VIZINHOS  

Considerando aspersores (Teto + Costado) 
 

Tanque densidade 
l/min/m² 

Diâmetro 
(m) 

Altura 
(m) 

Área 
Costado 

(m²) 
Área 
Teto 
(m²) 

1/2 
(m²) 

Vazão 
Mínima 

Resfriamento 
(l/min) 

Vazão 
Resfriamento  

Adotado (l/min) 
TF502-

10 2 6,15 9,8 189,35 32,85 111,10 222,20 237,66 
(SPK 101 a 103) 

TF501-
30 2 6,15 9,8 189,35 32,85 111,10 222,20 237,72 

(SPK 501 a 503) 
 
Conforme Tabela 12, nota 1. Para até dois tanques vizinhos: taxa por m² de metade do somatório 
das áreas do teto e costado dos tanques vizinho. 
 
De acordo com item 6.4.4.6 da NT 25 – Parte 2, para efeito de cálculo, são considerados vizinhos, 
quando o tanque considerado em chamas for vertical e a distância entre seu costado e o costado do 
tanque vizinho for menor que 1,5 vez o diâmetro do tanque em chamas ou 15 m, o que for maior; 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 6.9. 
 

7.8. CONSUMO DE ÁGUA 

Sistema Vazão 
(lpm) 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume  

(l) 
Volume de água requerida para o resfriamento do tanque 
em chamas 640,98 120 76.917,60 
Volume de água requerido para resfriamento dos tanques 
vizinhos 475,38 120 57.045,60 
Volume de água requerido para combate a incêndio com 
espuma no tanque em chamas 774,40 65 5.033,60 
Volume de água requerido para as linhas suplementares 
de espuma 580,28 20 11.605,60 

Total   195.904,80 
 
O cálculo hidráulico, para fins da determinação da reserva de incêndio, foi efetuado considerando: 

• Tempo de 120 minutos para resfriamento dos tanques, conforme item 6.4.5.3 da NT 25/2014 
– Parte 2 (considerando somatório dos tanques envolvidos no cenário de maior risco); 

• Tempo de 55 minutos para aplicação de espuma no tanque em chamas (TQ-04), conforme 
tabela 4 da NT 25/2014 – Parte 2; 

• Tempo de 20 minutos de proteção suplementar de espuma (bacia de contenção), item 
6.3.9.3, e Tabela 9 da NT 25/2014 – Parte 2; 

• O reservatório de incêndio, possui volume de 4.000m³. 
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7.9. CONSUMO DE CONCENTRADO DE ESPUMA 

A tabela abaixo apresenta os resultados encontrados no cálculo hidráulico item 11.6. 

Nível 
(Pavimento) Tag Sistema Concentração 

(%) 
Vazão 

de 
Espuma 
(l/min) 

Vazão 
de Água 
(l/min) 

Vazão 
de LGE 
(l/min) 

Tempo 
de 

Aplicação 
(min) 

Volume de 
Água (l) 

Volume 
de LGE 

(l) 

 
CE-02 

CAMARA 
DE 

ESPUMA 
3 798,35 774,40 23,95 55 42.591,97 1.317,28 TF501-10 

 
TOTAL 798,35     TOTAL 42.591,97 1.317,28 

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 11.6. 
 
De acordo com item 19.2.5 da NT25 - Parte 4. Deve haver um estoque de reserva de LGE igual à 
quantidade dimensionada, conforme previsto em 5.6.5.3 da NT-25 – parte 1. 
 
Tempo de aplicação de solução de espuma  conforme Tabela 4 da NT25 – parte 2. 

 
• Tanque Etanol – TF501-10 
• Bomba = 798,35 lpm  
• Tanque de LGE  

Volume calculado + volume reserva = (1.317,28 + 1.317,28) = 2.634,56 litros 
 
• ADOTADO SISTEMA TURBINATOR COM BOMBA DE 10.000 lpm E TANQUE COM 

CAPACIDADE 11m³  
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   35/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

7.10. DIMENSIONAMENTO - CÁLCULO HIDRAÚLICO 

 
FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DOS ASPERSORES DO TANQUE EM CHAMAS + 
ASPERSORES DOS TANQUES VIZINHOS + CANHÃO MONITOR PARA APLICAÇÃO DE ESPUMA 
NA BACIA DE CONTENÇÃO + CAMARA DE ESPUMA PARA TANQUE EM CHAMAS. 
 
Pior caso, Tanque TF501-10, classe IB 
- Resfriamento do tanque em chamas: ASPERSORES. 
- Resfriamento dos tanques vizinhos: ASPERSORES.. 
- Aplicação de Espuma no tanque em chamas: CAMARA DE ESPUMA. 
- Aplicação de Espuma na bacia de contenção: CANHÃO MONITOR. 
 
 
CÁLCULO HIDRÁULICO NA DENSIDADE ESPECIFICADA 
 
  
   PT. REF.   K             NÍVEL        VAZÃO        PRESSÃO 
                                             m              lpm               bars  
 

  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
VAZÃO DO SISTEMA:   2750.60 lpm     
 
PRESSÃO ESTÁTICA:  9.00 bars      
PRESSÃO RESIDUAL:  8.88 bars  com  13000.00 lpm       
VAZÃO TOTAL DO SISTEMA:  2750.60 lpm       
PRESSÃO DISPONÍVEL: 8.99 bars  com   2750.60 lpm       
PRESSÃO DINÂMICA:  5.59 bars  com   2750.60 lpm       
PRESSÃO REMANESCENTE: 3.41 bars     
 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TF501-30 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TF501-10 (CHAMAS) 

RESFRIAMENTO  
TANQUE TF502-10 

ESPUMA BACIA DE 
CONTENÇÃO (HIDRANTE) 

CAMERA DE ESPUMA  
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   36/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
LEGENDA 

'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 
1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 

 
 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 
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DATA: 2904/19 FL.:   37/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
 

LEGENDA 
'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 

1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 
 

 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 
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Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   38/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
 

LEGENDA 
'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 

1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 
 

 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 

 

  
 
 
 

VELOCIDADE MÁXIMA DE 3.22 m/s  
OCORRE ENTRE OS PONTOS DE REFERÊNCIA PT. 700 E 701. 

 
  
                       Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win 
                       By Walsh Engineering Inc. 
                       North Kingstown R.I. U.S.A. 
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PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
 
 

C Á L C U L O  H I D R Á U L I C O 
 

 
CENÁRIO 2 – TANQUES DE PROVA - ETANOL 

 
 
 

S U P R I M E N T O  D E  Á G U A 
 
 PRESSÃO ESTÁTICA (bars)  9.0 
 PRESSÃO RESIDUAL (bars) 8.88 
 VAZÃO RESIDUAL (lpm) 13000 
 
 
                           

S P R I N K L E R S 
 
 
VAZÃO MINIMA PARA SPRINKLER   (lpm)                79.22 
 
PRESSÃO MINIMA PARA SPRINKLER   (bar)                          4.33 
 
 
 
 
ESSE SISTEMA OPERA COM UMA VAZÃO DE  2750.60 lpm COM UMA PRESSÃO DE 5.52 bars 
NA BASE DO MANIFOLD (REF. PT. 2) 
 
 
Tubulação 
C 120  001 SCHEDULE 40 
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DATA: 2904/19 FL.:   40/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

8 - CENÁRIO 3 - PLATAFORMA DE CARREGAMENTO 

8.1 - INFORMAÇÕES DAS PLATAFORMAS 

A plataformas de carregamento, tem capacidade de carregamento e descarregamento para 6 
caminhões-tanques, com área total de 502m². 
 
Os pontos de carga/descarga e as conexões de transferência das plataformas para carregamento 
estão distantes dos tanques de superfície a uma distância não inferior a 7,5 m. 
 
As plataformas de carregamento possuirão meios que permitirão o aterramento dos caminhões-
tanques. 
 

8.2 - CENÁRIO DE MAIOR RISCO 
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CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

8.3 - APLICAÇÃO DE ESPUMA  

Conforme 16.2.1 da NT25 - Parte 4, nas instalações (tancagem) onde for exigido sistema de 
proteção por espuma, as plataformas de carregamento devem ser protegidas por linhas manuais, 
canhões monitores ou chuveiros automáticos. ADOTADO CANHÃO MONITOR. 
 
Tempo e Densidade, conforme Tabela 21 da IT25 - PARTE 4 
 
16.2.3 A área a ser considerada para o cálculo do volume de espuma deve ser aquela delimitada 
pela canaleta para a captação de derrames de produto na área de carregamento e descarregamento. 

 

Área densidade 
l/min/m² 

Área de 
Superficie 

(m²) 
Concentração 

(%) 
Vazão 

Resfriamento(l/min) 
Vazão Água 

(l/min) 
Vazão de 

LGE (l/min) 
1 6,5 502 3 3.263 3.165,11 97,89 
 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume 

Requerido 
água (l) 

Volume 
Requerido 
de LGE (l) 

15,00 47.476,65 1.468,35 
 

- Área protegida pelos Canhões Monitores CM-11, CM- 12, CM-13 e CM-14. 
 
Considerando que o lançamento possa ser a partir de 2 posições distintas. 
 
Proteção pelos Canhões Monitores, sendo previstos os seguintes equipamentos: 
 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

 

8.4 - RESFRIAMENTO  

Conforme 16.3 da NT25 - Parte 4, nas instalações (tancagem) onde for exigido sistema de proteção 
por resfriamento, as plataformas de carregamento devem ser protegidas de acordo com a Tabela 19, 
por linhas manuais, canhões monitores ou sistema fixo de aspersores.  
 
Tabela 19: 
- Acima de 2 caminhões / vagões – tanques: Proteção por ASPERSORES. 
Área = 502 m².  
Risco extraordinário, grupo II;  
Tipo dilúvio;  
Tempo de operação de 60 min.;  
Densidade 16,3 mm/min, conforme figura 43 da ABNT NBR 10897:2014.  
Vazão requerida = Área x Densidade = 502 m² x 16,3 L/min/m² = 8.183 L/min;  
Quantidade de aspersores: 30.  
Sendo assim, a vazão calculada por aspersor será de 126 L/min (no mínimo). 
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Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   42/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

Área 
(m²) 

densidade 
(l/min/m²) 

Vazão 
Resfriamento 

(l/min) 
Vazão 

Resfriamento 
Adotado (l/min) 

502 16,3 8.183 640,98 
(SPK 401 a 408) 

 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 10.4. 
 

8.5 - CONSUMO DE ÁGUA 

Sistema Vazão 
(lpm) 

Tempo de 
Aplicação 

(min) 
Volume  

(l) 
Volume de água requerido para resfriamento da 
Plataforma PT-1 1.667,9 60 100.074,0 
Volume de água requerido para aplicação de espuma da 
Plataforma PT-1 1.382,25 15 20.733,75 

Total   120.807,75 
 
O cálculo hidráulico, para fins da determinação da reserva de incêndio, foi efetuado considerando: 
 

• Tempo de 60 minutos para das plataformas, adotado mesmo tempo exigido por aspersores, 
conforme item 16.3.2 da IT-25 – Parte 4. 

• Tempo de 15 minutos para aplicação de espuma na Plataforma, conforme item 16.2.2 e 
Tabela 21 da IT-25 – Parte 4. 

• O reservatório de incêndio, possui volume de 4000m³. 

 

8.6 - CONSUMO DE CONCENTRADO DE ESPUMA 

A tabela abaixo apresenta os resultados encontrados no cálculo hidráulico item 11.6. 
 

Nível 
(Pavimento) Tag Sistema Concentração 

(%) 
Vazão 

de 
Espuma 
(l/min) 

Vazão 
de Água 
(l/min) 

Vazão 
de LGE 
(l/min) 

Tempo 
de 

Aplicação 
(min) 

Volume de 
Água (l) 

Volume 
de LGE 

(l) 

 
- CANHÃO 

MONITOR 3 798,35 774,40 23,95 55 42.591,97 1.317,28 TELHADO 
 

TOTAL 798,35     TOTAL 42.591,97 1.317,28 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 11.6. 
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Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 
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CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

De acordo com item 19.2.5 da NT25 - Parte 4. Deve haver um estoque de reserva de LGE igual à 
quantidade dimensionada, conforme previsto em 5.6.5.3 da NT-25 – parte 1. 
 
Tempo de aplicação de solução de espuma  conforme Tabela 4 da NT25 – parte 2. 
• Tanque Etanol – TF501-10 
• Bomba = 798,35 lpm  
• Tanque de LGE  

Volume calculado + volume reserva = (1.317,28 + 1.317,28) = 2.634,56 litros 
 
• ADOTADO SISTEMA TURBINATOR COM BOMBA DE 10.000 lpm E TANQUE COM 

CAPACIDADE 11m³  
 

8.7 - DIMENSIONAMENTO - CÁLCULO HIDRAÚLICO 

 
CÁLCULO HIDRÁULICO NA DENSIDADE ESPECIFICADA 
  
   PT. REF.         K            NÍVEL       VAZÃO      PRESSÃO 
                                                  m             lpm             bars  
   201        42.90     7.00    62.34     2.13   
   202        42.90     7.00    62.93     2.17   
   203        42.90     7.00    61.68     2.08   
   204        42.90     7.00    60.66     2.01   
   205        42.90     7.00    64.79     2.30   
   206        42.90     7.00    64.92     2.31   
   207        42.90     7.00    63.15     2.18   
   208        42.90     7.00    62.07     2.11   
   209        42.90     7.00    67.29     2.48   
   210        42.90     7.00    65.67     2.36   
   211        42.90     7.00    69.60     2.65   
   212        42.90     7.00    68.17     2.54   
   213        42.90     7.00    62.75     2.16   
   214        42.90     7.00    61.01     2.04   
   215        42.90     7.00    59.70     1.95   
   216        42.90     7.00    61.89     2.10   
   217        42.90     7.00    60.96     2.03   
   218        42.90     7.00    59.28     1.92   
   219        42.90     7.00    58.02     1.84   
   220        42.90     7.00    67.23     2.47   
   221        42.90     7.00    65.63     2.36   
   222        42.90     7.00    68.08     2.54   
   223        42.90     7.00    66.47     2.42   
   224        42.90     7.00    67.20     2.47   
   225        42.90     7.00    65.85     2.37   
   226        42.90     7.00    68.07     2.54   
   227        42.90     7.00    66.47     2.42   
   228        42.90     7.00    66.84     2.45   
   229        42.90     7.00    65.26     2.33   
   230        42.90     7.00    72.12     2.85   
   231        42.90     7.00    68.07     2.54   
   232        42.90     7.00    69.90     2.67   
   233        42.90     7.00    68.18     2.54   
   234        42.90     7.00    59.85     1.96   
   235        42.90     7.00    60.93     2.03   
   236        42.90     7.00    59.76     1.96   
   237        42.90     7.00    57.65     1.82   
   238        42.90     7.00    60.82     2.03   
   239        42.90     7.00    62.55     2.14   
   240        42.90     7.00    61.05     2.04   
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SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   44/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
VAZÃO DO SISTEMA DE DILUVIO (MV25):  2564.86 lpm     
VAZÃO CONSIDERADA DO SISTEMA DE  
SPRINKLERS/DILUVIO DEMAIS PAVIMENTOS:  7271.20 lpm 
DENSIDADE MINIMA PROVIDA PELO SISTEMA:  5.460 mm/min. 
 
PRESSÃO ESTÁTICA:  8.00 bars      
PRESSÃO RESIDUAL:  7.50 bars  com  10000.00 lpm       
VAZÃO TOTAL DO SISTEMA:  9836.05 lpm       
PRESSÃO DISPONÍVEL: 7.52 bars  com   9836.05 lpm       
PRESSÃO DINÂMICA:  6.51 bars  com   9836.05 lpm       
PRESSÃO REMANESCENTE: 1.01 bars     
 
 
LEGENDA 

'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 
1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 

 
 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 

 
  1   2 9836.05  10.65  2523  24.38  120     1 311.200   0.002  0.083    6.51    6.37   0.05 
  2   3 9836.05   3.33    53  14.02  120     1 311.200   0.002  0.176    6.37    6.17   0.03 
  3   4 6864.02  14.00  1152   7.01  120     1 254.500   0.002 -0.189    6.17    6.31   0.04 
  4   5 1362.93  36.50   322  13.72  120     1 254.500   0.000 -0.191    6.31    6.50   0.01 
  5   6 1362.93  35.50     2   3.05  120     1 254.500   0.000  0.000    6.50    6.49   0.00 
  6   7 1362.93  21.90   225   7.01  120     1 254.500   0.000  0.000    6.49    6.49   0.00 
  7   8 1362.93  20.95     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.49    6.49   0.00 
  8   9 1362.93  11.70     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.49    6.49   0.00 
  9  10 1362.93  24.70     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.49    6.48   0.00 
 10  11 1362.93  29.40     5   0.91  120     1 254.500   0.000  0.000    6.48    6.48   0.00 
 11  12 1362.93  16.20     2   3.05  120     1 254.500   0.000  0.000    6.48    6.48   0.00 
 12  13 1362.94  31.85     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.48    6.48   0.00 
 13  14 1362.94  15.50     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.48    6.47   0.00 
 14  15-2972.04  19.40     5   0.91  120     1 254.500   0.000  0.000    6.47    6.48  -0.01 
 15  16-2972.04  20.00     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.48    6.49  -0.01 
 16  17-2972.04  12.85     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.49    6.50  -0.01 
 17  18-1217.74  95.30     2   3.05  120     1 254.500   0.000  0.000    6.50    6.51  -0.01 
 18  19-1217.74  45.70     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.51    6.51  -0.00 
 19  20-1217.74  87.90    25   3.96  120     1 254.500   0.000  0.000    6.51    6.52  -0.01 
 20  21-1217.74  22.50     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.52    6.52  -0.00 
 21   3-2972.04  45.50  3252  14.63  120     1 254.500   0.000  0.380    6.52    6.17  -0.03 
  4  22 5501.09   3.20   252   7.01  120     1 254.500   0.001  0.258    6.31    6.04   0.01 
 22  23 5501.09  52.50   222   9.14  120     1 254.500   0.001  0.110    6.04    5.84   0.09 
 23  32 5501.09   6.50     0   0.00  120     1 254.500   0.001  0.000    5.84    5.83   0.01 
 32  24 5501.09   4.50     0   0.00  120     1 254.500   0.001  0.000    5.83    5.83   0.01 
 24  25-4334.97  21.60   222   9.14  120     1 254.500   0.001  0.000    5.83    5.86  -0.03 
 25  26-4334.97  13.60     0   0.00  120     1 254.500   0.001  0.000    5.86    5.87  -0.01 
 26  14-4334.97  44.00    35   8.53  120     1 254.500   0.001 -0.559    5.87    6.47  -0.05 
 21  27 1754.30  13.10    35   8.53  120     1 254.500   0.000  0.000    6.52    6.52   0.00 
 27  28 1754.30  47.50     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.52    6.51   0.01 
 28  29 1754.30  10.40     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.51    6.51   0.00 
 29  30 1754.30   6.30     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.51    6.50   0.00 
 30  31 1754.30  13.40     0   0.00  120     1 254.500   0.000  0.000    6.50    6.50   0.00 
 31  17 1754.30  24.00    35   8.53  120     1 254.500   0.000  0.000    6.50    6.50   0.01 
 24  50 9836.05  13.40   322  13.72  120     1 254.500   0.004 -0.372    5.83    6.09   0.11 
 50  51 9836.05  28.00235332  15.24  120     1 154.100   0.047  0.000    6.09    4.07   2.02 
 51  52 9836.05   4.50   253  11.58  120     1 254.500   0.004  0.000    4.07    4.16  -0.10 
 52  60 9836.05  35.00222212  16.76  120     1 254.500   0.004  0.000    4.16    3.95   0.21 
 60  61 9836.05   0.50     3   3.96  120     1 154.100   0.047  0.049    3.95    3.70   0.21 
 61  62 7951.45   1.00     0   0.00  120     1 154.100   0.032  0.000    3.70    3.66   0.03 
 62  63 5386.60   0.70     0   0.00  120     1 154.100   0.015  0.000    3.66    3.65   0.01 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   45/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
LEGENDA 

'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 
1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 

 
 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 

 
 63  64  510.30   0.70     0   0.00  120     1 154.100   0.000  0.000    3.65    3.65   0.00 
 62  90 2564.86   6.00 35622  12.19  120     1 154.100   0.004  0.526    3.66    3.07   0.07 
 90  91 2564.86   5.00 21332  11.77  120     1 154.100   0.004  0.045    3.07    2.96   0.07 
 91  92 2564.86   6.60    23   5.49  120     1 154.100   0.004  0.000    2.96    2.91   0.05 
 92  93 1863.98   0.20     0   0.00  120     1 154.100   0.002  0.000    2.91    2.73   0.18 
 93  94  247.61   6.20  2222   2.68  120     1  38.100   0.046  0.000    2.73    2.32   0.41 
 94 201   62.34   4.30    32   1.80  120     1  24.300   0.032  0.000    2.32    2.13   0.20 
 94  95  185.27   1.20     0   0.00  120     1  32.500   0.059  0.000    2.32    2.25   0.07 
 95 202   62.93   0.80    32   1.80  120     1  24.300   0.033  0.000    2.25    2.17   0.08 
 95  96  122.34   3.30     0   0.00  120     1  32.500   0.027  0.000    2.25    2.16   0.09 
 96 203   61.68   0.80    32   1.80  120     1  24.300   0.031  0.000    2.16    2.08   0.08 
 96 204   60.66   4.00    22   1.04  120     1  24.300   0.031  0.000    2.16    2.01   0.15 
 93  97 1616.37   1.25     0   0.00  120     1 154.100   0.002  0.000    2.73    2.73   0.00 
 97  98  254.92   2.50   322   2.96  120     1  38.100   0.049  0.000    2.73    2.47   0.27 
 98 205   64.79   3.10    32   1.80  120     1  24.300   0.034  0.000    2.47    2.30   0.17 
 98  99  190.14   1.25     3   1.62  120     1  38.100   0.028  0.000    2.47    2.39   0.08 
 99 206   64.92   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.035  0.000    2.39    2.31   0.08 
 99 100  125.22   3.30     3   1.28  120     1  32.500   0.028  0.000    2.39    2.26   0.13 
100 207   63.15   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.033  0.000    2.26    2.18   0.08 
100 208   62.07   4.30     2   0.52  120     1  24.300   0.032  0.000    2.26    2.11   0.15 
 97 101 1361.44   1.32     3   3.96  120     1 154.100   0.001  0.000    2.73    2.73   0.00 
102 209  132.96   0.50     3   1.28  120     1  24.300   0.130  0.000    2.71    2.48   0.23 
209 210   65.67   2.40    22   1.04  120     1  24.300   0.035  0.000    2.48    2.36   0.12 
101 102 1361.44   8.50  2222   6.10  120     1 154.100   0.001  0.000    2.73    2.71   0.02 
102 211  137.77   0.50     3   1.28  120     1  32.500   0.034  0.000    2.71    2.65   0.06 
211 212   68.17   2.40     2   0.52  120     1  24.300   0.038  0.000    2.65    2.54   0.11 
102 103 1090.71   1.30     3   3.96  120     1 154.100   0.001  0.000    2.71    2.71   0.00 
103 104  183.46   4.50322222   3.87  120     1  32.500   0.057  0.000    2.71    2.23   0.48 
104 213   62.75   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.032  0.000    2.23    2.16   0.07 
104 105  120.71   3.30     3   1.28  120     1  32.500   0.026  0.000    2.23    2.11   0.12 
105 214   61.01   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.031  0.000    2.11    2.04   0.07 
105 215   59.70   4.30    22   1.04  120     1  24.300   0.030  0.000    2.11    1.95   0.16 
103 106  907.24   1.20     3   3.96  120     1 154.100   0.001  0.000    2.71    2.71   0.00 
106 107  240.16   7.00  3222   3.63  120     1  38.100   0.044  0.000    2.71    2.24   0.46 
107 216   61.89   2.80    32   1.80  120     1  24.300   0.032  0.000    2.24    2.10   0.15 
107 108  178.26   1.25     3   1.28  120     1  32.500   0.055  0.000    2.24    2.10   0.14 
108 217   60.96   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.031  0.000    2.10    2.03   0.07 
108 109  117.31   3.30     3   1.28  120     1  32.500   0.025  0.000    2.10    1.99   0.11 
109 218   59.28   0.50    32   1.80  120     1  24.300   0.029  0.000    1.99    1.92   0.07 
109 219   58.02   4.30    22   1.04  120     1  24.300   0.028  0.000    1.99    1.84   0.15 
106 110  667.09   1.10     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.71    2.71   0.00 
110 220  132.86   0.50     3   1.28  120     1  24.300   0.130  0.000    2.71    2.47   0.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   46/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
 

LEGENDA 
'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 

1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 
 

 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 

 
 220  221   65.63   2.80     2   0.52  120     1  24.300   0.035  0.000    2.47    2.36   0.12 
 110  111  534.23   2.30     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.71    2.71   0.00 
 111  222  134.55   3.40    32   1.80  120     1  32.500   0.032  0.000    2.71    2.54   0.17 
 222  223   66.47   3.30     0   0.00  120     1  24.300   0.036  0.000    2.54    2.42   0.12 
 111  112  399.69   2.30     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.71    2.71   0.00 
 112  224  133.05   0.50     3   1.28  120     1  24.300   0.131  0.000    2.71    2.47   0.23 
 224  225   65.85   2.80     0   0.00  120     1  24.300   0.036  0.000    2.47    2.37   0.10 
 112  113  266.64   0.40     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.71    2.71  -0.00 
 113  226  134.54   3.40    32   1.80  120     1  32.500   0.032  0.000    2.71    2.54   0.17 
 226  227   66.47   3.30     0   0.00  120     1  24.300   0.036  0.000    2.54    2.42   0.12 
 113  114  132.10   0.90     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.71    2.71  -0.00 
 114  228  132.10   6.50    32   1.80  120     1  32.500   0.031  0.000    2.71    2.45   0.26 
 228  229   65.26   3.30     0   0.00  120     1  24.300   0.035  0.000    2.45    2.33   0.11 
  92  115  700.88   0.80     0   0.00  120     1 154.100   0.000  0.000    2.91    2.91   0.00 
 115  230  140.19   0.50     3   1.28  120     1  32.500   0.035  0.000    2.91    2.85   0.06 
 230  231   68.07   2.40    22   1.04  120     1  24.300   0.038  0.000    2.85    2.54   0.31 
 115  116  560.69   3.40     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.91    2.74   0.17 
 116  232  138.08   0.50     3   1.28  120     1  32.500   0.034  0.000    2.74    2.67   0.06 
 232  233   68.18   2.40    22   1.04  120     1  24.300   0.038  0.000    2.67    2.54   0.13 
 116  117  422.61   1.00     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.74    2.73   0.00 
 117  118  238.19   4.00  3222   2.83  120     1  32.500   0.093  0.000    2.73    2.09   0.64 
 118  234   59.85   2.70    32   1.80  120     1  24.300   0.030  0.000    2.09    1.96   0.13 
 118  235  178.34   1.20     0   0.00  120     1  32.500   0.055  0.000    2.09    2.03   0.06 
 235  236  117.41   3.30     0   0.00  120     1  32.500   0.025  0.000    2.03    1.96   0.08 
 236  237   57.65   3.90    22   1.04  120     1  24.300   0.028  0.000    1.96    1.82   0.14 
 117  119  184.42   0.20     3   3.96  120     1 154.100   0.000  0.000    2.73    2.74  -0.00 
 119  120  184.42   7.00  3222   2.83  120     1  32.500   0.058  0.000    2.74    2.17   0.57 
 120  238   60.82   2.80    32   1.80  120     1  24.300   0.031  0.000    2.17    2.03   0.14 
 120  239  123.60   1.00     0   0.00  120     1  32.500   0.028  0.000    2.17    2.14   0.02 
 239  240   61.05   3.30     0   0.00  120     1  24.300   0.031  0.000    2.14    2.04   0.10 
 
 
 
 

VELOCIDADE MÁXIMA DE 8.78 m/s  
OCORRE ENTRE OS PONTOS DE REFERÊNCIA PT. 60 E 61. 

 
  
                       Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win 
                       By Walsh Engineering Inc. 
                       North Kingstown R.I. U.S.A. 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   47/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 

C Á L C U L O  H I D R Á U L I C O 
 

 
CENÁRIO 3 – DILUVIO MV25 

 
 
 

S U P R I M E N T O  D E  Á G U A 
 
 PRESSÃO ESTÁTICA (bars)  8 
 PRESSÃO RESIDUAL (bars) 7.5 
 VAZÃO RESIDUAL (lpm) 10000 
 
 
 
               

S P R I N K L E R S 
 
 
ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SPRINKLERS (m)    3.4 
 
ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE AS LINHAS DOS SPRINKLERS (m)  3.1 
 
DENSIDADE ESPECIFICA DE DESCARGA (mm/min)   5.47 
 
 
 
 
O SISTEMA DE SPRINKLERS TEM DENSIDADE DE 5.459941 mm/min PARA ÁREA DE CÁLCULO DE 430m² 
 
ESSE SISTEMA OPERA COM UMA VAZÃO DE 9836.05 lpm COM UMA PRESSÃO DE 6.51 bars 
NA BASE DO MANIFOLD (REF. PT. 1) 
 
ESSE SISTEMA OPERA COM UMA VAZÃO DE 2564.86 lpm COM UMA PRESSÃO DE 3.66 bars 
NA BASE DO MANIFOLD (REF. PT. 62) 
 
 
Tubulação 
C 120  001 SCHEDULE 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   48/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

9 - CENÁRIO 4 – DESTILARIA 

Classificação, conforme item 17 da NT-25 - Parte 4: 
Tipo 2: no interior de edificações abertas lateralmente. 
 

9.1 - CENÁRIO DE MAIOR RISCO 

 
 

9.2 - APLICAÇÃO DE ESPUMA  

Conforme item 17.2.1 da NT25 – Parte 4, as instalações de destilarias estão dispensadas da adoção 
de sistema de proteção por espuma. Este somente será exigido para a proteção de tanques 
conforme Parte 2. 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   49/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

9.3 - RESFRIAMENTO  

17.3.1 As destilarias devem ser protegidas por sistema de resfriamento, adotando-se a combinação 
dos seguintes métodos: 
a) Canhões monitores fixos ou móveis; 
b) Hidrantes duplos com linhas manuais. 
 
17.3.2 Canhões monitores 
17.3.2.1 Deve haver pelo menos um canhão monitor com vazão mínima de 4.000 L/min, podendo ser 
dividido em dois canhões com vazão mínima de 2.000 L/min cada um. 
 
17.3.3 Linhas manuais 
17.3.3.1 Deve haver para todos os tipos de destilarias, pelo menos um hidrante duplo externo, com 
duas linhas manuais, dotadas de esguichos reguláveis, com vazão mínima de 300 L/min cada, 
dispostas de tal forma que o pavimento térreo seja totalmente atendido, considerando o comprimento 
de 60 m de mangueiras através de seu trajeto real.  
 
17.3.3.2 As válvulas de controle do sistema e os hidrantes devem estar localizados a uma distância 
mínima de 15 m do perímetro da destilarias. 
 
- Área protegida pelos Canhões Monitores CM-16, CM- 17, CM-18 e CM-19. 
 
Considerando que o lançamento possa ser a partir de 2 posições distintas. 
 
Proteção pelos Canhões Monitores, sendo previstos os seguintes equipamentos: 

• Canhão Monitor Fixo, modelo 8393, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas; 

• Esguicho autoedutor, Modelo 375K, da KIDDE, ou similar de outra marca, com as mesmas 
características técnicas. 

•  
 
- Área protegida pelos Hidrantes Duplos: HD-12, HD- 14, HD-17 e HD-19. 
 
Proteção por linhas manuais, sendo previstos os seguintes equipamentos: 

• Esguichos de jato regulável modelo EBK de 2 ½”, da KIDDE, ou similar de outra marca, 
com as mesmas características técnicas; 

• Mangueiras de 60 metros (4 x 15m) de comprimento e 2 ½” de diâmetro, tipo 3. 
 
Ver catalogo dos equipamentos no Anexo 3 e cálculo hidráulico no item 10.4. 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   50/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

9.4 - DIMENSIONAMENTO - CÁLCULO HIDRAÚLICO 

CÁLCULO HIDRÁULICO NA DENSIDADE ESPECIFICADA 
  
   PT. REF.         K            NÍVEL       VAZÃO      PRESSÃO 
                                                  m             lpm             bars  
 

  
 
VAZÃO DO SISTEMA:   4000.57 lpm     
 
PRESSÃO ESTÁTICA:  9.00 bars      
PRESSÃO RESIDUAL:  8.88 bars  com  13000.00 lpm       
VAZÃO TOTAL DO SISTEMA:  4000.57 lpm       
PRESSÃO DISPONÍVEL: 8.99 bars  com   4000.57 lpm       
PRESSÃO DINÂMICA:  3.77 bars  com   4000.57 lpm       
PRESSÃO REMANESCENTE: 5.22 bars     
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   51/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
LEGENDA 

'-' Indica o comprimento equivalente.  'T' Indica a conexão 
1=45 Cotovelo, 2=90 Cotovelo, 3='T'/Tê, 4=Válvula Borboleta, 5=Válvula de Gaveta, 6=Válvula de Governo 

 
 
D 
E 

 
P 
A 
R 
A 

 
VAZÃO 
(lpm) 

 
TUB. 
(m.) 

 
CONEXÕES 

 
EQV. 
(m.) 

 
H-W 
C 

 
TUB. 
TIPO 

 
DIA. 
(mm) 

 
PERDAS 
(b/m) 

 
ELEV 
(bars) 

 
DE 

(bars) 
 

PARA 
(bars) 

 
DIF. 
(bars) 

 

 

  
 
 

VELOCIDADE MÁXIMA DE 5.4 m/s  
OCORRE ENTRE OS PONTOS DE REFERÊNCIA PT. 93 E 204. 

 
  
                       Sprinkler-CALC  Release 7.2 Win 
                       By Walsh Engineering Inc. 
                       North Kingstown R.I. U.S.A. 

 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   52/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  
 
 
 

C Á L C U L O  H I D R Á U L I C O 
 

 
CENÁRIO 4  

 
 
 

S U P R I M E N T O  D E  Á G U A 
 
 PRESSÃO ESTÁTICA (bars)  9.0 
 PRESSÃO RESIDUAL (bars) 8.88 
 VAZÃO RESIDUAL (lpm) 13000 
 
 
                           

S P R I N K L E R S 
 
 
VAZÃO MINIMA PARA HIDRANTES   (lpm)                1000.00 
  
PRESSÃO MINIMA PARA HIDRANTES   (bar)                          3.52 
 
 
 
 
ESSE SISTEMA OPERA COM UMA VAZÃO DE  4000.57 lpm COM UMA PRESSÃO DE 3.69 bars 
NA BASE DO MANIFOLD (REF. PT. 2) 
 
 
Tubulação 
C 120  001 SCHEDULE 40 
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11 - ANEXO 2 – CURVA DA BOMBA 

 
Bomba diesel (principal)   Bomba elétrica (reserva)  
Q = 780 m³/h    Q = 780 m³/h 
Pressão = 9,5 kgf/cm²  Pressão = 9,5 kgf/cm² 
     Potência = 450 hp 
 
Bomba Jockey (pressurização da rede)  
Q = 20 l/min (1,2 m³/h) 
Pressão = 10,5 kgf/cm² 
Potência = 5 cv 
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12 - ANEXO 3 – CATALOGOS 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   56/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   57/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   58/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   59/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   60/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   61/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   62/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   63/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   64/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 

 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   65/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   66/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   67/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   68/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   69/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   70/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   71/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Arquivo Nº: P01311-1530-MC-0100-5001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SPCI 

Nº PROGEN: P01310-1530-MC-0100-5001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01310 REV.: 00 

DATA: 2904/19 FL.:   72/72 

CLIENTE: FS BIOENERGIA  DISCIPLINA: SPCI  

PROJETO: Planta de Etanol - Sorriso FASE: PROJETO  DETALHADO 

  

 
 
 

 
 
 

                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tatiany Guimarães Gonçalves 
Responsável Técnico 
CREA 5061792171 
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CLIENTE Nome Departamento Data Visto 

Aprovado     

 Aprovado sem Comentários  Aprovado com Comentários  Não Aprovado  
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Finalidades 

Propósito da Emissão Situação do Documento 
                PO 

                PI 

                PA 

                PM 

                PF 

                PC 

                PT 

                PP 

                PN 

- PARA CONHECIMENTO 

- PARA INFORMAÇÃO 

- PARA APROVAÇÃO 

- PARA COMENTÁRIOS 

- PARA FABRICAÇÃO 

- PARA CONSTRUÇÃO 

- PARA COTAÇÃO 

- PARA COMPRA 

- PARA CANCELAMENTO 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

ESTUDO PRELIMINAR 

EMISSÃO INICIAL 

REVISÃO GERAL 

REVISADO CONFORME COMENTÁRIOS CLIENTE 

APROVADO 

APROVADO COM COMENTÁRIOS 

AS BUILT 

CANCELADO 
As informações contidas neste documento são de propriedade da PROGEN não devendo ser utilizadas para outras 
finalidades senão aquelas estabelecidas contratualmente. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo, apresentar as premissas adotadas, descrição, condições, 
normas gerais e padronização dos materiais de tubulação a serem obedecidos no PROJETO DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, referente nova planta industrial FS BIOENERGIA, em Sorriso/MT. 
 

2 - NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 

NFPA  - National Fire Protection Association 
• N° 20 Standard for the Installation of Stationar y  Pumps for Fire Protection 

 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
• NBR 9077 Saídas de emergência em edifícios 
• NBR 10897 Sistemas de Proteção contra incêndio por Chuveiros Automáticos. 
• NBR 10898 Sistema de Iluminação de Emergência 
• NBR 12693 Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. 
• NBR 13434-1 Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 
• NBR 13434-2 Símbolos de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 
• NBR 13434-3 Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico. 
• NBR 13714 Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos 
• NBR 15808 Extintores de incêndio portáteis. 
• NBR 15809 Extintores de incêndio sobre rodas. 
• NBR-17505 Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis. 
• NBR 17240 Sistemas de detecção e alarme de incêndio. 

 
Regulamentações 
• Decreto nº 8.399, de 22 de dezembro de 2005 - Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
• de Mato Grosso. 
• Normas Técnicas Corpo de Bombeiros. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

Trata-se da implantação de nova fábrica de álcool a partir do milho em Sorriso/MT. 
 
Outros produtos serão a ração animal e o óleo de milho. 
 
A nova fábrica será implantada em área que fica a aproximadamente 14 km da cidade de 
Sorriso/MT. 
 
A área adquirida para o empreendimento pela FS é de aproximadamente 195,5 ha. 

 

3.1. DA FABRICA 

Prevista para atendimento à produção de etanol - 530 000 m3/ano. Também produzirá ração animal 
tipo DDGS FS Ouro - 180 000 t/ano e DDGS FS Essential – 160 000 t/ano. Outro produto a ser 
produzido na planta é o óleo de milho – 17 000 t/ano. Também está previsto a produção de Wet 
Cake. 
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As unidades são: 
• Galpão de armazenamento de milho para 200 000 t. Com sistema de recebimento para 500 

T/h, e de transferência ao processo de 250 t/h. Contará com recebimento através de virador 
de caminhões sobre moega para 3 caminhões simultâneos. 

• 2 Galpãos de estocagem de reação, com a segregação dos dois tipos produzidos, para 
15000t cada, e sistema de expedição independente. 

• Parque de tanques para o estoque de álcool composto de 4 tanques de 10 000 m3 cada. 
• Galpão de estocagem de wet cake com 1500 m2. 
• 2 Caldeiras para 100 t/h de vapor a 67 bar. 
• Contará com sistema Co-Gerador, prevista para exportar 160 000 MW / ano. 
• Tanque de Água bruta, proveniente de poços artesianos que será tratada para os usos. 
• Tanque de Água tratada, que também comportará a reserva para SPCI. 
• Complexo de Destilação 
• Complexo de Secadores e Cozimento 
• Parque de Químicos 
• Complexo de Fermentação 
• Torres de Resfriamento 
• Depósito de cinzas 
• Estacionamento para caminhões 
• Unidades de apoio: Portaria, Classificação para autorização de entrada de caminhões, 

complexo administrativo, refeitório, vestiário, apoio aos motoristas, almoxarifado. 
• Estação de Tratamento de Efluentes 

 

3.2. DAS CONDIÇÕES LOCAIS 

3.2.1. LOCALIZAÇÃO 
 
O Terreno localiza-se na estrada BR-163, a 14 km de Sorriso. 
 
Sorriso distancia-se 415 km de Cuiabá. 
 
Tem acesso pela BR-163, em boas condições, e sua proximidade ao aeroporto regional de Sorriso é 
favorável ao acesso. 
 
Trata-se de um terreno atualmente utilizado para fins de lavoura. 
 
3.2.2. CLIMÁTICAS 
 
O clima em Sorriso é tropical. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. A classificação 
do clima é Aw segundo a Köppen e Geiger. 25.0 °C é a temperatura média em Sorriso. Tem uma 
pluviosidade média anual de 1883 mm. (fonte: climate-data.org). 

 

4 - CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 

O uso é enquadrado no grupo Especial – M2 - líquidos e gases combustíveis e inflamáveis, os 
armazéns de cereais são enquadrados como Especial - M5, as instalações de processamento são 
enquadradas como Industrial - I3 e a área de escritórios e administração são enquadradas em 
serviços administrativos - D. 
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Os cálculos aplicados foram baseados na aplicação de água para os seguintes sistemas: Parque de 
Tanques de Álcool (câmaras de espuma, linhas suplementares de espuma e resfriamento por 
aspersores), Destilaria (canhões monitores portáteis para resfriamento/espuma), Silos de milho e 
farelo (sistema de hidrantes) e para os 04 (quatro) hidrantes mais desfavoráveis da instalação em 
geral. 
 
Para o parque de tanques de álcool, a proteção contra incêndio foi realizada com base no cenário de 
maior risco, no caso, o tanque de 15.000 m³ com exposição do calor a outros 2 tanques de 15.000m³ 
vizinhos situados todos na bacia de contenção com diques intermediários. 

 

5 - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS 

Os dados básicos e critérios adotados neste documento foram definidos em função das 
características de cada instalação. 
 
Exigências mínimas recomendadas pelo Decreto 56819/2011 e respectivas Instruções Técnicas: 
 
− Acesso de viatura na edificação 
As viaturas e as guarnições do Corpo de Bombeiros terão acesso livre e desimpedido pela guarita, 
com largura mínima de 4,0m, altura mínima de 4,5m e a resistência do piso para, pelo menos 25 
toneladas, adequados e regulamentados pela Norma Técnica nº08/17 CBMMT. 

 

 
 

− Segurança Estrutural; 
Conforme NTCB 08 CBMSP. Os escritórios e as edificações térreas terão o tempo de resistência ao 
fogo mínimo de 30 minutos, suficientes para o abandono da população e o início do combate a 
incêndio. Para as edificações de risco elevado foi determinado TRRF de 120 minutos. 
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− Controle de Materiais de Acabamento; 
Piso (Acabamento/Revestimento): Classe I, II-A, III-A ou IV-A 
Parede e divisória (Acabamento/Revestimento): Classe I ou II-A 
Teto e forro (Acabamento/Revestimento): Classe I ou II-A 
 
− Saídas de Emergência; 
A largura e quantidade de saídas deverá obedecer aos critérios de dimensionamento da NTCB 
nº13/13 CBMMT. Os acessos devem permitir o esco amento fácil de todos os ocupantes da 
edificação. Eles serão sinalizados e iluminados com indicação clara do sentido da saída, 
permanecendo ainda, livres de qualquer obstáculo. Nas escadas de acesso aos pavimentos haverá 
corrimão continuo em ambos os lados. 
 
− Brigada de Incêndio; 
Deverá ser formada conforme NTCB-34/17 e apresentado no pedido de vistoria. 
 
A brigada de incêndio será constituída por funcionários de áreas variadas da empresa, com 
treinamento teórico e prático em prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. O nível será 
o avançado, devendo fazer parte da mesma, a quantidade de integrantes com base no número de 
funcionários. Os brigadistas atuarão com base no Plano de Emergências a ser elaborado. 
 
− Plano de Emergência 
Deverá ser formada conforme NTCB-16 CBMSP e apresentado no pedido de vistoria. 
 
Consiste num planejamento prévio para a provável ocorrência de uma emergência e visa facilitar o 
reconhecimento da edificação por parte das equipes de emergência. 
 
− Iluminação de Emergência; 
Serão previstos blocos autônomos e distribuídos de acordo com a NTCB-13 CBMMG. 
 
− Detecção de Incêndio; 
Será prevista central com baterias, autonomia de 01 hora, instalado em local com vigilância humana 
permanente conforme NBR 17240. 
 
− Alarme de Incêndio; 
Será prevista central com baterias, autonomia de 01 hora, instalado em local com vigilância humana 
permanente conforme NBR 17240. 

 
− Sinalização de Emergência; 
Deverá ser previsto a sinalização básica de proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos 
contra incêndio conforme NTCB-15 CBMMG. 
 
− Extintores; 
Conforme NTCB -18/16.. 
 
− Hidrantes e Mangotinhos; 
Dimensionamento e características conforme NTCB -19/15. 
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− Resfriamento; 
Dimensionamento e características conforme NTCB -28 CBMMG. 
 
− Espuma; 
Dimensionamento e características conforme NTCB -28 CBMMG 

 
 

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O sistema foi dimensionado para atender ao maior risco isolado da instalação e admitindo-se a 
não simultaneidade de eventos. 
 
A rede de Combate a Incêndio será atendida pela Casa de Bombas e Reservatório com reserva 
dedicada para o combate a Incêndio, atendendo os sistemas de hidrantes, canhões monitores e 
aspersores. 
 
O Sistema de Bombeamento foi projetado atendendo os requisitos da NFPA-20. A casa de bombas 
estará equipada com uma bomba elétrica (principal), uma bomba diesel (reserva) e uma bomba 
jockey. 
 
A bomba principal será horizontal, centrífuga, carcaça bipartida, com capacidade para alimentar os 
sistemas, projetados de acordo com os critérios recomendados pela Lei de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico de Mato Grosso. 
 
As bombas succionarão do Reservatório de Água com volume dedicado para combate a incêndio. A 
reserva mínima de incêndio (4000 m³) será capaz de atender ao maior risco da planta. 
 
Nas Edificações, em áreas cuja legislação vigente do corpo de Bombeiros exigir, foram indicados: 
luminárias de emergência autônomas, portas corta-fogo, barras anti-pânico, guarda-corpo e 
corrimão, extintores, placas sinalizadoras, alarmes e respectivas botoeiras. 
 
Onde requerida pela legislação vigente, também será instalado sistema de alarme, apresentado no 
projeto de elétrica/instrumentação, que garantirá a identificação de ocorrências que possam gerar 
incêndio e acionar sistemas auxiliares de combate a incêndio, de forma completamente automática, 
além de auxiliar na desocupação de áreas sob risco. 
 

6.1. ROTAS DE FUGA 

As saídas de emergência deverão obedecer a NBR 9077 e NTCB 13 - CBMMT, adotando requisitos 
mínimos necessários facilitar o abandono da edificação em caso de incêndio ou pânico.  
 
As rotas de fugas serão sinalizadas e providas de iluminação de emergência para orientar o escape 
de pessoas da unidade em situação de emergência e as portas devem ter abertura para fora da 
unidade. 
 
Os equipamentos em que seja previsto o acesso para trabalho em pontos elevados, durante a 
operação da unidade, terão dois acessos independentes. 
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O acesso a pontos elevados será feito preferencialmente com escada normal ao invés de escada de 
marinheiro e quando, só for viável utilizar escada de marinheiro a mesma terá guarda corpo para 
altura maior que 3 metros referentes ao solo, em ambos os casos deverá ter linha de vida para o 
cinto de segurança. 
 
O guarda corpo das escadas tipo marinheiro, terá espaço suficiente para permitir o acesso de 
pessoas usando o equipamento de proteção respiratória. 
 
Nos equipamentos em que serão previstas a realização de serviços de manutenção com intensa e 
permanente presença de pessoas, deverão ser instaladas plataformas com espaço adequado para 
movimentação segura de pessoas e materiais. 
 

6.2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Blocos autônomos com indicação de saída serão projetados para iluminação em caso de falha no 
sistema de suprimento de energia de emergência e módulos autônomos serão instalados em 
luminárias fluorescentes, permitindo que as lâmpadas continuem acesas em condições de 
emergência, ou seja, transformam luminárias comuns em luminárias do tipo normal-e-emergência. 
 
Os circuitos de iluminação de emergência serão exclusivos e independentes. 
 
As luminárias serão distribuídas respeitando-se uma distância máxima de 15 metros e um nível de 
iluminância mínimo de 5 lux conforme prescreve a NBR 10898/99. Ver projeto de elétrica. 
 
Para permitir o abandono do prédio à noite quando faltar energia elétrica, está sendo previsto um 
sistema de iluminação de emergência que deverá entrar em funcionamento de forma automática, 
sem interferência humana. O tempo máximo para comutação deverá ser de cinco segundos. Deverá 
também proporcionar uma autonomia mínima de 60 minutos de funcionamento ininterrupto. 
  
Os pontos de luz serão instalados à distância entre 2,2m e 3,3m em relação ao piso, conforme 
locação em plantas baixas. 
 
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NBR 10898, ou outra norma adotada pelo 
CBMMT. 
 

 
 

6.3. SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 

O sistema de alarme de segurança será constituído de botoeiras de alarme, sinalizadores visuais e 
alarme sonoro. Estes sistemas estarão conectados ao painel da central de segurança que será 
instalado em local com vigilância 24 horas. Deverá ser previsto uma saída digital (relê) para 
comunicação com o sistema existente. 
 
Os avisadores sonoros, instalados em todos os pisos, emitirão som audível em casos de sinistro. 
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Considerar para cada área específica (classificadas ou não) um tipo de avisador sonoro, conforme 
prevêem as normas, como: Avisador sonoro tipo sirene à prova de explosão, Avisador sonoro tipo 
sirene à prova de tempo com grau de proteção IP55, e Avisador sonoro tipo sirene comum para 
áreas internas não classificadas. 
 
Os acionadores serão locados nas rotas de escape e saída de emergência. De forma que os 
ocupantes não precisem percorrer mais que 16m livres de obstáculos para atingir um acionador e 
que a distância máxima entre os dois acionadores não exceda 30m. 
 
Os acionadores serão dos tipos supervisionados e endereçáveis, sinalizados com seta indicativa e 
possuirão martelinho quebra-vidro ao seu lado. 
 
Será considerado para cada área específica (classificadas ou não) um tipo de acionador manual, 
conforme preveem as normas, como: Acionador manual a prova de explosão, Acionador manual a 
prova de tempo com grau de proteção IP55, e acionador manual comum para áreas internas não 
classificadas. 
 
Nas áreas classificadas como zona 1 e zona 2, nas proximidades de inflamáveis todos os 
dispositivos serão à prova de explosão (Ex-d). 
 

 
 
O sistema de alarme de incêndio, fará ainda a supervisão de: 
• Módulos: chaves de fluxo das válvulas de diluvio, da sinalização das bombas de incêndio 
• Módulos: bombas em funcionamento 
• Módulos: controles em "manual" ou desligado 
• Módulos: falha no motor/controle 
• Módulo: chave de fluxo da casa de bombas (manda o sinal para a Central de Detecção e Alarme, 
na portaria) 
 
Estes sistemas serão do tipo endereçável, ou seja, inteligente, com a distribuição em 2 laços 
sinalizando individualmente cada acionador, chave de fluxo e válvula de governo e alarme. 
 
Todos os acionadores/sinalizadores (sonoro-visuais) deverão ser do tipo inteligente, possuindo 
recursos do tipo: 
• Ser de tecnologia baseada em microprocessador; 
• Executar auto diagnósticos "on-line" de falhas (NFPA 72) e detecção de pó ou sujeira no detector 
(emitindo alerta de manutenção); 
• Pré-alarme e recursos para filtragem de sinais espúrios; 
• Auto calibração e ajuste remoto de sensibilidade; 
• Diferentes programações diárias ou por ambiente; 
• Montagem em superfície de baixo perfil; 
• "Leds" de sinalização de status no corpo dos detectores ligados através de rede de comunicação 
(ao invés de ligação ponto a ponto) e com alta imunidade a ruídos; 
• Operar na faixa de 0 a 38ºC; 
• Continuidade de operação em modo degradado em caso de falha na central de detecção, alarme e 
controle. 
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A central de detecção e alarme deverá ser constituída por um painel de controle de alarme de 
incêndio compacto, inteligente, onde deverão estar conectados os acionadores manuais e chave de 
fluxo. Módulos opcionais deverão estar disponíveis na tábua de circuito principal, para funções 
especiais. 
 

6.4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Os extintores portáteis, os hidrantes, os acionadores de alarme, os quadros de força e as saídas 
deverão ser corretamente sinalizados, conforme a NTCB 15 – CBMMG. 
 
As cabines de energia (Subestações Elétricas) e Casa de Força terão também indicação "PERIGO − 
ELETRICIDADE", letras pretas sobre fundo amarelo. 
 
A sinalização de rota de fuga em áreas de concentração de público deverá ser prevista conforme a 
norma. Em toda a área de produção, como também na de armazenamento, placas de “PROIBIDO 
FUMAR” fixadas. 
 
Será fixado junto à portaria principal a placa de sinalização do tipo "M-1" em tamanho apropriado, 
contendo as medidas de proteção contra incêndio existentes e os telefones úteis de emergência. 

 

6.5. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

Os extintores portáteis ou sobre rodas serão distribuídos pelas áreas a serem protegidas segundo 
NTCB 18 CBMMT e devem ser distribuídos, instalados e identificados de acordo com a NBR-12693 e 
NR-23. 
 
Os extintores que estiverem em áreas expostas a intempéries devem ser protegidos. Esses 
extintores variam na sua capacidade extintora em função do inventário do material / equipamento. 
 
A quantidade de unidades extintoras deverá ser equivalente a uma unidade por 250m² de área, no 
máximo, devendo os extintores ser dispostos de tal maneira que possam ser alcançados de qualquer 
ponto da área protegida, sem que haja necessidade de serem percorridos pelo operador mais do que 
15 metros. 
 
Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve 
variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no 
mínimo, a 0,10 m do piso acabado. 
 
É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em 
suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso. 
 
Os extintores não podem ser instalados em escadas e devem permanecer desobstruídos e 
sinalizados de acordo com o estabelecido na NTCB 15 – CBMMG – Sinalização de emergência. 
 
Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe 
A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de 
pó ABC. O extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classes específicas A, B e 
C dentro de uma edificação ou área de risco. 
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Os extintores de incêndio devem ser adequados à classe de incêndio predominante dentro da área 
de risco a ser protegida, de forma que sejam intercalados na proporção de dois extintores para o 
risco predominante e um para a proteção do risco secundário. 
 
São aceitos extintores com acabamento externo em material cromado, latão ou metal polido, desde 
que possuam marca de conformidade expedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de 
Certificação (Inmetro). 
 
Quando os extintores de incêndio forem instalados em abrigo embutido na parede ou divisória, além 
da sinalização, deve existir uma superfície transparente que possibilite a visualização do extintor no 
interior do abrigo. 
 
As unidades extintoras devem ser as correspondentes a um só extintor, não sendo aceitas 
combinações de dois ou mais extintores, à exceção do extintor de espuma mecânica. 
 
As áreas de tancagem devem ser protegidas por extintores sobrerrodas localizados em pontos 
estratégicos e sua área de proteção deve ser restrita ao nível do piso que se encontram, de forma 
que o operador não percorra mais do que 22,5 m para alcançar um aparelho extintor,cuja capacidade 
extintora deve ser de, no mínimo, 80-B. 
 

6.6. SISTEMA DE HIDRANTES 

O sistema de hidrantes foi projetado com base na NTCB 19 do C.B. do Mato Grosso. 
 
Foram projetados hidrantes externos e internos para atender aos riscos existentes. Para 
dimensionamento das perdas de carga, será empregada a fórmula de Hazen-Willians, com 
coeficiente C=120 para tubulação e 140 para mangueiras. 
 
A rede será provida de válvulas de bloqueio em caixas de inspeção distribuídas de maneira a permitir 
a manutenção da mesma, os hidrantes estão distribuídos de modo a cobrir todas edificações. 
 
Os hidrantes instalados no site, tem opção de funcionamento com água ou espuma. 
 
O sistema de hidrantes duplos externos foi projetado e distribuído de tal forma que, qualquer ponto 
dos edifícios e área de tancagem estejam cobertos por uma vazão combinada de 1200 l/min em um 
percurso de 60m de mangueira no máximo, com pressão mínima de 39 mca, abastecidos por um 
ramal de tubulação de 10" (250 mm). 
 
O armário para mangueiras de incêndio na área externa abrigará 4 (quatro) lances de mangueiras 
com diâmetro de 65mm e 15 metros de comprimento cada, adaptador de diâmetro 63 mm RSF x 
engate rápido Storz de diâmetro 65 mm e 2 (dois) esguichos do tipo jato regulável para formação de 
neblina de diâmetro 65 mm. 
 
O armário para mangueiras dos hidrantes com linha manual de espuma terá capacidade de 
armazenamento de 4 lances de mangueiras tipo 2 de 65mm, 15 metros de comprimento cada, 2 
esguichos reguláveis com vazão de 800 lpm, 2 chaves de mangueiras, 1 esguicho lançador de 
espuma, 1 proporcionador de espuma entre linhas e 6 bombonas de LGE de 50 litros. Ver folha 03, 
para identificação dos hidrantes com linha manual de espuma. 
 
Quando não for possível a instalação do abrigo de mangueiras no mesmo ponto do hidrante, este 
não poderá estar a uma distância superior a 5 metros, e em local visível e de fácil acesso; 
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Para dispositivo de recalque, consiste de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação 
principal, cujos engates sejam compatíveis com os usados pelo Corpo de Bombeiros. 
 
O dispositivo de recalque deve ser instalado na fachada principal da edificação, ou no muro da divisa 
com a rua, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º e a uma altura 
entre 0,60 m e 1,50 m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de 
recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir 
do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros. 
O dispositivo de recalque deve ser instalado dentro de um abrigo embutido no muro. Para a proteção 
do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de união tipo engate rápido pode ser 
soldada. 
 
Será enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno, a tampa deve ser articulada e 
o requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “HIDRANTE”, com 
dimensões de 0,40 m x 0,60 m, estar afastada a 0,50 m da guia do passeio, a introdução voltada 
para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso 
do passeio, o volante de manobra deve ser situado a, no máximo, 0,50 m do nível do piso acabado, 
a válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada 
de forma a garantir seu adequado manuseio. 
 

6.7. CANHÃO MONITOR 

Canhões monitores de incêndio podem ser usados para prover cobertura de neblina de água ou 
aplicação de espuma. Podem também ser utilizados em complementação aos sistemas fixos.  
 
Para a operação local dos canhões monitores deverá ser considerada uma rota de acesso que esteja 
afastada da área a ser protegida, como também localizada de forma a proteger o operador dos 
efeitos do calor radiante. 
  
Cada canhão monitor deverá possuir capacidade suficiente de movimentar-se nos planos horizontal 
e vertical a fim de permitir que qualquer parte a ser protegida pelo mesmo possa ser alcançada.  
 
Deve haver meio de trancar o monitor em qualquer posição. As características da descarga devem 
ser tais que o mesmo satisfaça os requisitos relativos às condições locais e a proteção requerida. 
 
Para características, ver memória de cálculo. 
 

6.8. SISTEMA ÁGUA NEBULIZADA PARA RESFRIAMENTO DOS TANQUES 

Os sistemas de água nebulizada “water spray” com acionamento manual terão como objetivo efetuar 
o resfriamento das superfícies laterais e tampo dos tanques de etanol, localizados na bacia de 
contenção. 
 
Os sistemas serão do tipo “DRY PIPE” (tubo seco), dotado cada de 01 válvula de acionamento 
manual tipo gaveta ou borboleta, no diâmetro adequado, para controle do sistema e para atender as 
características hidráulicas das áreas/equipamentos a serem protegidas. 
 
A proteção será aplicada obedecendo a densidade especificada em projeto, considerando as 
superfícies e prismas retangulares, envolvendo todos os locais e equipamentos. 
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Os sistemas de Água Nebulizada propostos para proteção das áreas e equipamentos acima, utilizam 
água sob pressão para descarga simultânea em todos os projetores em torno dos tanques. 
 
O princípio fundamental deste sistema é de efetuar o resfriamento das superfícies e estruturas dos 
tanques expostas ao fogo, evitando rupturas e acúmulos de fuligens no seu cropo e colapso das 
estruturas devido a alta temperatura. 
 
Também auxiliara no combate a incêndio, transformando uma atmosfera explosiva em uma que não 
fomente combustão, com a evaporação dos gases e a diluição do ar ou oxigênio alimentador do fogo 
proporcionando um efeito abafador. 
A eficiência deste sistema depende do cálculo hidráulico, do espaçamento correto dos projetores e 
da seleção dos mesmos de acordo com o ângulo de descarga e a altura acima do risco a proteger. 
 
Os sistemas ora propostos para proteção das áreas acima mencionadas serão instalados conforme 
recomendações das normas, e compreendem basicamente uma rede de projetores de média 
velocidade tipo MV, distribuídos em torno dos tanques, interligados por tubulações aéreas de aço 
carbono ASTM A 53 SCH 40 ou 80 galvanizadas com costura diâmetros 1” a 4. 
 
Cada sistema de água nebulizada será controlado cada por uma válvula de acionamento manual tipo 
gaveta, flangeada no diâmetro adequado, que deverá ser posicionado a uma distância de 
aproximadamente 15 metros dos tanques, para segurança do operador. 
 
Quando da abertura manual da válvula de controle de cada sistema, efetuará a liberação da 
passagem de água pela tubulação, ocasionando um processo de resfriamento através de todos os 
projetores do sistema controlado pela respectiva válvula ativada. 
 
Simultaneamente atuará a bomba de incêndio para abastecimento de água ao sistema durante o 
tempo de operação. 
 

6.9. SISTEMA DE ESPUMA 

Foi considerado um sistema de combate à incêndio por espuma conforme a norma ABNT 
NBR17505-7, que determina que todas as instalações de armazenamento de líquidos inflamáveis ou 
combustíveis devem ter um sistema fixo de proteção contra incêndio. 
 
Faz parte do sistema de espuma, canhões monitores, sprinklers e linhas manuais dos hidrantes 
conforme identificados no projeto. 
 
Para abastecimento com a solução de água + LGE, estamos considerando a instalação de uma rede 
de incêndio principal exclusiva para espuma, partindo da casa de bombas, sendo parte aérea, 
apoiada em pipe racks e parte aérea apoiada em pilaretes de concreto formando um anel em torno  
da bacia. 
 
A rede será formada por tubos de aço carbono ASTM A 53 SCH 20 com costura diâm.10”. 
 
O Combate a incêndio pelos sistemas de água nebulizada, câmaras de espuma e canhões monitores 
será realizado pela ação de descarga de água + espuma formada pela mistura (água + LGE). 
 
O LGE será injetado na rede de espuma através do sistema TURBINATOR MAXI 8”, que 
será montado próximo a área de tancagem. 
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6.10. BOMBAS DE INCÊNDIO 

O sistema de bombas de incêndio para hidrantes, sprinkler e canhão monitor deverá incluir uma 
bomba elétrica principal, uma bomba reserva diesel e uma bomba jockey com controlador, de acordo 
com a última edição da NFPA 20 e apêndice. 
 
Os sistemas de bombas de incêndio incluindo as bombas elétrica, diesel, jockey e painéis 
controladores deverão ser fornecidos, instalados e testados pela Instaladora. 
 
 
 
Uma válvula de alívio será projetada na tubulação de descarga da bomba diesel, entre a bomba e a 
válvula de bloqueio, para proteção dos componentes da rede. 
 
O header principal de alimentação da rede será equipado com válvula de alívio térmico, que atuará 
em qualquer sobrepressão na rede devido ao aumento da temperatura ambiente. 
 
As bombas, elétrica e diesel, terão a partida controlada apenas pela pressão da rede, sendo atuadas 
por sinal de pressostatos na rede. Operação simultânea das bombas elétrica e diesel deve ser 
permitida. 
 
Motor Diesel deverá possuir intercambiador de calor, silenciador de descarga de gases, regulador 
mecânico de rotação, filtro de óleo lubrificante, filtro com elementos duplos para óleo Diesel, filtro de 
ar seco, refrigerador de óleo lubrificante, painel de instrumentos. 
 
Painel de instrumentos do motor diesel deverá conter indicador de temperatura de água e óleo, 
amperímetro para alternador auxiliar, horímetro e tacômetro para medir rotação. 
 
O sistema elétrico será 24 V corrente contínua, com motor de partida, alternador e válvula solenóide 
do corte do combustível. 
 
Deverão ser fornecidos termostato para água de resfriamento, pressostato para óleo lubrificante e 
tacômetro para supervisão da rotação, conjunto de baterias formado por dois jogos de duas baterias 
cada, tipo chumbo ácido 12 VCC-210 AH, ligados em série, com cabos terminais para interligação 
com o motor. 
 
O conjunto das bombas Elétrica, Diesel, bomba jockey e todos os acessórios devem ser comprados 
sob um único contrato. As bombas devem ter certificado de teste de desempenho. As curvas de 
desempenho, certificadas, devem ser preparadas e submetidas à aprovação antes do embarque. As 
bombas devem ser testadas hidrostaticamente para o dobro da pressão, mas em nenhum caso 
menor do que 250 lb/sq.in. 
 
O fabricante da bomba deverá assumir toda a responsabilidade e deverá fornecer os serviços de um 
engenheiro, devidamente treinado, para supervisionar a instalação e ficar disponível para 
acompanhar no campo, os testes finais de recebimento. 
 
• Bomba Elétrica de Incêndio (Principal) 
Vazão: 780 m³/h 
AMT: 95 mca 
Potência do Motor: 450 hp 
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• Bomba Diesel de Incêndio (Reserva) 
Vazão: 780 m³/h 
AMT: 95 mca 
 
• Bombas Jockey de Incêndio (auxiliar) para pressurização do sistema 
Vazão: 105 mca 
Potência do Motor: 5 hp 
 
O conjunto da bomba principal, motor diesel, bomba jockey, deverá ser fornecido com todos os 
acessórios. Todas as bombas devem ter certificado de teste de desempenho. 
 
Os painéis controladores deverão ser fornecidos pelo fabricante da bomba, o qual deverá garantir o 
ajuste do sistema completo de acordo com a NFPA 20, incluindo instrumentos de linha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tatiany Guimarães Gonçalves 
Responsável Técnico 
CREA 5061792171 
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CASA DE BOMBAS INCÊNDIO

VOLUME=6.000m3

TANQUE DE ÁGUA INDUSTRIAL E INCÊNDIO

RTI=4.000m3

CARIMBO DO CBMMT

ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

APROVAÇÃO

   Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a

   legislação.

   Nº de aprovação_______________________________________

   Data de aprovação___________/_____________/____________

Analista                                                Chefe da Seção

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

2.1/52

Proprietário

Responsável Técnico

TATIANY GUIMARÃES GONÇALVES CREA: 506179271

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

PROJETO DE SEGURANÇA 

Área do Terreno:

Responsável pelo uso:

Resp. Técnico:

Proprietário:

Local:

Ocupação:

Área Construída:

TATIANY GUIMARÃES GONÇALVES - CREA: 5061792171
FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

ESPECIAL - M-2 
RODOVIA BR-163 - Km 768- SORRISO - MT

107.767,37 m²1.955.000,00 m²
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CARIMBO DO CBMMT

ESTADO DE MATO GROSSO

CORPO DE BOMBEIROS

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

APROVAÇÃO

   Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a

   legislação.

   Nº de aprovação_______________________________________

   Data de aprovação___________/_____________/____________

Analista                                                Chefe da Seção

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ÚNICA

Proprietário

Responsável Técnico

TATIANY GUIMARÃES GONÇALVES CREA: 506179271

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

PROJETO DE SEGURANÇA 

Área do Terreno:

Responsável pelo uso:

Resp. Técnico:

Proprietário:
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Ocupação:

Área Construída:

TATIANY GUIMARÃES GONÇALVES - CREA: 5061792171
FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

ESPECIAL - M-2 
RODOVIA BR-163 - Km 768- SORRISO - MT

107.767,37 m²1.955.000,00 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

RODOVIA BR-163 Sorriso - MT CEP 78890-000  (12°26'13.1"S 55°39'15.0"W)

Acesso de viaturas.

Acesso dos Bombeiros.

Risco Elétrico

Escada com Resistência 90 mim.

Reserva Técnica de Incêndio

Produtos Perigosos

Reserva Técnica de LGE - Tanque aéreo

Canhão monitor fixo c/ válvula hidráulica

Câmara de espuma

Propocionador de linha - Fire Dos

Reserva LGE portátil - 500 litros

Propocionador de espuma

Hidrante de Recalque

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

O sistema de sinalização de emergência atenderá ao

contido na NBR 13434/2004.

9

17

13 14 16 16

17 17

12

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ESCADA DE EMERGÊNCIA

E1

SINALIZAÇÃO DE SOLO 

EXTINTORES E HIDRANTES

EXTINTOR

DE INCÊNDIO

23

ABRIGO DE MANGUEIRA 

E HIDRANTE

HIDRANTE DE

INCÊNDIO

25 26

21

COMANDO MANUAL

DO ALARME

ALARME SONORO

20

3

2
1

6
8

11

PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
PROIBIDO FUMAR

TÓXICOS

Esta medida de seguraça foi dimensionada atendendo à IT nº 06 do Corpo de Bombeiros da 

Vias

ACESSO  DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

CIRCULAR

PORTÕES

Esta medida de seguraça foi dimensionada atendendo à IT nº 08 do Corpo de Bombeiros da 

Divisão

EDIFICAÇÃO EM GERAL

SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Altura

Informacões do TRRF
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A NEX O  26

L AUDO  DIS PERS ÃO  ATM OS F ÉR ICA
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório refere-se à modelagem de dispersão de partículas na 

atmosfera nos entornos da Usina Termelétrica da FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustível Ltda. e respectiva avaliação de impactos ambientais da emissão 

originada na queima de combustível para geração de energia, bem como a definição 

das áreas de influência do empreendimento.  

O estudo contempla um prognóstico quanto aos possíveis impactos ambientais 

causados à qualidade do ar pela operação da usina térmica com respectiva queima de 

biomassa, totalizando uma potência instalada de 55 MW. 

Para análise dos resultados, baseou-se nos aspectos legais definidos pelo 

Resolução Conama nº 382 de dezembro de 2006, mais especificamente no Anexo IV: 

“Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração 

de calor a partir da combustão externa de derivados da madeira”. 

 

1.1. Objetivo 

 

O presente estudo, tem como finalidade avaliar a dispersão das emissões de 

óxidos de nitrogênio e material particulado, monóxido de enxofre principais 

substâncias emitidas pela queima de biomassa para geração de energia elétrica na 

usina térmica. Conforme os resultados apresentados no Diagnóstico Ambiental, bem 

como a avaliação dos possíveis impactos socioambientais, as possíveis alterações 

atmosféricas advindas desta atividade apresentaram o valor quantitativo mais 

significativo. Logo, os resultados deste estudo, permitirá simular o processo de 

transporte de poluentes na atmosfera estabelecendo as áreas de influência do 

empreendimento, bem como, auxiliar no monitoramento e controle da poluição do ar 

ocasionada pelas fontes emissoras existentes. 
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2. Metodologia 

 

2.1. Localização do Empreendimento 

 

A unidade está localizada no município de Lucas do Rio Verde – MT, 

coordenada UTM 646.685,674 e 8.626.992,757 metros (Zone 21 S, SIRGAS 2000). A 

figura um (1) contém as imagens de satélite do DigitalGlobe com o perímetro 

municipal de Lucas do Rio Verde, a localização da Unidade, e a zona de abrangência do 

modelo de dispersão AERMOD.  

 

Figura 1 - Localização da unidade, do Município de Sorriso – MT e do domínio/área de 
abrangência do modelo AERMOD. 

 
 

A figura 2 é uma composição com a elevação do terreno na mesma escala, 

proveniente do sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
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Radiometer) do satélite TERRA da NASA, com resolução de 30 metros, ilustrando o 

padrão de elevação do terreno no local da modelagem. 

 

Figura 2 - Localização do unidade, do Município de Sorriso - MT e do domínio/área de 
abrangência do modelo AERMOD em composição com o modelo digital de elevação 

global (GDEM V2), do sensor ASTER do satélite TERRA da NASA. 

 
 

2.2. Fonte emissora 

 

A fábrica da FS Bioenergia indústria de Biocombustíveis Ltda. de Sorriso, está na 

fase inicial de planejamento. Logo, este estudo baseou-se na caldeira localizada na 

planta industrial da FS Bioenergia unidade de Lucas do Rio Verde como modelo, uma 

vez que, está já se encontra em operação e o projeto da caldeira será o mesmo para 

todas as unidades a serem instaladas no estado. 

A caldeira será responsável pela geração de vapor para a indústria, e apresenta 

as seguintes características descritas no quadro um (1). 
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Quadro 1 – Características Técnicas da Caldeira Amostrada. 
Características da caldeira Descrição 

Empresa fabricante DanPower 

Modelo Caldeira MD/FV 

Categoria A 

Ano da fabricação 2015 

Número da ordem CA-0066 

Capacidade de produção 100.000 kg/h 

Pressão de teste hidrostático 12.000 KPa 

Pressão de trabalho 6700 KPa 

Superfície de aquecimento 1750 m² 

Altura da chaminé 30 m 

Diametro da chaminé 3,5 m 

Temperatura no ponto de coleta 150 C° 

 

O processo de geração de vapor ocorre através da alimentação manual da 

câmara de combustão da caldeira, através da adição de cavacos de madeira de 

eucalipto. A capacidade nominal, ou seja, a condição máxima de operação da unidade 

de geração de calor para a qual o equipamento foi projeto determinando em termos 

de potência térmica, foi de aproximadamente 55 Megawatt (MW), considerando os 

valores obtidos pelo “Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa” 

fornecidos pelo empreendimento.  

Inicialmente, o planejamento de operação da UTE, está previsto para o 

funcionamento contínuo, 24 horas por dia ao longo do ano, totalizando cerca de 8760 

horas de operação anualmente.  
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2.3. Fontes de efluentes atmosféricos 

 

 

A queima de biomassa (cavaco de eucalipto) lança na atmosfera material 

particulado total (MPT), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos 

de nitrogênio (NOx) e uma pequena parcela de hidrocarbonetos. 

Neste estudo, para fins de avaliação considera-se apenas as principais 

substâncias, sendo MP, NOx, e CO que são as mais representativas e possuem limites 

de emissão regulamentadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

através da Resolução 382 de 26 de dezembro de 2006. 

Os parâmetros analisados e amostrados na chaminé da caldeira, que 

subsidiaram este estudo (Tabela 1), foram fornecidos pelo próprio empreendimento, 

através do “Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa” elaborado 

pela empresa Anantecn - Análise Tecnológica Ltda. na unidade de Lucas do Rio Verde. 

Estes dados serão utilizados como referência, uma vez que, a unidade de Lucas do Rio 

Verde já se encontra em operação, e a quantidade de biomassa a ser utilizada em 

operação será o mesmo para ambas as unidades. 

 

TABELA 1 – Parâmetros e métodos de análise. 

Parâmetro Método Limite de 
Quantificação 

Laboratório 

Monóxido de Carbono (CO) EPA 10 0,1 mg/Nm3 Anantecn 

Dióxido de Carbono (CO2) EPA 3 A 0,01 % Anantecn 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) EPA-7E 0,1 mg/Nm3 Anantecn 

Material Particulado (MP) EPA 5 / NBR 12827 0,1 mg/Nm
3
 Anantecn 

Fonte: Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa, Fs Agrisolution Industria de Biocombustivel Ltda., 2018. 

 

Conforme apresentado no “Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de 

fonte fixa”, foram realizadas as amostragens em triplicata para determinação do teor 

de material particulado e para determinação da concentração de gases na saída da 

chaminé da caldeira (Figura 3).  
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Figura 3 – A) Sonda do CIPA. 17-08-18; B) Pressão de trabalho da caldeira. 17-08-18. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa, Anantecn, 2018. 

 

Os valores obtidos para estes parâmetros, conforme fornecidos pelo “Relatório 

de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa”, são apresentados na tabela dois 

(2) a seguir. 

 

TABELA 2 – Resultados obtidos nos estudo apresentado pelo 
relatório de avaliação de emissões atmosféricas de fonte fixa.  

Parâmetro Média Unidade 

CO 44,99 Mg/Nm³ 
CO a 8% 53,22 Mg/Nm³ 

NOx 36,10 Mg/Nm³ 

NOx a 8% 42,79 Mg/Nm³ 

SO2 11,50 Mg/Nm³ 
SO2 a 8% 13,58 Mg/Nm³ 

MP 89,50 Mg/Nm³ 

MP a 8% 105,35 Mg/Nm³ 
 Fonte: Anantecn, 2018. 

 

2.4. Padrões Legais a Serem Atendidos 

 

As fontes de poluentes atmosféricos devem atender aos limites da resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 382 de 26 de dezembro de 2006, 
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que estabelece base de referência nacional sobre limites de emissão de poluentes 

atmosféricos, para o controle e recuperação da qualidade do ar e a prevenção de sua 

degradação, estabelecendo critérios orientadores para definição dos limites de 

emissão de poluentes atmosféricos. A tabela 3, apresenta os padrões estabelecidos no 

Anexo - IV para “emissão de poluentes atmosféricos provenientes de geração de calor 

a partir da combustão externa de derivados de madeira”, em acordo com a unidade 

em estudo. 

 

TABELA 3 – Limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de geração de 
calor a partir da combustão externa de derivados de madeira - CONAMA n° 382/2006. 

Potência térmica nominal (MW) MP(1) NOx(1) 

Menor que 10 730 N.A. 

Entre 10 e 30 520 650 

Entre 30 e 70 260 650 

Maior que 70 130 650 

Obs: os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm³, em base seca e corrigidos a 8% de oxigênio. 

MP: refere-se a todo e qualquer material solido ou liquido, em mistura gasosa que se mantem neste estado na temperatura do 

meio filtrante. 

NOx refere-se a soma das concentrações de monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2).  

SOx refere-se a soma das concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e trióxido de enxofre (SO3). 

 

2.5. Modelo de dispersão atmosférica AERMOD 

 

O estudo de dispersão aqui apresentado foi realizado utilizando o modelo 

AERMOD (versão 18081) desenvolvido pela Sociedade Americana de Meteorologia 

(AMS) em parceria com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos da 

América (EUA). Este modelo é o padrão para fins regulatórios nos EUA. O modelo 

incorpora a dispersão do ar baseado nas estruturas de turbulência da camada limite 

planetária e conceitos de escala, incluindo tratamento para elevações de terreno e 

complexidade do mesmo. 

As seguintes opções foram utilizadas para se rodar o modelo: 
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 Dados de micrometeorologia de 2017 e 2018; 

 Dados topográficos em formato DEM do sensor ASTER, Satélite TERRA/NASA 

com resolução de 30 metros; 

 Resultados para primeira máxima de concentração dos poluentes: MP10 (MP 

como partículas inaláveis), NOx (óxidos de nitrogênio), SO2 (como dióxido de 

enxofre) e CO (monóxido de carbono); 

 Utilizada a opção ARM2 para ajustar as concentrações modeladas de NOx 

baseada em uma relação empírica entre o NOx e concentrações de NO2 no 

ambiente; 

 As simulações foram realizadas para concentrações máximas (primeira máxima) 

para período de 1 hora, 24 horas, e anual para os poluentes MP10, SOx, NO2 e 

CO utilizando 2 anos de dados meteorológicos horários; 

 

2.6. Condições Meteorológicas 

 

Não há para a região uma série histórica de dados meteorológicos locais para 

se utilizar com o modelo AERMOD. A Agência de proteção do Meio Ambiente dos 

Estados Unidos (U.S. EPA), responsável pela manutenção do modelo AERMOD, em 

2017, publicou o Apêndice W1 do guia para uso do modelo, que aprova para fins de 

modelagens regulatórias o uso de prognósticos de dados meteorológicos, através do 

Programa de Interface de Modelo de Mesoescala (U.S. EPA's Mesoscale Model 

Interface Program - MMIF), que é o responsável pela conversão dos dados gerados 

pelos modelos de prognóstico para os parâmetros e formatos necessários para se usar 

nos modelos de dispersão da U.S. EPA. 

Para o prognóstico dos dados, utilizamos o modelo WRF2 (Weather Research 

and Forecasting Model), considerado o modelo estado-da-arte de simulação 

atmosférica, mantido pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados 

                                                             
1 https://www3.epa.gov/ttn/scram/guidance/guide/appw_17.pdf 
2 http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/ 
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Unidos da América (NCAR), sendo amplamente usado para diferentes fins de 

simulação e prognósticos numéricos. A versão utilizada do modelo foi a 4.1.  

Como entrada do modelo, utilizamos os seguintes parâmetros: 

 

 Período de modelagem: 01/01/2017 à 31/12/2018; 

 Grid de 100x100 km, com a unidade no centro do grid, e resolução de 2km;  

 Dados de entrada GFS/NCEP (0.25 graus3), constituindo mais de 78 parâmetros 

em diferentes níveis. Foram utilizados os resultados de Análise de 3 horas; 

 Para o pré-processamento dos dados, foi utilizado a ferramenta de pré-

processamento do WRF, WRF Preprocessing System (WPS), responsável por 

extrair e reorganizar os dados de entrada do GFS/NCEP, definir o domínio da 

simulação e interpolar os dados estáticos geográficos para o grid; 

 Os dados geográficos estáticos são compostos por 25 diferentes produtos para 

caracterização do domínio do modelo, incluindo classe de uso do solo, 

diferentes índices de vegetação e tipos de solo, entre outras variáveis4;  

 

Como saída do modelo, o WRF gera arquivos horários com centenas de 

variáveis de saída, para níveis de altitude variando do nível do solo à níveis de 

atmosfera superiores a 40km de altitude. Esses dados de saída foram então 

processados com o MMIF (versão 3.45) a fim de gerar os arquivos de entrada para o 

modelo AERMOD. Dois arquivos finais foram gerados pelo MMIF: 

 

Arquivo I: Dados de superfície, chamado de SFC, que contém as seguintes 

informações: 

 

                                                             
3 https://rda.ucar.edu/datasets/ds084.1/#!description 
4 WPS V4 Geographical Static Data Downloads Page - 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html#mandatory 
5 https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-related-model-support-programs#mmif 
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 Heat Flux (W/m2);  

 Surface Friction Velocity, u* 

(m/s);  

 Convective Velocity Scale, w* 

(m/s);  

 Lapse Rate above Mixing Height 

(K/m);  

 Convective Mixing Height (m);  

 Mechanical Mixing Height (m);  

 Monin-Obukhov Length, L (m);  

 Surface Roughness Length, zo 

(m);  

 Bowen Ratio; Albedo; Reference 

Wind Speed (m/s);  

 Reference Wind Direction 

(degrees);  

 Reference Height for Wind (m);  

 Ambient Temperature (K);  

 Reference Height for 

Temperature (m);  

 Precipitation Code (0-45);  

 Precipitation Amount (mm);  

 Relative Humidity (%);  

 Surface Pressure (mb);  

 Cloud Cover (tenths)

 

Arquivo II: Dados de perfil, neste caso, dados de 2, 10, 30 e 60 metros das seguintes 

informações: 

 

 Height of measurement (m) 

 Flag for last level 

 Wind direction (degrees) 

 Wind speed (m/s) 

 Air temperature (°C) 
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A figura quatro (4), contém a imagem ilustrativa de fácil interpretação 

referente a Rosa dos Ventos dos dados oriundos do modelo WRF. Os dados de 

micrometeorologia mais relevantes foram agrupados na figura 5. 

 

Figura 4 - Rosa dos ventos para os dados gerados pelo modelo WRF para os anos de 
2017 e 2018. Os dados estão categorizados em classes de velocidade do vento, dados 

em metros/segundo. 
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Figura 5 - Dados de micrometeorologia local, gerados pelo modelo WRF. As escalas e 
unidades das variáveis estão apresentadas nos respectivos eixos. Os dados 

apresentados dados são horários de 2017 e 2018. 

 

 

2.7. Determinação da área de Influência 

 

Como saída do modelo, foi gerada uma malha radial de receptores, a uma 

distância de 100 metros para os primeiros 10.000 metros, e 5.000 metros para os 

próximos 15.000 metros de área de influência. Essa malha foi gerada a cada 10°, 
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partindo de 0° até 350°, com a unidade no centro da área, formando um grid de 50x50 

quilômetros. A figura 5 ilustra a distribuição dos receptores. 

 

Figura 6 - Distribuição dos receptores para cálculo da área de influência dos poluentes 
considerados. Cada ponto amarelo simboliza um ponto para qual a concentração de 

cada um dos poluentes foi calculada. A unidade está assinalada com um símbolo 
vermelho no centro da imagem. As coordenadas estão em UTM (Zone 21 S, WGS84). 

 

 

3. Resultados obtidos pelo modelo AERMOD 

 

Este estudo considera apenas a emissão do setor da caldeira da UTE, de sua 

fonte conduzida, embora haja em menor escala outras fontes de emissão, como, por 

exemplo, a circulação de caminhões, seja pela suspensão de partículas da via de 

circulação ou pela queima de combustível. É interessante ressaltar, que os valores de 

emissão atmosférica para os parâmetros obtidos nos estudos realizados pela empresa 

Anantecn (2018) apresentados no “Relatório de avaliação de emissões atmosféricas de 
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fonte fixa” (Tabela 2), estão todos abaixo dos limites de emissões de poluentes 

atmosféricos da base de referência nacional estabelecida pelo CONAMA através da 

Resolução n° 382 de 26 de dezembro de 2006 (Tabela 3). 

A análise dos resultados permitiu aferir que, para os quatro poluentes avaliados 

os valores máximos de concentração chegam próximos a zero no período médio de 24 

horas. Os valores de concentração máxima estão apresentados na unidade de 

micrograma (uma unidade de massa igual a um milionésimo de grama), visto que, a 

variação dos valores em mg/Nm³ foram muito baixas, com maior valor médio 

observado de aproximadamente 0,018 mg/Nm³. 

 

TABELA 4 – Resultados das simulações do modelo AERMOD para máximas 

concentrações de SO2, CO, MO e NO2, para períodos médio de 1 hora, 8 horas, 24 

horas e anual. Os valores das posições em X e Y são relativos à posição da chaminé de 

onde os poluentes estão sendo emitidos. 

Poluente Período 
Concentração 

μg/m3 
Posição X Posição Y 

SO2 Dióxido de Enxofre 

1 Hora 2,3862 17.36 98.48 

8 Horas 1,2287 52.09 295.44 

24 Horas 0,4339 52.09 295.44 

Anual 0,0834 -295.44 -52.09 

CO Monóxido Carbono 

1 Hora 9,3910 17.36 98.48 

8 Horas 4,8361 52.09 295.44 

24 Horas 1,7077 52.09 295.44 

Anual 0,3285 -295.44 -52.09 

MP Material Particulado 

1 Hora 18,7052 17.36 98.48 

8 Horas 9,6326 52.09 295.44 

24 Horas 3,4014 52.09 295.44 

Anual 0,6544 -295.44 -52.09 

NO2 Dióxido de Nitrogênio 
1 Hora 7,5436 17.36 98.48 

8 Horas 3,8847 52.09 295.44 
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24 Horas 1,3717 52.09 295.44 

Anual 0,2639 -295.44 -52.09 

 

3.1. Dispersão de Dióxido de Enxofre (SO2) – hora/dia/anual 

 

Ao analisar as simulações de dispersão para máxima concentração de Dióxido 

de Enxofre (SO2), observa-se valores muito inferiores ao estabelecido pela Resolução 

Conama n° 491 de 2018. A simulação no período de uma hora, foi a única a apresentar 

concentração acima de 1 µg/m³ ou 0,001 mg/Nm³, sendo este valor restrito a um raio 

de aproximadamente 500 metros do local destinado a instalação da caldeira. As 

simulações para concentração em 24 horas, e a anual, apresentaram valores próximos 

de zero, o que indica que mesmo próximo a caldeira, a concentração máxima deste 

poluente não é significativa, uma vez que a resolução Conama estabelece como padrão 

de qualidade do ar para 24 horas o valor de 125µg/m³, e anual 40 µg/m³. 
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Figura 7 - Dióxido de Enxofre (SO2) - Concentração Horária Máxima (µg/m3) 
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Figura 8 - Dióxido de Enxofre (SO2) - Concentração Diária Máxima (µg/m3). 
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Figura 9 - Dióxido de Enxofre (SO2) - Concentração Anual (µg/m3). 

 

 

3.2. Dispersão de Monóxido de Carbono (CO) – hora/dia/anual 
 

Ao analisar as simulações de dispersão para máxima concentração horária de 

Monóxido de Carbono (CO) (Figura 10), observa-se que houve uma pequena variação 

entre 6,1 µg/m³ nas isolinhas próximas a fonte e 0,5 µg/m³ nas mais distantes. Na 

simulação de concentração máxima diária Monóxido de Carbono (CO) (Figura 11), os 

valores são ainda menores, com as isolinhas de maiores valores próximas a fonte, além 

do empreendimento as isolinhas apresentam valores abaixo de 1 µg/m³. Avaliando 

simulação de dispersão da concentração máxima anual de Monóxido de Carbono (CO) 

(Figura 12), todos os valores registrados das isolinhas encontram-se abaixo de 1 µg/m³. 

Para fins de comparação, o padrão primário de qualidade do ar para Monóxido 

de Carbono (CO) é de 9 ppm (Conama, 491/2018), e 1300 µg/m³ (Conama, 382/2006). 
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Desta forma, pode-se afirmar que o impacto de curto a longo prazo ocasionado 

pela emissão de CO referentes as atividades de combustão de biomassa de madeira, 

não é significativo, uma vez que os valores observados nas simulações de dispersão, 

estão todos abaixo do estabelecido pelas resoluções do Conama 491/2018 e 382/2006. 

 

Figura 10 - Monóxido de Carbono (CO) - Concentração Horária Máxima (µg/m3). 
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Figura 11 - Monóxido de Carbono (CO) - Concentração Diária Máxima (µg/m3). 
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Figura 12 - Monóxido de Carbono (CO) - Concentração Anual (µg/m³). 

 

 

3.3. Dispersão de Material Particulado (MP) – hora/dia/anual 

 

Ao analisar os resultados da concentração máxima horária de matéria 

particulado (MP) (figura 13), observa-se variação entre 11, 8 e 1,0 µg/m³. As isolinhas 

acima de 6 µg/m³, estão concentradas ao redor da chaminé, em uma área de 

aproximadamente 1 km quadrado. Na simulação de concentração máxima diária 

material particulado (MP) (figura 14), os valores são ainda menores, com as isolinhas 

de maiores valores nos entornos da chaminé, além do empreendimento as isolinhas 

apresentam valores abaixo de 1 µg/m³. Avaliando simulação de dispersão da 

concentração máxima anual de material particulado (MP) (Figura 15), todos os valores 

registrados das isolinhas encontram-se abaixo de 1 µg/m³. 

Para fins de comparação, o padrão primário de qualidade do ar para MP é de 

80 µg/m³, e o secundário é 60 µg/m³ (Conama, 491/2018). Para combustão externa de 
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derivados de madeira, com potência acima de 70 (MW), a resolução Conama 382/2006 

estabelece como limite 120 µg/m³. 

Desta forma, pode-se afirmar que o impacto de curto a longo prazo ocasionado pela 

emissão de material particulado (MP) referentes as atividades de combustão de 

biomassa de madeira, não é significativo, uma vez que os valores observados nas 

simulações de dispersão, estão todos abaixo do estabelecido pelas resoluções do 

Conama 491/2018 e 382/2006. 

 

Figura 13 - Material Particulado (MP) - Concentração Horária Máxima (µg/m3) 
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Figura 14 - Material Particulado (MP) - Concentração Diária Máxima (µg/m3). 
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Figura 15 - Material Particulado (MP) - Concentração Anual (µg/m3). 

 

 

3.4. Dispersão de Dióxido de Nitrogênio (NO2) – hora/dia/anual 
 

Ao analisar os resultados da concentração máxima horária de Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) (figura 16), observa-se variação entre 5 e 0,4 µg/m³. As isolinhas 

acima de 2 µg/m³, estão concentradas ao redor da fonte, em uma área de 

aproximadamente 1 km quadrado. Na simulação de concentração máxima diária 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) (figura 17), os valores são ainda menores, com isolinhas 

de valor equivalente a 1 µg/m³ nos entornos da chaminé, e além do empreendimento, 

ocorre uma redução para valores inferiores a 1 µg/m³. Avaliando simulação de 

dispersão da concentração máxima anual de Dióxido de Nitrogênio (NO2) (Figura 18), 

todos os valores registrados das isolinhas encontram-se abaixo de 1 µg/m³. 

Para fins de comparação, o padrão intermediário de qualidade do ar para 

média horária de NO2 é de 260 µg/m³, e o final é de 200 µg/m³, para média anual o 
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padrão intermediário é 60 µg/m³ e o final é 40 µg/m³ (Conama, 491/2018). Para 

combustão externa de derivados de madeira, com potência acima de 70 (MW), a 

resolução Conama 382/2006 estabelece como limite 650 µg/m³. 

Desta forma, pode-se afirmar que o impacto de longo prazo ocasionado pela emissão 

de Dióxido de Nitrogênio (NO2) referentes as atividades de combustão de biomassa de 

madeira, não é significativo, uma vez que os valores observados nas simulações de 

dispersão, estão todos abaixo do estabelecido pelas resoluções do Conama 491/2018 e 

382/2006. 

 

Figura 16 - Dióxido de Nitrogênio (NO2) - Concentração Horária Máxima (µg/m3). 
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Figura 17 - Dióxido de Nitrogênio (NO2) - Concentração Diária Máxima (µg/m3). 
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Figura 18 - Dióxido de Nitrogênio (NO2) - Concentração Anual (µg/m3). 

  

 

4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos no presente estudo de dispersão de poluente 

atmosféricos, apontam que o impacto de curto a longo prazo ocasionado pela emissão 

de material particulado total (MPT), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono 

(CO2), e óxidos de nitrogênio (NOx), referentes as atividades de combustão de 

biomassa de madeira advindos da queima de biomassa (cavaco de eucalipto), não é 

significativo, uma vez que os valores observados em todas as simulações de dispersão, 

estão todos abaixo do estabelecido pelas resoluções do Conama 491/2018 e 382/2006. 

A partir da avaliação do impacto das principais substâncias emitidas (NOx e 

MP), adotou-se como medida de segurança para o controle e monitoramento, o raio 
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de 5km como área de influência direta do empreendimento – AID, e os limites da 
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MINISTÉRIO DA CULTURA 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

Superintendência do IPHAN no Estado do Mato Grosso

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO DO IPHAN

 

TRE Nº 54 / IPHAN-MT

 

Iden�ficador de FCA

EMPREENDIMENTO NÍVEL III – AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

NOME DO EMPREENDIMENTO: Fábrica de Etanol de Milho e Termoelétrica- potência instalada de 30 mwv ,
município de Sorriso - MT (MESMA ÁREA)

EMPREENDEDOR: Rafael Davidson Abud (vice presidente) Procurador: José Francisco Neves / FS
AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

PROCESSO IPHAN N.º 01425.000187/2018-51

PROCESSO SEMA N.º Fábrica de Etanol de Milho (165824/2018)

                                         Termoelétrica- potência instalada de 30 mwv (Não consta no processo)

Data de Protocolo da FCA

10 de setembro de 2018.

 

Cuiabá, 18  de 10 de 2018.

 

À Senhora

MARCIA CLEIA VILELA DOS SANTOS

COORDENADORIA DE INDÚSTRIA - SUIMIS/SEMA-MT

Palácio Paiaguás, Rua C, CEP 78.049-913 - Cuiabá - Mato Grosso

 

C/C:

 

Ao Senhor
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JOSÉ FRANCISCO NEVES

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº. 1731, Sala 403 -  Cuiabá/MT CEP 78.050- 000

 

 

Empreendimento: Fábrica de Etanol de Milho e Termoelétrica- potência instalada de 30 mwv ,
município de Sorriso - MT (MESMA ÁREA).

Nº Processo IPHAN: 01425.000187/2018-51

 

Prezado Senhor,

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que após análise da Ficha de Caracterização de A�vidade (FCA)
com vistas à definição dos estudos de avaliação de impacto em relação aos bens acautelados, nos termos da
Portaria Interministerial n°60/2015 e da Instrução Norma�va IPHAN n° 001 de 2015, comunicamos que o
documento atende as normas legais supracitadas.

2. Neste sen�do, deverão ser apresentados os seguintes estudos visando subsidiar o cumprimento deste
Termo de Referência Específico (TRE):

a. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924/61:

A1. O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua �pologia (anexo
II da IN IPHAN n°01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n°01/2015).

A2. Dessa forma, será necessária a apresentação do Relatório de Avaliação do Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (RAIPA) que, por sua vez, será precedido por um Projeto de Avalição do
Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA), com as seguintes informações e estudos:

I. PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Considerando que o empreendimento em tela foi enquadrado como sendo de média e/ou alta interferência
sobre as condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas de intervenção, com limitada ou inexistente
flexibilidade para alterações de localização e traçado, listamos abaixo os documentos e as informações
necessárias à con�nuidade do processo de licenciamento ambiental junto a este Ins�tuto:

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter:

1. Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de levantamento
de dados secundários, a par�r de consulta à bibliografia especializada;

2. Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da Área Diretamente Afetada
- ADA, prevendo levantamento de dados primários em campo com base em levantamento prospec�vo
intensivo de sub-super�cie;

3. Proposição das a�vidades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando registrar,
classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto;

4. Indicação de ins�tuição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do material arqueológico
localizada em cada unidade federa�va onde a pesquisa será realizada;

5. Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de campo, se houver, e da equipe
tecnicamente habilitada;

6. Declaração de par�cipação de TODOS os membros da equipe de pesquisa;
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7. Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais acautelados das
a�vidades a serem realizadas no local, des�nadas à comunidade local e ao público envolvido;

8. Proposta preliminar das a�vidades rela�vas à produção de conhecimento, divulgação cien�fica e
extroversão;

9. Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato shapefile;

10. Prova de idoneidade financeira do projeto;

11. Cópia dos atos cons�tu�vos ou lei ins�tuidora, se pessoa jurídica;

12. Relação, quando for o caso, dos sí�os a serem pesquisados com indicação exata de sua localização;

13. Definição dos obje�vos;

14. Sequência das operações a serem realizadas no sí�o;

15. Cronograma da execução;

16. Mapa imagem em escala compa�vel. 

17. Atendimento dos anexos I e II da Portaria IPHAN n. 196 de 18 de maio de 2016.

Além destes supracitados requisitos, recomenda-se que o projeto esteja em consonância cronológica com os
demais estudos exigidos pelos órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental e que, para além
do levantamento dos sí�os arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sí�os Arqueológicos – CNSA,
considere também os estudos anteriormente executados na área de influência do empreendimento.

O projeto deve referir-se, ainda, aos sí�os arqueológicos já conhecidos localizados na área de influência do
empreendimento e que possam, durante a implantação do empreendimento, sofrer impactos. Nesses casos
o projeto deverá contemplar sugestões de medidas mi�gadoras e/ou compensatórias adequadas à sua
proteção.

Destaca-se também que a autorização do IPHAN para realização de pesquisas arqueológicas em Terras
Indígenas, Comunidades Quilombolas ou em áreas especialmente protegidas, não exime o interessado de
obter, junto às ins�tuições responsáveis, as respec�vas autorizações rela�vas ao cronograma de execução,
bem como a autorização da entrada dos profissionais nas áreas pretendidas.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá ser descrita em relatório
denominado Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser subme�do à avaliação do
IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do ar�go 20 da Instrução Norma�va IPHAN n.º
001/15 e arts. 11 e 12 da Portaria Sphan 07/88.

Destaca-se que para a confecção do inventário do acervo deverá ser observado o anexo II da Portaria Iphan
196/2016.

Cumpre destacar ainda que as Fichas de Registro de Sí�os Arqueológicos deverão ser, necessariamente,
apresentadas de acordo com as seguintes regras:

a. Documento original assinado pelo arqueólogo coordenador digitalizado em formato PDF;

b. Arquivo digital em ACCESS com vistas à sua inclusão no Cadastro Nacional de Sí�os
Arqueológicos – CNSA, após análise e homologação pelo IPHAN.

Em relação às plantas e mapas que comporão o relatório, estes deverão ser apresentados em meio digital no
formato shapefile (shp), com datum SIRGAS2000. As plantas e mapas apresentados em meio �sico deverão
conter: grade de coordenadas, escalas gráficas e numérica e sistema de coordenadas UTM (Datum
SIRGAS2000) contendo a área de influência do empreendimento, o posicionamento e delimitação de sí�os
localizados e/ou conhecidos e demais informações relevantes para a avaliação do impacto na área.
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Caso o empreendimento sofra alterações na área de influência inicialmente apresentada o IPHAN deve-se
apresentar documentação com todos os requisitos, já citados acima, necessários a manifestação deste
ins�tuto, ou seja, o arqueólogo coordenador deverá indicar quais serão as alterna�vas locacionais para o
empreendimento, indicando qual o grau de impacto em cada um dos locais sugeridos.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela conservação dos bens arqueológicos é do arqueólogo
coordenador durante a etapa de campo e da ins�tuição de guarda e pesquisa, após seu recebimento,
cabendo ao empreendedor executar as ações relacionadas à conservação dos bens arqueológicos
decorrentes do empreendimento, incluindo, quando couber, a conservação de bens arqueológicos in situ, a
viabilização de espaço apropriado para guarda ou a melhoria de Ins�tuição de Guarda e Pesquisa para bens
móveis, como determina o Art. 51 da IN IPHAN n.º 001/15.

Ressalta-se que durante a pesquisa arqueológica deverão ser observadas as recomendações para a
conservação de bens arqueológicos móveis constantes no anexo I da Portaria IPHAN 196/2016,
especificamente os tópicos des�nados aos coordenadores de pesquisa arqueológica, aos pesquisadores e
demais agentes envolvidos na pesquisa. Vale lembrar que tanto o planejamento quanto a execução das
a�vidades relacionadas à conservação de bens arqueológicos deverão ser realizadas por profissional ou
equipe devidamente qualificada.

b. Em relação aos bens Tombados e Valorados (patrimônio material) nos termos do Decreto-Lei nº
25/37 e da Lei nº 11.483/07 existentes na área do empreendimento e, conforme previsão constante na
Instrução Norma�va IPHAN n° 01 de 2015, informamos:

B1. Não há previsão de impacto aos bens Tombados, Valorados e Chancelados ou processos
abertos para esse fim nos municípios citados na FCA, assim como não foram iden�ficados
processos de Chancela da Paisagem Cultural que abrangessem os municípios referenciados na
FCA.

 

c. Em relação aos bens Registrados (patrimônio imaterial), nos termos do Decreto nº 3.551/00 e após
consulta ao banco de dados e Departamento de Patrimônio Imaterial – DPI do IPHAN, informamos:

C1. Não há previsão de impacto aos bens Registrados ou processos abertos para esse fim no
município citado na FCA.

 

3. Caso o empreendimento em questão requisite a realização do Programa de Gestão (independente da
natureza do patrimônio cultural acautelado: arqueológico, tombado, valorado ou registrado) será
igualmente necessário a elaboração e execução de um Projeto Integrado de Educação Patrimonial - PIEP,
com vistas a atender o inciso III do art. 32 e o inciso V do art. 35, ambos em consonância com as instruções
con�das no Capítulo III da Instrução Norma�va n° 001/2015.

4. Em tempo, registramos que a emissão deste Termo de Referência Específico (TRE) para o
empreendimento em tela servirá apenas para a confecção dos estudos em relação ao impacto da
implantação que o empreendimento poderá eventualmente causar aos bens culturais.

5. Este documento não equivale anuência do IPHAN para nenhum �po de Licença Ambiental. O IPHAN
emi�rá sua MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA de anuência às Licenças Ambientais a par�r da aprovação dos
relatórios que foram requisitados neste Termo de Referência Específico.

6. Sem mais, informamos que nos encontramos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Amelia Hirata, Superintendente Subs�tuta do IPHAN-MT, em
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18/10/2018, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0790535 e o código CRC 4CB3F8BF.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01425.000187/2018-51 SEI nº 0790535



CORRESPONDÊNCIA A LASCA-IPHAN/MT 03/09/2021 

São Paulo, 3 de setembro de 2021. 

REF.  Projeto de pesquisa – Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do 
Empreendimento FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. 

Processo IPHAN n° 01425.000187/2018-51 

Prezada Senhora Superintendente, 

Cumprimentando-a cordialmente, solicitamos autorização para o desenvolvimento do projeto de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustíveis Ltda., que tem por objetivo o atendimento ao Termo de Referência Específico (TRE) 

Nº 54 / IPHAN-MT, de 18/10/2018, expedido pela Superintendência do IPHAN no Mato Grosso 

O empreendimento, de responsabilidade de FS Agrisolutions Indústria de Biocombustível Ltda. (CNPJ: 

20.003.699/0001-50), consiste na implantação de usina termoelétrica (30MW) dentro do terreno de uma 

fábrica de etanol de milho, em superfície total de 27.264,42 m², no município de Sorriso, estado do 

Mato Grosso.  

O entendimento expresso pelo IPHAN é de que o empreendimento se enquadra no nível III: “de média 

e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada 

ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado” (Anexo I, IN IPHAN nº 1/2015). 

Esse entendimento enseja a submissão de um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio 

arqueológico conforme o disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015. 

O projeto, que objetiva a identificação, delimitação, caracterização e avaliação do grau de preservação 

do patrimônio arqueológico na área do empreendimento, será desenvolvido por período não superior a 

quatro meses e terá apoio institucional do Museu de História Natural de Alta Floresta, da Universidade 

Federal do Mato Grosso, instituição que atende ao disposto no art. 6º da Portaria IPHAN nº 196, de 

23/5/2016, e que garantirá o apoio necessário à pesquisa e à guarda do material eventualmente 

coletado em campo. 

Solicitamos, por fim, a publicação da autorização de pesquisa conforme extrato abaixo: 

Enquadramento IN: Nível III 
Empreendedor: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustível Ltda. 

Empreendimento: FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. 

Processo n.º 01425.000187/2018-51 

Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento FS Agrisolutions 

Indústria de Biocombustíveis Ltda. 



Arqueóloga coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani 

Arqueóloga de campo: Clara Reis de Arimatéia 

Apoio institucional: Museu de História Natural de Alta Floresta 

Área de abrangência: município de Sorriso, estado do Mato Grosso 

Prazo de validade: 04 (quatro) meses 

Certos de contar com sua atenção, antecipadamente agradecemos. 

Atenciosamente, 

Ma. Lúcia de J. C. Oliveira Juliani 
Arqueóloga coordenadora geral 

Ilma. Sra. 

Amélia Hirata 
Superintendente do IPHAN no Estado do Mato Grosso 

Rua Sete de Setembro, 390, Centro Norte 

CEP 78005-040 - Cuiabá - MT 

LUCIA DE JESUS CARDOSO 
OLIVEIRA JULIANI:02081855852

Assinado de forma digital por LUCIA DE 
JESUS CARDOSO OLIVEIRA 
JULIANI:02081855852 
Dados: 2021.09.08 09:31:25 -03'00'
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INTRODUÇÃO 

O projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento FS 

Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. tem por objetivo o atendimento ao Termo de 

Referência Específico (TRE) Nº 54 / IPHAN-MT, de 18/10/2018, expedido pela 

Superintendência do IPHAN no Mato Grosso 

O empreendimento, de responsabilidade de FS Agrisolutions Indústria de 

Biocombustível Ltda. (CNPJ: 20.003.699/0001-50), consiste na implantação de usina 

termoelétrica (30MW) dentro do terreno de uma fábrica de etanol de milho, em superfície total 

de 27.264,42 m², no município de Sorriso, estado do Mato Grosso.  

O entendimento expresso pelo IPHAN é de que o empreendimento se enquadra no nível 

III: “de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de 

intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado” 

(Anexo I, IN IPHAN nº 1/2015). Esse entendimento enseja a submissão de um projeto de 

avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico conforme o disposto nos artigos 18, 19 e 20 

da Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015. 

O projeto, que objetiva a identificação, delimitação, caracterização e avaliação do grau 

de preservação do patrimônio arqueológico na área do empreendimento, será desenvolvido 

por período não superior a quatro meses e terá apoio institucional do Museu de História 

Natural de Alta Floresta, da Universidade Federal do Mato Grosso, instituição que atende ao 

disposto no art. 6º da Portaria IPHAN nº 196, de 23/5/2016, e que garantirá o apoio necessário 

à pesquisa e à guarda do material eventualmente coletado em campo. 
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1. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Federal Brasileira de 1988 

da seguinte forma: 

Art. 216 – Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à maioria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

(...);  

Parágrafo V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Desse modo, a Constituição Brasileira assegura ao patrimônio arqueológico, entre 

outros, a categoria de patrimônio cultural a ser institucionalmente protegido. Tal condição é 

reiterada pelo fato de o Brasil ser signatário de uma série de resoluções elaboradas em 

convenções internacionais direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas 

aplicáveis ao gerenciamento do patrimônio cultural: a Carta de Atenas, de 1931; a Conferência 

UNESCO – Nova Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de Quito, de 1968; 

a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de 1968; a Carta de Nairóbi, de 1976 e a Carta de Burra, 

de 1980, entre outras. 

Além das Cartas Patrimoniais, que demonstram o compromisso do Estado brasileiro em 

se alinhar ao entendimento de diversas nações naquilo que se refere aos conceitos e práticas 

consolidadas à proteção do patrimônio cultural, diversos diplomas legais consolidam a 

proteção do patrimônio arqueológico brasileiro, entre eles: 

• Lei nº 3.924, de 26/07/1961 (Lei da Arqueologia), que dispõe sobre o patrimônio 

arqueológico; 

• Resolução CONAMA nº 1, de 23/01/1986, que estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Portaria SPHAN nº 7, de 1º/12/1988, que estabelece os procedimentos 

necessários às autorizações para pesquisas arqueológicas; 

• Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997, que revisa os procedimentos e 

critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a incorporar ao sistema 

de licenciamento os instrumentos de gestão ambiental e a integrar a atuação dos 

órgãos do SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Lei nº 9.605, de 12/02/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

• Portaria IPHAN nº 241, de 19/11/1998, que institui a Ficha de Registro de Sítios 

Arqueológicos; 
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• Decreto nº 6.514, de 22/07/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 

para apuração destas infrações; 

• Portaria Interministerial nº 60, de 24/03/2015, que estabelece procedimentos 

administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da 

administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de 

competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA; 

• Instrução Normativa IPHAN nº 1, de 25/03/2015, que estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe; 

• Portaria IPHAN nº 195, de 18/05/2016, que dispõe sobre procedimentos para 

solicitação de movimentação de bens arqueológicos em território nacional; 

• Portaria IPHAN nº 196, de 18/05/2016, que dispõe sobre a conservação de bens 

arqueológicos móveis, cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e 

Pesquisa, o Termo de Recebimento de Coleções Arqueológicas e a Ficha de 

Cadastro de Bem Arqueológico Móvel; 

• Portaria IPHAN nº 197, de 18/05/2016, que dispõe sobre Procedimentos para 

Solicitação de Remessa de Material Arqueológico para Análise no Exterior; 

• Portaria IPHAN nº 199, de 18/05/2016, que cria a Coordenação Técnica Nacional 

de Licenciamento, no âmbito do Gabinete da Presidência do IPHAN; 

• Lei nº 13.653, de 18/4/2018, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

arqueólogo e dá outras providências; 

• Portaria IPHAN nº 316, de 04/11/2019, que estabelece os procedimentos para a 

identificação e o reconhecimento de sítios arqueológicos pelo IPHAN; 

• Portaria IPHAN nº 317, de 04/11/2019, que estabelece diretrizes a serem 

observadas pelo IPHAN para análise da comprovação das atividades científicas 

próprias do campo profissional da arqueologia mencionadas na Lei nº 

13.653/2018. 

Destaca-se, entretanto, que os instrumentos que motivaram e orientaram a elaboração 

do presente projeto e que servirão de suporte à consolidação dos resultados são: 

Portaria SPHAN nº 7/88: 

Art. 5º Os pedidos de permissão e autorização, assim como a comunicação prévia, devem 

ser dirigidos ao Secretário da SPHAN acompanhados das seguintes informações [...]; 

Art. 11 Os relatórios técnicos devem ser redigidos em língua portuguesa e entregues à 

SPHAN acompanhados das seguintes informações [...]; 

Art. 12 Terminada a pesquisa, o coordenador encaminhará à SPHAN, em língua 

portuguesa, o relatório final dos trabalhos, onde deverá constar [...]. 
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Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015: 

Art. 18. Para os empreendimentos classificados como Nível III na tabela constante do 

Anexo I, será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, cuja 

aprovação pelo IPHAN é condição prévia para a posterior elaboração do Relatório de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico [...]; 

Art. 19. O IPHAN analisará o projeto de que trata o art. 18 no prazo máximo de trinta dias 

[...]; 

Art. 20. A execução do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

deverá ser descrita em Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a 

ser submetido à aprovação do IPHAN, contendo [...]. 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto, de acordo com a Instrução Normativa IPHAN nº 1/2015 e com 

a Portaria SPHAN nº 7/88, são: 

• Caracterizar e avaliar o grau de preservação do patrimônio arqueológico da Área 

de Influência Direta – AID; 

• Identificar, delimitar, quantificar e caracterizar os sítios existentes na Área 

Diretamente Afetada – ADA; 

• Avaliar os impactos diretos e indiretos do empreendimento ao patrimônio 

arqueológico na ADA; 

• Recomendar ações necessárias à proteção e/ou à mitigação dos impactos ao 

patrimônio arqueológico que deverão ser observadas nas próximas etapas do 

licenciamento ambiental. 

3. ÁREA ABRANGIDA PELO PROJETO 

O empreendimento de que trata este projeto consiste na implantação de usina 

termoelétrica (30MW) dentro do terreno de uma fábrica de etanol de milho, em superfície total 

de 27.264,42 m², no município de Sorriso, estado do Mato Grosso. 

As áreas de influência deste estudo são descritas a seguir:  

• ADA: Área que engloba todos os impactos diretos previstos sobre o ambiente 

(meios físico, biótico e socioeconômico), decorrentes das operações unitárias 

associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo 

do empreendimento da implantação e operação do empreendimento. A Área 

Diretamente Afetada (ADA) compreende 27.264,42 m². 
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• AID: Área que engloba o terreno em que a UTE será instalada. Possui cerca de 

154 hectares. 

• AII: consiste nos limites municipais de Sorriso, no estado do Mato Grosso. 

O mapa a seguir apresenta a localização do empreendimento e das áreas de influência 

do estudo arqueológico. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E ETNO-HISTÓRICA 

4.1. Contextualização regional 

4.1.1. A Sub-Bacia do Rio Xingu 

As primeiras notícias quanto à arqueologia do Alto Xingu remontam ao ano de 1897 com 

a Expedição Paula Castro, onde foram encontradas urnas funerárias em uma gruta situada 

nas cabeceiras do rio Culiseiu. Mais tarde, algumas pesquisas foram efetuadas por Eduardo 

Galvão (Museu Nacional) e os norte-americanos Robert Carneiro e Gertrude Dole, na ocasião 

de suas pesquisas entre os Kuikúro (SIMÕES 1967: 133). 

Dole (1961-1962) já demonstrava em seu trabalho uma preocupação em desmembrar 

e compreender as origens da pré-história xinguana, especialmente entre o grupo Kuikúro de 

língua Caribe, considerando a homogeneidade para a bacia do Alto Xingu em termos de 

organização social e de cultura material, a despeito da diversidade linguística entre nove tribos 

ali conhecidas: a área seria uma zona de refúgio, onde povos de diferentes origens se 

aculturaram mutuamente criando uma cultura comum. 

 

 
 

 

    
 

 

Figuras 1 a 4: Exemplos ilustrativos de cerâmicas pré-coloniais estudadas por Dole (1961-1962) na 

xinguanas Kuikuru: onde se observam bordas decoradas incisas, perfis de bordas reforçadas, 

extrovertidas e inclinada externas, além de curiosos vasilhame de formato retangular. 
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Por meio de coleções cerâmicas oriundas de coletas de superfície e de poços-teste 

(efetuados em sítios à época considerados pelos Kuikúro como ocupações de seus ancestrais 

diretos), houve uma tentativa de classificar este material em três tipos correspondentes a 

“tradições” ou “subtradições” diferenciadas: 1) panelas com bordas expandidas sem incisão, 

2) borda incisa com linhas concêntricas e, 3) bordas planas com linhas diagonais incisas.  

Como tempero, observou-se a utilização de minerais, cauixi e algum cariapé. 

Considerou-se uma indústria cerâmica (creditada os antigos grupos Kuikúro) diferenciada da 

moderna praticada pelo grupo ceramista Waurá (língua Aruak), atualmente único produtor e 

fornecedor de cerâmica para os demais grupos xinguanos. As vasilhas originais dos antigos 

Kuikúro seriam grandes tigelas com bordas planas e linhas diagonais incisas, utilizadas para 

o processamento da mandioca-brava ou amarga (Manihot esculenta sp.), a julgar pelas 

marcas no lábio dos vasilhames ocasionadas pelas armações das peneiras e o peso da massa 

de mandioca exercido sobre estas, detalhe ainda hoje observado nas modernas vasilhas 

xinguanas empregadas nesta atividade. Com o decorrer do tempo, teriam adotado as grandes 

vasilhas Waurá, mais aptas para esta tarefa, porém, não exibem decoração incisa, senão 

pintada. Outras formas curiosas foram consideradas para os antigos Kuikúro, neste caso, 

vasilhas retangulares com decoração plástica modelada na face externa no motivo de sulcos 

horizontais ou em forma de crescente. Neste trabalho foi também documentada a presença 

de grandes trincheiras e de uma ampla estrada reta, cuja construção exigiria a existência de 

uma ampla base de subsistência e um controle político mais centralizado que o hoje existente 

entre esses grupos indígenas (DOLE1961-1962: 403-404; 412-413; 418-419). 

Com o advento do Projeto Xingu, vinculado ao Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), foram localizados 12 sítios arqueológicos, entre a foz do 

Manitsauá até o baixo Culuene: sete no curso superior do Xingu e cinco nos arredores do 

baixo rio Culuene, cujas descrições preliminares, à época, dos sítios e suas indústrias 

cerâmicas são resumidas em nos quadros 1 e 2, abaixo: 

 

Quadro 1: Quadro arqueológico preliminar para o Alto Xingu elaborado pelo PRONAPA.  Adaptado 

de Simões (1967, p. 134-139). 

SETOR 
SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS 
DESCRIÇÃO 

INSERÇÃO DOS SÍTIOS NA 
PAISAGEM 

Curso 
Superior 
do Xingu 

11 sítios levantados 

Sítios habitacionais, com área 
circular de 80 a 200 m de 
diâmetro e espessura média de 
70 cm. Ausência de sítios 
cemitérios, os sepultamentos 
seriam primários no espaço da 
aldeia. 

Sítios situados próximos à água 
corrente (rios), em locais a salvo de 
inundações nas matas ciliares. 

Curso 
inferior do 
Culuene 

 

5 sítios levantados 

Sítios habitacionais, com área 
circular de 100 a 150 m de 
diâmetro e espessura média de 
50 cm. Sepultamento primário 
com vasilhas cobrindo o cadáver. 

Sítios situados próximos à água 
corrente (lagoas ou pequenos 
tributários) em locais a salvo de 
inundações nas matas ciliares, ou 
em seus limites com o cerrado. 
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Quadro 2: Aspectos das indústrias ceramistas para o Alto Xingu elaborado pelo PRONAPA. 

Adaptado de Simões (1967, p. 134-139). 

SETOR TEMPERO 
CERÂMICO 

FORMAS DE VASILHAMES ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE 

Curso 
Superior do 
Xingu 

Cariapé 
predominante, 
areia. 

Vasilhames de boca ampliada, 
contorno simples arredondado, 
base circular plana. Assadeiras 
de beiju plano-circulares. Há 
também suportes de panelas 
tronco-cônicos e rodelas de 
fusos. 

Predomínio de acabamento de superfície 
simples, áspero, mal alisado. Decoração 
plástica: técnica ungulada, acanalada, 
entalhada e modelada (alças e adornos 
biomorfos). Engobo vermelho e pintura 
vermelha sobre superfície branca. 

Curso inferior 
do Culuene 

Cauixí. Raros 
grãos de 
quartzo, mica e 
tecidos 
vegetais. 

Vasilhames de boca ampliada, 
contorno arredondado, base 
plana ou em pedestal. 
Assadeiras de beiju plano-
circulares. 

Acabamento de superfície alisado 
regularmente, com sinais de raspagem, 
lixado ou polido. Predomínio de 
decoração plástica: técnica incisa, 
entalhada e modelada (alças e adornos 
biomorfos). Engobo vermelho, ora 
associado à engobo branco. 

 

Simões (1967) relata alguns trabalhos realizados no alto Culuene, em sítios de 

habitações implantados na mata ciliar ou no limite desta com o cerrado, onde foram 

evidenciados materiais cerâmicos, alguns líticos, ossos humanos e resíduos de alimentação 

(espinhas de peixe, mamíferos e quelônios). 

No que diz respeito às características dos sítios, destaca-se o formato circular e área de 

7.000 m² a 30.000 m², sendo dois deles atribuídos à ocupação Suyá do final do século XIX. A 

estratigrafia é descrita como apresentando uma camada superior húmica do tipo terra preta 

que muda gradativamente para amarelado até atingir a camada estéril amarela. 

A cerâmica pesquisada nos sítios supracitados tem decoração simples representada 

por alguns poucos fragmentos com engobo ou banho vermelho ou pintura vermelha sobre 

engobo branco, temperadas com cariapé e pequenas parcelas de areia, combustão 

incompleta e de coloração creme-claro ou cinza-claro, com ou sem núcleo escuro. As bordas 

são maioritariamente diretas, com lábio arredondado e com espessura variando entre 6 e 15 

mm.  O material lítico corresponde a machados lascados ou semipolidos, com marcas de uso 

e lascas com presença de crosta natural, além de alguns fragmentos de arenito usados como 

abrasadores. Um fator interessante diz respeito ao fato de que a matéria-prima utilizada na 

fabricação dos artefatos líticos é oriunda de rocha exógena, cujos afloramentos são mais 

constantes no médio Xingu (SIMÕES 1967). 

Já as pesquisas realizadas no baixo Culuene apontam para um contexto de implantação 

idêntico aos mencionados anteriormente, mas, no entanto, as cerâmicas demonstram 

diferenças consideráveis por serem, em sua maioria, decoradas e temperadas com cauixi. As 

cores da pasta são mais variadas, incluindo exemplares laranja e cinza-escuro. Este projeto 

relatou também a presença de valas defensivas ou de condução de embarcações da terra 

firme para a beira d’água Mas de modo controverso e errôneo, foi aventada a hipótese de se 

tratarem de leitos secos de canais de drenagem. (SIMÕES OP. CIT.:139-140). 
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Para a região alta xinguana, contamos também com as curiosas cerâmicas da Lagoa 

de Miararré (ou Lagoa das Onças) e de Ipavu. A cerâmica procedente da primeira é de caráter 

não utilitário com decoração plástica incisa, ponteada e aplicada, contendo modelagens na 

forma de figuras zoomorfas, antropomorfas, falomorfas e geométricas, sendo-lhes atribuído 

um atributo “cerimonial” bem como uma afiliação à Tradição Inciso Ponteada Amazônica 

(BECQUELIN 1993; PROUS 1992: 460 e 461; OLIVEIRA E VIANA 1999/2000: 161; Simonsen 

e Oliveira 1980). Já a cerâmica da Lagoa de Ipavu apresenta vasilhames de função funerária, 

cujo formato é bastante semelhante às formas cerâmicas dos atuais Waurá (PROUS OP.CIT.: 

460). 

A partir do ano de 1996, trabalhos mais recentes, desenvolvidos no Alto Xingu, por 

iniciativa do arqueólogo Michael Heckenberger, comprovaram que as trincheiras ou valas 

acima mencionadas na verdade faziam parte de um complexo de aldeias fortificadas (bem 

maiores que as de hoje lá existentes) de 3 a 5 km², com praças centrais interligadas por 

estradas, estando localizadas longe dos principais cursos d’água (por exemplo, os sítios 

Nokugu e Kuhikugu). Essas aldeias foram evidenciadas por sítios de terra preta, com amplos 

estratos adjacentes, apresentando considerável variabilidade em suas profundidades e 

composição, com depósitos acreacionais formados por deposição gradual e enriquecimento 

de sedimento, relacionados a ocupações humanas relativamente contínuas. As pesquisas 

revelaram seguramente uma sequência cultural a qual se estende de 900 AD à atualidade, 

baseada nas análises da tecnologia cerâmica, da organização do espaço das aldeias, bem 

como da localização em si dos assentamentos dentro da bacia Alto xinguana. As mais antigas 

ocupações ceramistas datam de 900-1500 AD, estando estas associadas a grupos Aruak 

oriundos do oeste. Há 500 anos ou mais, outros grupos (entre estes os Kuikúro, ou ao menos 

seus ancestrais Caribe) adentraram a bacia, vindo a compartilhar e compor esta cultura pan-

xinguana, sob a forma de populações densas e sedentárias, sustentadas sob uma economia 

de produção de derivados de mandioca brava ou amarga (Manihot esculenta sp.) e pesca, 

complementada por coleta e caça de elementos silvestres (SILVA 1993; HECKENBERGER 

1998: 634, 645; HECKENBERGER et al., 1999: 355-357, 364 e 370). 

Heckenberger (2001) ressalta igualmente o padrão de assentamento das culturas 

xinguanas, assim como outros aspectos socioculturais como o uso da terra, a tecnologia, a 

economia de subsistência e a organização espacial das aldeias. Sobre estas últimas o autor 

indica a existência de uma praça circular, a partir da qual se estendem vias radiais que formam 

uma rede de caminhos interligando várias aldeias – característica atribuída à fase Ipavu (c.800 

– 1400). Já a fase Ipavu tardia (c. 1400 – 1600) é marcada por grandes aldeias fortificadas, 

ou seja, cercadas por grandes valetas escavadas ao redor da aldeia, suas dimensões 

correspondem a 15 m de largura, 2,5 km de comprimento e 3 m de profundidade. Essas 

aldeias fortificadas tinham área considerável, podendo chegar a 50 ha, outrossim, os 

depósitos de terra-preta diminuem à medida que se sai da praça central, sugerindo que as 

áreas periféricas eram ocupadas de forma menos intensa (HECKENBERGER, op cit.). Por 

fim, vale ressaltar a cronologia apresentada por Heckenberger (op cit.), com vistas a embasar 

a interpretação de dados, criação de hipóteses e datações relativas inerentes à área de 

estudo. 
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Quadro 3: Cronologia adaptada de Heckenberger (2001). 

PERÍODO CULTURAL DATA CARACTERÍSTICAS 

Fase Ipavu inicial 800 - 1400 

Cerâmica apresenta grandes proporções de cariapé e vasos 
pequenos com paredes finas e o padrão decorativo principal é uma 
fileira de linhas incisas paralelas. 

Fase Ipavu tardia 1400 – 1600 

A presença de cauixi aumenta consideravelmente em detrimento 
ao cariapé e o tamanho médio dos vasos demonstra uma maior 
uniformidade ou padronização. 

Fase transicional (período 

de contato) 
1600 – 1750 

Cerâmica com influências Carib e posterior padronização das 
formas representativas do períod Ipavu. 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6: Plantas baixas dos sítios arqueológicos Nokugu: MT-FX-06 (esquerda) e Kuhikugu: 

MT-FX-11 (direita) na região do alto Xingu, caracterizados por grandes aldeias fortificadas, 

evidenciadas por valas, praças centrais e estradas radiais, segundo Heckenberger (2001: 41 e 47). 

 

Trabalhos de resgate arqueológico desenvolvidos pela A Lasca Arqueologia no âmbito 

da LT 230 kV Paranatinga-Canarana, município de Água Boa-MT, revelaram a presença de 

um sítio lito-cerâmico denominado Córrego Fundo, às margem do rio Coronel Vanik 

(Xinguzinho), cujo material cerâmico revelou a presença de três indústrias diferenciadas: uma 

caracterizada por emprego acentuado de cauixi e outros aditivos, queima redutora e banho 

em ao menos uma face, associadas às ocupações datáveis entre 1500 e 1800 d. C; uma 

segunda caracterizada por emprego acentuado de cariapé e outro aditivos, queima redutora 

a oxidante, a qual pode estar associada à Fase Ipavu Inicial, datada de  800 a 1400 d. C., e a 

terceira associada à ocupações históricas, sendo caracterizada por cerâmicas de técnicas 

construtivas, torneadas e acordeladas, oriundas de redes de trocas ou da entrada de 

elementos luso-brasílicos à área durante os ciclos econômicos das Drogas do Sertão ou da 

exploração da castanha ou da seringueira. O material lítico aponta o emprego de 

bigornas/quebra-cocos, calibradores, instrumentos de corte e raspagem sobres lascas e 

lâminas de machados lascadas com estrangulamento para encabamento (A LASCA 

ARQUEOLOGIA 2018:78). 
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Figuras 7 e 8: Fragmento de borda de vasilhame cerâmico (esquerda) e fragmento de lâmina de 

machado lascado com estrangulamento de arenito silicificado procedentes do sítio arqueológico 

Córrego Fundo (A Lasca Arqueologia 2018). 

 

Pesquisas desenvolvidas por S. Hirooka e S. Hoeltz no município de Gaúcha do Norte-

MT às margens do rio Kurisevo, afluente do Kuluene, alto Xingu, têm revelado sítios líticos de 

indústria lascada com grandes extensões (até 1,6 km), com vestígios superficiais ou em 

profundidades de até 1 m, onde se destacam peças bifaciais lascadas por percussão direta 

sobre seixos de arenito silicificado, algumas com até 40 cm de comprimento, possivelmente 

utilizadas com cavadeiras. A despeito de não se dispor de datações absolutas, é possível que 

esses achados datem do Holoceno Médio (PROUS 2019: 594). 

Ao se referir à cerâmica contemporânea dos grupos indígenas xiguanos, Latharp 

(1970:137-138) refere-se ao comércio intertribal praticado entre diversos grupos 

linguisticamente distintos, porém, com especializações artesanais próprias, associando os 

produtores de cerâmica (Waurá) à língua maipurano (Grupo Arawak), cuja origem seria a 

tradição Barrancóide da Amazônia Central, visto que sua indústria cerâmica tem como 

características grandes vasos atarracados (mapukúlo) para função de armazenagem, além 

de taças biomorfas, cujas cabeças são adornos modelados-incisos, internos e virados para 

dentro, conforme podemos atestar por detalhada descrição efetuada por Lima (1950), durante 

expedição organizada em 1947 pelo Museu Nacional e a Fundação Brasil Central. 

A tradição Barrancóide é também conhecida como Borda Incisa (MEGGERS e EVANS 

1983) ou Incisa Modelada (LATHRAP 1970: 123; HECKENBERGER ET ALLI. 1999:70) e teria 

uma origem circum-caribe, a qual teria ocorrido na desembocadura do rio Orinoco, por volta 

de 1000 AC (MEGGERS 1985: 128) ou, segundo Lathrap (1970: 123) por volta de 700 a 800 

AC, com a expulsão de um grupo ceramista mais antigo, conhecido como Estilo Saladero. De 

acordo com a classificação de Rouse e Cruxent (1963: 84) corresponderia aos estilos Los 

Barrancos (300-1000 AD) e Barrancas (1000 AC-300 AD) das séries Barrancóides, período II 

e III da época Neo-Índia venezuelana.  

Entretanto, desde essas primeiras considerações até os últimos dados publicados para 

esta tradição, novos dados levantados e algumas questões foram reavaliados, mostrando que 

há para essas indústrias cerâmicas um panorama bem mais complexo, envolvendo datações 
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(por sinal, mais antigas), especulações quanto às suas origens, além de sua diáspora pela 

bacia amazônica, conforme é possível atestar pelos trabalhos de Roosevelt (1980, 1997), 

Zucchi et al (1984), Heckenberger (2002), Heckenberger et al (1999), Petersen et al (2001), 

entre outros.  

Gomes (2008: 175, 177) explica os problemas existentes quanto à classificação e o uso 

das nomenclaturas “Barrancóide” e “Borda Incisa”. Sucintamente podemos associar a primeira 

às cerâmicas do Baixo Orinoco e a segunda à Bacia Amazônica: ambas são diferentes em 

termos comparativos. Dentro dos estilos amazônicos, nem todos os complexos portadores de 

cerâmica Incisa Modelada/Borda Incisa manifestam traços Barrancóides, e, quando estes 

ocorrem genericamente em determinados estilos cerâmicos, apresentam também diferenças 

marcantes entre si.  

Pesquisas efetuadas na área da Comunidade de Parauá, Pará, revelaram a existência 

de uma variabilidade cronológica e estilística entre grupos associados à tradição Borda Incisa, 

cujas datações apontam um início de ocupação em 3800 e 3600 AP, estendendo-se 

posteriormente até 1320-910 AP, integrando-se aos complexos cerâmicos mais tardios e 

marcantes na região, neste caso as cerâmicas Santarém e Konduri. Foram também 

observados elementos que permitem comparações com as cerâmicas do Brasil Central, neste 

caso a tradição Uru e a fase Ipavu do Alto Xingu (GOMES 2008: 174, 178).  

Para a região do baixo Xingu, Pará, trabalhos desenvolvidos durante o PRONAPABA 

definiram a presença de uma adaptação agrícola na região entre 3200 a 300 AP, 

arqueologicamente definida pela presença da Tradição Policroma, com as Fases 

Independência, Cacarapí e Criajó (havia uma quarta fase vinculada à Tradição Policroma, 

sendo esta denominada Primavera); a Tradição Mina (Fase Macapá); a Tradição Incisa 

Ponteada (Fase Curuá); a Tradição Itacaiúnas (Fases Pacajá e Arara); a Tradição Guará e a 

Fase Salvaterra. A estruturação das áreas de pesquisa foi escolhida tendo como 

embasamento a teoria dos “refúgios florestais”, proposta por Haffer (PEROTA E BOTELHO 

1987, PEROTA 1992). 

Os artefatos cerâmicos recuperados, de acordo com cada fase supracitada, indicam a 

presença do plantio ou uso do algodão, ao julgar pelas rodelas de fuso (Tradição Guará, Fases 

Cacarapí e Curuá) e, principalmente, o plantio da mandioca, visto a grande variedade de 

vasilhames e assadores empregados no preparo do beiju e de farinha, bem como na 

armazenagem de líquidos gerados neste processo (tucupí). Um pormenor curioso é a 

presença de raladores na Tradição Guará, ou seja, cacos cerâmicos com saliências e 

reentrâncias na face interna, cujas irregularidades aprimorariam o atrito no ato de ralar a 

mandioca. (PEROTA1992: 212, 215 e 216). 

As tabelas a seguir resumem de forma sucinta a sequência cronológico-cultural e as 

principais características das indústrias ceramistas para o Baixo Xingu pré-colonial. 

Perota e Botelho (op. cit.: 488-489) menciona também para o Baixo Xingu a existência 

de dois sambaquis fluviais no Igarapé do Guará, afluente esquerdo do rio Xingu, cujas 

datações oscilavam entre 2255 ±55AP e 610±55 AP. O material recolhido era notadamente 

cerâmico. 
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Quadro 4: Sequência Cronológica-cultural para o Alto Xingu. Fonte: Perota e Botelho (1987), Perota 

(1992). 

TRADIÇÃO FASE DATAÇÕES 
INSERÇÃO DOS SÍTIOS NA 

PAISAGEM 

Incisa 
Ponteada 

Curuá 275±75 a 175±55 AP 
Sítios cerâmicos sobre terraços fluviais 
arenosos, próximos ou em frete de uma 
cachoeira ou pequeno conjunto de ilhas. 

Itacaiúnas 

Pacajás 690±90 e 400±90 AP 
Sítios cerâmicos sobre terrenos 
acidentados; terraços fluviais areno-
argilosos; platôs de solos arenosos. 

Arara ? 
Sítios cerâmicos em terraços fluviais 
arenosos ou em elevações divisoras de 
micro-bacias (cabeceiras dos igarapés). 

Policroma 

Cacarapí 910±60 a 365±60 AP 
Sítios cerâmicos sobre terraços fluviais 
do Grupo Barreiras. 

Criajó 910±60 a 770±80 AP  

Primavera 980±70 a 830±80 AP  

Independência 1050 ±50 a 300±60 AP 
Sítios cerâmicos sobre terraços fluviais 
arenosos. 

Guará  
1485±75 a 840±60 AP e 2255±55 
AP 

Sambaquis em terraços coluviais 
(erosão do Grupo Barreiras) ou 
depósitos aluvionais quaternários. 

 Salvaterra 2400±70 AP 
Sítios cerâmicos sobre terraços fluviais 
argilo-arenosos. 

Mina Macapá 3170±120 e 1650±70 AP 
Sambaquis em terraços fluviais argilo-
arenosos. 

 

Quadro 5: Aspectos das indústrias ceramistas para o Alto Xingu. Fonte: Perota e Botelho, 1987; 

Perota, 1992. 

TRADIÇÃO FASE DATAÇÕES 
INSERÇÃO DOS SÍTIOS NA 

PAISAGEM 

Incisa 
Ponteada 

Curuá Areia e cauixí Esféricos em meia calota ou carenados. 

Itacaiúnas 
Pacajás Quartzo triturado e areia. 

Pratos, vasos de meia calota ou de 
boca constricta. 

Arara Quartzo triturado.  

Policroma 

Cacarapí Areia, cauixí e cariapé. 

Pratos rasos ou esféricos, ambos em 
meia calota; vasos de contorno constrito 
ou em meia esfera de contorno 
composto. 

Criajó   

Primavera   

Independência Areia e cariapé. Esféricos de meia calota ou ovóides. 

Guará  Areia, cariapé e concha triturada. 

Pratos de meia calota esféricos, vasos 
cônicos, de contorno simples a 
compostos carenados ou com bordas 
extrovertidas, além de urnas de bordas 
extrovertidas. 

 Salvaterra Areia  

Mina Macapá Areia e conchas moídas. Formas rasas e simples. 
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TRADIÇÃO FASE DATAÇÕES 
INSERÇÃO DOS SÍTIOS NA 

PAISAGEM 

Incisa 
Ponteada 

Curuá Areia e cauixí Esféricos em meia calota ou carenados. 

Itacaiúnas Pacajás Quartzo triturado e areia. 
Pratos, vasos de meia calota ou de boca 
constricta. 

 

Por meio de uma análise parcial foram diagnosticadas, de modo preliminar, duas fases: 

Guará e Guarabira. A primeira foi posteriormente considerada uma tradição (PEROTA 

1992:216), sendo seus aspectos tecnológicos cerâmicos resumidos na Tabela 4. Quanto à 

fase Guarabira há menções quanto ao emprego de tempero de cariapé, sendo o acabamento 

de superfície dos vasilhames simples, há banho ou engobo vermelho, rara presença de 

pintura, decoração plástica incisa fina (ora aplicada à borda, ora com engobo ou banho 

vermelho), incisa ponteada, incisa hachurada (com engobo ou banho vermelho), raspada e 

escovada. Há também raladores, pesos de redes, sendo as bases dos vasilhames planas ou 

côncavas (PEROTA e BOTELHO 1987: 489). 

4.1.2. A Sub-Bacia do Teles Pires 

O rio Teles Pires seria um dos principais corredores de rota de migração ou de redes de 

troca entre a Amazônia e o Brasil Central, visto que, ao confluir com o rio Juruena forma as 

cabeceiras do rio Tapajós, cuja arqueologia de sua porção jusante é celebremente conhecida 

pela famosa Cultura Tapajônica ou Santarém, fartamente documentada e estudada desde o 

final do Séc. XIX (PALMATARY 1960; MENESES 1972). 

De acordo com Migliaccio (2017), a despeito de já se contar com um considerável 

volume de dados, principalmente oriundos de pesquisas de projetos de licenciamento 

ambiental, a área do rio Juruena e Teles Pires, ainda apresenta um conhecimento limitado, 

dado à carência de pesquisas em âmbito acadêmico: 

“Registra-se, na região, a presença de numerosos sítios arqueológicos cerâmicos e lito 

cerâmicos, em abrigo e a céu aberto, além de polidores fixos e de sítios de arte rupestre. 

São numerosas, também, as notícias de materiais arqueológicos e paleontológicos de 

megafauna, fornecidas por garimpeiros que atuam na região do rio Teles Pires, além da 

existência de materiais cerâmicos e, principalmente, de artefatos líticos polidos, em mãos 

de colecionadores locais (Migliácio 2017:177). 

Destacam-se as Usinas Hidrelétricas (UHEs) Teles Pires, São Manuel e Sinop. As duas 

primeiras estão localizadas em terras de ocupação imemorial dos grupos indígenas Cayabi, 

Apiacá e Munduruku, que apenas parcialmente foram demarcadas como Terras Indígenas, 

sendo que os resultados forneceram o registro de dezenas de sítios arqueológicos, além do 

resgate de cerca de 300 mil peças arqueológicas e 43 mil peças de material paleontológico. 

(MIGLIÁCIO OP. CIT.). 

No caso da UHE de Sinop, precisamente na área de implantação da Linha de 

Transmissão Paranaíta-Ribeirãozinho, que atravessa o estado de Mato Grosso de norte a sul, 
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cobrindo em torno de 1000 km, do município de Paranaíta (divisa de MT/PA) ao de 

Ribeirãozinho, sudeste de MT, interceptando as bacias hidrográficas do Teles Pires, Xingu e 

Araguaia. As atividades de resgate arqueológico resultaram no registro de 13 sítios, 12 

ocorrências (6 históricas, correspondentes a seringueiras) e 02 zonas arqueológicas a céu 

aberto. Entre estes, 06 seriam lito cerâmicos, 08 cerâmicos e 16 líticos. Nas áreas do centro-

norte, as indústrias cerâmicas associam-se à Tradição Tupiguarani (fases Paranaíta e Teles 

Pires) e à Tradição Xinguana; por outro lado, nas áreas do centro-sul, os sítios são 

exclusivamente líticos e superficiais, podendo estar associados a um palimpsesto de múltiplas 

ocupações (ARCHAEO PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS 2018). 

Stuchi (2010) em sua dissertação de mestrado na área da Terra indígena Kayabi, 

localizada nos municípios de Jacareacanga (PA) e Apiacás (MT), efetuou um levantamento 

de ao menos 34 localidades contendo vestígios-lito cerâmicos, entre os quais, 25 estariam 

associados às terras pretas antropogênicas (TPA) comumente registrada nos contextos 

amazônicos. Embora o foco principal do estudo não tenha sido a análise lito-cerâmica em si, 

senão uma abordagem etnoarqueológica do sistema tradicional de manejo das terras pretas 

pelos Kayabi, é apontado a possibilidade de o material cerâmico apresentar correlação às 

ocupações etno-históricas deste grupo, ou mesmo a ocupações mais remotas da Tradição 

Tupiguarani.  

Trabalhos de pesquisas desenvolvidos no âmbito da PCH Braço Norte IV, implantada 

no rio Braço Norte, contributário da Bacia do Teles Pires, município de Guarantã do Norte –

MT, apontam o contato entre as populações pré-coloniais amazônicas com as do Planalto 

Central, ao julgar pela presença de cerâmicas com decorações plástico-decorativas e de 

curiosos adornos líticos do tipo muiraquitãs recuperados no sítio arqueológico Braço Norte IV-

6. Algumas datações apontam um período relativamente recente, como aquelas dos sítios 

Braço Norte IV-6 (360+-50 AP), Braço Norte IV-3 (450+-40 AP) e Braço Norte IV-2 (1050+-90 

AP), todavia é importante lembrar que,  a chegada do elemento luso-brasílico nesta região só 

ocorreu a partir do final do Séc. XVII, de modo que, não foram encontrados vestígios que 

apontassem a sua presença ou de materiais históricos oriundos de trocas, senão aquelas 

efetuadas com as populações amazônicas em período anterior ao contato ocorrido a partir da 

transição dos Sécs. XIX e XX (SILVA MÉNDES 2003). 
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Figuras 9 a 12: Amostras de materiais arqueológicos procedentes do sítio Braço Norte IV-6 

(Guarantã do Norte-MT): no alto à esquerda, um biomorfo inciso modelado; abaixo à esquerda, 

peças líticas; lâminas de machados e amoladores; no alto à direita, um muiraquitã de rocha ígnea 

contendo pequenos cristais de pirita; abaixo à direita, um muiraquitã de calcário oolítico silicificado. 

Fonte: Silva Méndes (2003). 

 

Destaca-se também a presença de sítios rupestres em termos regionais, tal como o 

famoso sítio da Pedra Preta em Paranaíta-MT, localizado em um afloramento granítico de 

mais de 30 m de altura no ponto mais alto da bacia do Tapajós, contendo gravuras rupestres 

produzidas por técnica de raspagem, picoteamento e polimento, compostos por linhas, 

cúpulas e áreas polidas, as quais, combinadas formam motivos antropomorfos, zoomorfos e 

geométricos, alguns alcançando extensão de até 40 m (MIGLIÁCIO 2017: 182, 187,188). 
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Figuras 13 a 16: Gravuras rupestres no sítio arqueológico da Pedra Preta de Paranaíta, Paranaíta-

MT. Fonte (MIGLIÁCIO, 2017). 

4.1.3. O Quadro Etno-Histórico 

De acordo com o “Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes” elaborado por 

Kürt Nimuendaju (IBGE 1981), nas adjacências do rio Verde, na bacia do Teles Pires, viveram 

grupos relativamente conhecidos e de troncos linguísticos distintos.  

Mais ao sul, de língua Karib, viviam os Bakairi, povo dividido em diversas aldeias ao 

longo dos formadores dos rios Teles Pires e Xingú. Devido ao seu domínio sobre uma região 

estratégica, localizada entre Cuiabá e as terras por séculos incógnitas aos brancos 

(correspondentes à região da Serra do Roncador, entre os rios Xingu e Araguaia), os Bakairi 

acabaram muitas vezes convivendo com exploradores desde o final do século XIX, servindo-

lhes também de guias e intérpretes na região.  

Etnólogos brasilianistas sempre destacaram o povo Bakairi como gentil e alegre. 

Praticavam agricultura em pequenas roças, mas obtinham alimentos principalmente da caça, 

pesca e coleta. Vivendo em uma região muito vascularizada de rios e lagos, os Bakairi 

construíam enormes canoas feitas com casca de árvores, especialmente o Jatobá. Suas 

aldeias apresentavam malocas elípticas cobertas de sapê, dispostas de forma mais ou menos 

circular no entorno de uma praça. Havia, ainda, a Casa dos Homens (chamada pelos 

etnólogos alemães de Casa das Flautas), onde não era permitida a presença das mulheres e 

onde ficavam guardadas as provisões coletivas, assim como armas e artefatos rituais.  
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Os Bakairi não produziam vasos cerâmicos, embora dispusessem de panelas, urnas e 

outros utensílios conseguidos junto aos Waurá. Fabricavam redes de algodão trançado, 

trançavam fibras vegetais e fabricavam instrumentos para atividades cotidianas com materiais 

como conchas, ossos e madeira. Dispunham de pouca pedra e os machados polidos eram 

artefatos de grande valor, devido a sua escassez.  

 

 

Figura 17: Indígenas Bakairi em uma de suas aldeias, desenhados por Willhem von den 

Steinen (VON DEN STEINEN, 1886) 

Na porção norte do que hoje é o município de Sorriso, viviam os Kayabi (ou Kaiabi), um 

grupo do tronco linguístico Tupi-Guarani. A maioria dos Kaiabi habita atualmente a área do 

Parque Indígena do Xingu. Porém, esta não é sua terra tradicional: até aproximadamente a 

década de 1940, os Kaiabi ocupavam uma extensa faixa entre os rios Arinos, dos Peixes e 

Teles Pires, na bacia do rio Tapajós, a oeste do rio Xingu. Mas, apesar da resistência vigorosa 

por parte dos índios, essa região foi ocupada por seringueiros e depois dividida em fazendas. 

Com isso, os Kaiabi acabaram por se deslocar e se dividir. 

Os Kaiabi têm uma cultura material bastante elaborada e diversa. Sua produção mais 

característica e singular é a cestaria, mais especificamente um tipo de peneira que, 

trançada com arumã, forma grafismos relacionados a figuras de sua cosmologia e 

mitologia. Além das peneiras, produzem bordunas com empunhadura trançada, enfeites 

de tucum e inajá, tecidos de algodão para redes e tipoias e bancos de madeira. Nestes, 

são aplicados os mesmos grafismos das peneiras. Os bancos Kaiabi se distinguem dos 

outros talhados pelos povos xinguanos por suas linhas retas e geométricas. São feitos 
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pelos homens, com madeiras de alta durabilidade, como cedro, itaúba ou canela, para uso 

de todos; antigamente, porém, apenas os pajés e chefes podiam usá-los1. 

O mapa a seguir apresenta a localização dos povos indígenas na região de estudo: 

. 

 

Figura 18: Detalhe do “Mapa Etno-histórico do Brasil e Regiões Adjacentes” elaborado por Kürt 

Nimuendaju (IBGE, 1981), onde se observa a posição da área de pesquisa em relação aos grupos 

etno-históricos indígenas. 

Outros grupos presentes na região, mais ao sul, são Bororo e os Paresi, também 

bastante estudados por etnólogos brasilianistas.  

Paresí na verdade é uma designação externa ao povo e vem sendo usada desde o 

século XIX. Sua auto-nomenclatura é Halití. Pertencem ao tronco linguístico Aruak da 

ramificação Maipure e que remonta cerca de 3000 anos. Seu território ia desde as cabeceiras 

dos rios Arinos e Paraguai, até as cabeceiras do Guaporé e Juruema (BADARIOTTI, 1898; 

SILVA, 1993; LÉVI-STRAUSS, 1996, citados por MOI & MORALES, 2008/2009).  

Ao longo dos tempos, o território tradicional Paresi foi palco da passagem de distintos 

grupos humanos. Em tempos históricos, é conhecida a presença dos povos indígenas 

Nambikwara e Irántxe, da "Comissão Constructora da Linha Telegráphica Estratégica de 

Matto Grosso ao Amazonas", de religiosos (ABREU, 1988; SILVA, 1994; LÉVI-STRAUSS, 

 

1 Disponível em: http://colecaobei.com.br/sobre/kayabi/29 
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1996; COSTA FILHO, 1996) e, mais recentemente, de grandes latifundiários 

monocultores, entre outros (MOI & MORALES, 2008/2009). 

 

 

Figuras 19 e 20: Chefe Paresí e mulher Paresí fotografados pela Comissão Rondon, sem data 

(Fonte: https://img.socioambiental.org/v/publico/paresi/). 

Segundo o site Povos Indígenas do Brasil2, os indígenas Bororo se autodenominam 

Boe. O termo "Bororo" significa "pátio da aldeia" e atualmente é a denominação oficial.  

Ao longo da história foram identificados também como: Coxiponé, Araripoconé, Araés, 

Cuiabá, Coroados, Porrudos, Bororos da Campanha (referente aos que habitavam a região 

próxima a Cáceres), Bororos Cabaçais (aqueles da região da Bacia do Rio Guaporé), Bororos 

Orientais e Bororos Ocidentais (divisão arbitrária feita pelo governo do Mato Grosso, no 

período minerador, que tem o rio Cuiabá como ponto de referência).  

Boe Wadáru é o termo usado pelos Bororo para designar sua língua original. Os 

lingüistas Rivet e Schmidt classificaram-na como isolada e possivelmente vinculada ao ramo 

Otuké. Posteriormente, um novo paradigma simplificou a classificação das línguas indígenas, 

reunindo-as segundo certas semelhanças, de modo que a língua bororo foi enquadrada no 

tronco lingüístico Macro-Jê.  

 

2 Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Bororo 



 

[ 23 ] 

Atualmente, a língua bororo é falada por quase toda a população. Até o final da década 

de 1970, contudo, crianças e jovens sofriam a imposição de um regime escolar da missão 

indígena que proibia que se falasse a língua nativa nas aldeias de Meruri e Sangradouro. Um 

processo de reavalização e autocrítica dos salesianos culminou no resgate da língua original 

e do ensino bilingüe. Assim, em todas as aldeias, a maioria da população fala português e 

bororo.  

No cotidiano, a língua falada é a nativa, acrescida de neologismos assimilados do 

português regional, o qual é acionado apenas nos contatos interétnicos. 

As fontes históricas disponíveis informam que o contato inicial dos Bororo com a 

sociedade nacional remonta ao século XVII, quando as "bandeiras jesuítas" vieram de Belém 

rumo à região da Bacia do Rio Araguaia e seguiram pelos rios Taquari e São Lourenço, em 

direção ao Rio Paraguai. Em meados do século XVIII, o contato intensificou-se com as 

Bandeiras Paulistas e com a descoberta do ouro na região de Cuiabá. Nesse período, a 

exploração aurífera foi responsável pela cisão do grupo em Bororo Ocidentais e Bororo 

Orientais.  

Os Bororo Ocidentais, também denominados "Bororo da Campanha" e "Bororo 

Cabaçais", sofreram a agressão do contato com os colonizadores de Cáceres e Vila Bela, a 

ponto de serem considerados exterminados em meados do século XX. 

Os Bororo Orientais, comumente denominados "Coroados", permaneceram isolados até 

a metade do século XIX, quando passaram a protagonizar os episódios mais violentos da 

história de ocupação do Mato Grosso. A abertura de uma estrada que cruzava o Vale do Rio 

São Lourenço, ligando esse estado a São Paulo e Minas Gerais, fez eclodir uma guerra que 

durou mais de 50 anos e culminou com a rendição total dos Bororo Orientais. A "pacificação" 

ocasionou a criação das Colônias Militares de Teresa Cristina e Isabel em 1887. Logo após a 

proclamação da República, a Colônia Teresa Cristina foi demarcada por Rondon em 1896, 

visando garantir uma parte importante do território tradicional Bororo. Desde esse período até 

1930, Rondon reservou outras áreas aos Bororo da Bacia do Rio São Lourenço, dentre elas 

os lotes denominados "São João do Jarudori", "Colônia Isabel" e "Pobori", que ficaram sob 

responsabilidade do SPI desde 1910.  

Na Bacia do Araguaia, os grupos Bororo arredios - que habitavam as regiões do Rio das 

Mortes, Rio das Garças e as margens direita e esquerda do Araguaia - são afetados pela 

ocupação dos fazendeiros goianos e dos garimpos de diamantes. Nessa época ocorreram 

violentos conflitos e o Governo da Província destinou aos Salesianos, há pouco afastados da 

Colônia Teresa Cristina, a tarefa de pacificação.  

Em 1902, os Salesianos fundaram a Colônia do Sagrado Coração e iniciaram a 

catequese dos Bororo. Em 1906, criaram a Colônia do Sangradouro, que mais tarde acolheria 

os Xavante expulsos da área de Parabuburi.  

Em síntese, o resultado do processo de contato com a sociedade nacional representou 

não só a perda da maior parte do território tradicional, como também uma drástica redução 

populacional. 
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Entre os Bororo, a unidade política é a aldeia (Boe Ewa), formada por um conjunto de 

casas dispostas em círculo, tendo no centro a casa dos homens (Baito). Ao lado oeste do 

Baito encontra-se a praça cerimonial, denominada Bororo, local das mais importantes 

cerimônias dessa sociedade. Mesmo nas aldeias em que as casas estão dispostas de modo 

linear por influência dos missionários ou agentes do governo, a circularidade da aldeia é 

considerada a representação ideal do espaço social e do universo cosmológico. 

Na complexa organização social dos Bororo a classificação dos indivíduos é feita a partir 

de seu clã, da linhagem e do grupo residencial. A regra de descendência é matrilinear, de 

modo que, ao nascer, a criança receberá um nome que a identificará ao clã de sua mãe. 

Embora exista essa norma ideal de conduta, na prática ela pode ser manipulada para atender 

outros interesses (Novaes, 1986).  

Na distribuição espacial das casas ao redor do círculo da aldeia, cada clã ocupa um 

lugar específico. A aldeia é dividida em duas metades exogâmicas - Exerae e Tugarége -, 

cada uma subdividida em quatro clãs principais, os quais são constituídos por diversas 

linhagens. Há uma hierarquia entre as linhagens manifesta por categorias como maior/menor, 

mais importante/menos importante, irmão mais velho/irmão mais novo. Pessoas do mesmo 

clã, mas de linhagens hierarquicamente diferentes, não devem morar na mesma casa.  

Cada casa da aldeia costuma abrigar duas ou três famílias nucleares. Os grupos 

residenciais são uxorilocais, regra pela qual um homem que se casa deve mudar-se para a 

morada da esposa, mas continua sendo membro da antiga linhagem. Por essa razão, em uma 

mesma casa habitam pessoas de categorias sociais, clãs e linhagens distintos. 

O casamento entre os Bororo é instável e costuma haver uma alta taxa de separação 

de casais, fazendo com que um homem possa morar em várias casas durante sua vida.  

Em geral, o vínculo do indivíduo com seu grupo natal é mais forte do que o vínculo com 

o grupo de sua esposa, apesar de ele ter um convívio mais intenso com seus afins e lhes 

dever obrigações, tais como caçar, pescar, trabalhar na roça do sogro e fazer ornamentos 

para o irmão de sua mulher. Mas essas atividades apenas marcam fisicamente sua presença 

no grupo. Já em relação ao grupo natal, o homem é encarregado de velar pelo futuro de suas 

irmãs e é por meio delas que ele se projeta socialmente. É aos filhos de suas irmãs - seus 

iwagedu - e não aos seus próprios filhos que um homem transmite seus nomes e as regras 

rituais associadas a eles. Além disso, mesmo morando fora de casa, o homem tem 

responsabilidade pelo patrimônio cultural de seu grupo de origem e representa-o nas 

atividades rituais: cantos, danças, confecção de ornamentos e serviços rituais específicos. 

Com relação aos filhos, ele deverá garantir-lhes a sobrevivência física, mas caberá ao seu 

cunhado, irmão de sua esposa, a formação cultural da criança. 

A despeito de dividirem o mesmo teto, as famílias nucleares que compõem um grupo 

doméstico estabelecem divisões internas. O espaço de cada família se concentra nas 

extremidades da casa, nunca no centro. Nesse local guardam todos os seus pertences, 

comem, dormem e recebem suas visitas cotidianas.  
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O centro da casa não é exclusivo de nenhuma família e constitui o local em que são 

recebidas as visitas consideradas mais importantes e onde ocorrem os rituais. É o espaço que 

representa aquela unidade social (clã ou linhagem) da qual certos membros das famílias 

nucleares fazem parte. É também no centro da casa que se coloca o fogo utilizado para 

cozinhar, espantar mosquitos ou simplesmente como fonte de calor durante a noite (Novaes, 

1986).  

Durante o dia, as portas e janelas das casas estão sempre abertas, permitindo o controle 

do que se passa na aldeia. Nos rituais em que as mulheres não podem participar, as portas e 

janelas são fechadas. O mesmo ocorre durante o luto, pois os enlutados se mantêm à margem 

da vida social e não podem olhar para o centro da aldeia. Durante o funeral, a casa dos 

enlutados fica vazia e, ao seu final, ela deve ser destruída. Por essas razões, Sylvia Caiuby 

Novaes reconheceu na casa bororo um espaço de articulação entre o domínio doméstico e o 

domínio político-jurídico. 

Os Bororo reconhecem uma ampla série de "zonas e subzonas ecológicas" no seu 

ambiente de exploração, sendo que as principais são: Bokú (cerrados), Boe Éna Jaka 

(transição) e Itúra (mata). Cada zona ecológica está associada a plantas, solos e animais 

específicos, representando um sistema integrado desses elementos e o Homem. Cada zona 

também apresenta subdivisões menores.    

Duas espécies de fenômenos naturais definem o ciclo anual de atividades Bororo. A 

ausência ou freqüência das chuvas dividem o ciclo anual em duas estações: Joru Butu (seca) 

e Butao Butu (chuvas). A ausência da constelação das Plêiades, Akiri-doge, que ocorre 

durante cerca de um mês, marca a passagem de Akiri-doge Èwure Kowudu (cerimônias da 

seca) e Kuiada Paru (cerimônias das chuvas). 

4.2. Estudos arqueológicos em Sorriso / MT 

O município de Sorriso já foi alvo de, ao menos, dezessete projetos de pesquisa 

aprovados pelo IPHAN: 

 

Quadro 6: Pesquisas autorizadas pelo Iphan no município Sorriso / MT. Fonte: Banco de Portarias do 

IPHAN 1991/2021. 

PROCESSO PROJETO 

01516.000171/2006-95 
Prospecção e Resgate Arqueológico das LTs relacionadas à PCH Canoa Quebrada - 

Trecho SE Canoa Quebrada - SE Sorriso 

01516.002397/2007-10 Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico e Cultural da AID da PCH Foz do Cedro 

01516.000329/2008-99 Diagnóstico Arqueológico, Histórico e Cultural da UHE Sinop 

01516.002177/2008-69 Diagnóstico e Prospecção Arqueológica na LT Nova Mutum - Sorriso - Sinop 

01450.011557/2009-87 Salvamento Arqueológico na LT Nova Mutum - Sorriso - Sinop 

01425.000053/2011-63 
Levantamento Prospectivo do Patrimônio Arqueológico da Área de Influência Direta do 

Levantamento Sísmico 2D na Bacia do Parecis 
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PROCESSO PROJETO 

01425.000052/2011-19 Diagnóstico Arqueológico – Destilaria Agropecuária Daroit, Sorriso/MT 

01425.000059/2012-11 
Diagnóstico Arqueológico na Área de Implantação da LT 500KV SE PARANAÍTA – SE 

CLAUDIA – SE PARANATINGA – SE RIBEIRÃOZINHO 

01425.000547/2012-29 
Levantamento Prospectivo do Patrimônio Arqueológico da Área de Influência Direta do 

Levantamento Sísmico 2D para Petrobrás na Bacia do Parecis 

01425.000574/2013-82 Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na UHE Sinop 

01525.000547/2012-29 
Levantamento Prospectivo do Patrimônio Arqueológico da Área de Influência Direta do 

Levantamento Sísmico 2D para Petrobrás na Bacia do Parecis 

01425.000421/2014-16 
Diagnóstico e Prospecção Arqueológica para as Obras de Duplicação da Rodovia 

Federal BR-163/MT 

01425.000574/2013-82 Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial na UHE Sinop 

01425.000574/2013-82 Resgate e Monitoramento Arqueológico na UHE Sinop 

01425.000574/2013-82 Resgate e Monitoramento Arqueológico na UHE Sinop 

01425.001379/2016-12 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Aterro Sanitário Sanorte 

Saneamento Ambiental e Jazida de Cascalho 

01516.002397/2007-10 
Levantamento do Patrimônio Arqueológico e Cultural da área de Influência Direta da 

PCH Foz do Cedro 

Em consulta a esses processos e ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 

IPHAN, foram localizados cinco sítios arqueológicos registrados no município em tela: Salto 

Magesi, Canoa Quebrada 1, 2, 3 e 5.  

Quanto ao primeiro, trata-se de um sítio arqueológico lito-cerâmico que possui, ainda, 

gravuras rupestres. A exposição do sítio se dá a céu aberto e os materiais arqueológicos 

foram encontrados tanto em superfície quanto soterrados. Destaca-se também as grandes 

dimensões do sítio, possuindo 526 metros de comprimento e 185 metros de largura. Os 

objetos encontrados no local foram descritos como lítico lascado e cerâmica.  

Já os sítios Canoa Quebrada (1, 2, 3 e 5) são sítios líticos de superfície expostos a céu 

aberto que apresentam dimensões inferiores a 50 metros de comprimento. De acordo com as 

fichas de registro do CNSA, estão a menos de uma centena de metros do rio Verde, 

componente da bacia do Teles Pires, de um afluente do rio Verde e do próprio Teles Pires.  

Todos os sítios conhecidos no município se encontram a mais de 50 quilômetros da 

Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 
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5. APORTE METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

O levantamento arqueológico consiste em etapas encadeadas para investigar como se 

comporta o registro arqueológico em determinada área, ou seja, para se verificar a presença 

ou ausência de vestígios arqueológicos. Em caso positivo, a pesquisa prossegue com a 

delimitação, quantificação, caracterização e avaliação do impacto a que os testemunhos estão 

sujeitos. 

São considerados vestígios arqueológicos quaisquer artefatos, ecofatos ou geofatos 

que atestem atividades humanas, sejam elas de natureza econômica, social, política, 

ideológica, simbólica, religiosa, e assim por diante, que sejam passíveis de investigação 

dentro do escopo da ciência arqueológica. Entre os vestígios, os artefatos são geralmente os 

mais fáceis de se identificar por suas dimensões e sua natureza portátil. Averiguar uma 

pequena concentração de artefatos é o caminho mais simples para se detectar um sítio 

arqueológico (McMANAMON, 1984 citado por ARAÚJO, 2001). 

A escolha de estratégias para a localização de sítios arqueológicos, conforme aponta 

Schiffer et al. (1978), reflete a melhor relação custo-benefício entre as características 

arqueológicas e ambientais do recorte espacial da pesquisa.  

Esse balanço começa a ser feito na etapa de elaboração do projeto. A partir da 

documentação georreferenciada, a equipe cria, virtualmente, uma malha de pontos de 

prospecção. Posteriormente, cada um desses pontos é transformado em um poço-teste para 

revelar o que existe abaixo da superfície do terreno – inclusive artefatos, se for o caso. A 

técnica de shovel-testing (levantamento subsuperficial) já foi amplamente discutida pela 

literatura especializada (PLOG, 1976; LIGHTFOOT, 1986; NANCE & BALL, 1986; 

LIGHTFOOT, 1989; FISH & KOWALEWSKI, 1990), tanto como artifício para predizer a 

quantidade de sítios em determinada região, como, principalmente, revelar sítios 

arqueológicos impossíveis de serem localizados a partir da observação da superfície.3 

Também dentro do projeto de pesquisa é realizada a fase de levantamento documental, 

na busca de informações sobre sítios e achados arqueológicos registrados para a região, 

visando indicar o que pode ser descoberto na área do projeto. Essa técnica permite identificar 

as características mais recorrentes no território, tanto em relação às possibilidades de 

assentamento humano e subsistência (que indicarão o que procurar), quanto aos processos 

pós-deposicionais, que interferem na preservação e detecção de sítios (que indicarão onde 

procurar com mais afinco). Os resultados desse levantamento encontram-se no capítulo 4 do 

presente projeto. 

A etapa de campo é um complemento prático das estratégias supracitadas, em que se 

executa uma abordagem arqueoestatística (MUELLER, 1974:3 citado por SANTOS, 2001), 

ou seja, uma combinação entre as investigações preditivas tradicionais (oportunísticas) e as 

técnicas sistemático-probabilísticas.  

 

3 Para aprofundamento podem ser consultados ALEXANDER, 1983; AMMERMAN, 1981; KRAKKER et al. 1983; 

e PLOG, PLOG & WAIT, 1978. Para uma retrospectiva resumida em português: SANTOS, 2001. 
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A seguir são apresentados os procedimentos e técnicas de campo previstos para a 

execução deste projeto. 

5.1. Prospecção intensiva em subsuperfície 

Consistirá na geração virtual e posterior execução de uma malha de poços-teste 

equidistantes, no caso deste projeto, apresentando cerca de 150 m entre cada unidade de 

intervenção. Não foram projetados pontos de prospecção em áreas previamente construídas, 

identificadas a partir das imagens de satélite da ADA.   

Os poços-teste são furos de cavadeira, também denominados tradagens, que se 

efetuam no solo buscando verificar e analisar a estratigrafia. Estes são aprofundados até que 

atinjam camada intransponível (água, embasamento rochoso, alterita) ou o alcance da 

ferramenta utilizada, geralmente de 1 metro. O registro de cada ponto de escavação se dá 

com o preenchimento de uma Ficha de poço-teste na qual são apontados dados técnicos 

(número do ponto de prospecção, coordenadas UTM, nome do responsável), dados sobre o 

local (compartimento topográfico, uso e ocupação corrente, visibilidade da superfície, 

classificação visual do sedimento quanto a coloração, textura, granulometria, compacidade, 

umidade, homogeneidade e inclusões), numeração das fotos e, evidentemente, os resultados 

(profundidade atingida, presença ou ausência de vestígios materiais). 

Ainda na fase de projeto, sem que tenha sido efetuado o reconhecimento do local, não 

é possível estabelecer uma distinção de potencial para ocorrências arqueológicas nos 

terrenos a serem diretamente afetados. Destarte, assume-se que a unanimidade do perímetro 

de estudo é passível de apresentar remanescentes arqueológicos e que, entre as tarefas da 

equipe de campo, estará a de comprovar tais ocorrências ou levantar evidências devidamente 

registradas que atestem e fundamentem sua ausência.  

Assim, essa malha poderá ser executada de forma literal em campo ou variar em função 

das condições observadas no local, da topografia, da estratigrafia, da acessibilidade e da 

identificação de fatores que permitam atribuir maior ou menor potencialidade para ocorrência 

de vestígios arqueológicos em determinadas frações do recorte designado pela pesquisa. 

Alterações na malha de poços-teste, se ocorrerem, serão registradas, apresentadas no 

relatório de pesquisa e substanciadas em estudos amplamente discutidos e aplicados em 

prospecções regionais (BINFORD, 1982; DUNNEL & DANCEY, 1983; WOBST, 1983; 

SCHIFFER & GUMMERMAN, 1977; KINTIGH, 1988; KRAKKER, SHOTT & WELCH, 1983; 

DEBLASIS & MORALES, 1995; BANNING, 2002, entre outros). 

O mapa a seguir apresenta a malha de intervenções proposta para o estudo:  
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5.2. Caminhamento 

Conforme o nome sugere, consiste no caminhamento na área de pesquisa, a pé. Essa 

atividade pode se dar tanto de forma intensiva quanto extensiva, a depender do potencial 

específico do local e das decisões de pesquisa.  

O caminhamento extensivo inclui o reconhecimento inicial da área, todos os 

deslocamentos entre as coordenadas pré-definidas de poços-testes, bem como quaisquer 

trânsitos executados pelos membros da equipe de arqueologia – oportunidades nas quais 

estarão todos orientados a observar fatores de relevância à avaliação de impacto ao 

patrimônio.  

Já o caminhamento intensivo é de natureza sistemática e consiste na disposição dos 

membros da equipe em linhas paralelas a distâncias regulares, em torno de 5 a 10 metros, 

visando a observação da superfície do solo e identificação de eventuais materiais 

arqueológicos expostos. Essa técnica de campo se aplica, por exemplo, a áreas que já 

apresentaram alguma ocorrência arqueológica; a pontos de alto potencial arqueológico, como 

afloramentos rochosos, cascalheiras, áreas de talude, estruturas ruiniformes, entre outros; a 

oscilações pontuais do relevo, tais como monticulares ou anelares; a locais de franca 

visibilidade do solo e assim por diante.  

As atividades de esquadrinhamento da superfície via andar são registradas na sua 

totalidade por meio de aparelhos de GPS que acompanham os membros da equipe e estão 

constantemente compilando seus dados de locomoção. 

5.3. Abordagens oportunísticas 

A equipe de campo poderá executar procedimentos excepcionais sempre que 

identificadas oportunidades específicas para o registro de evidências arqueológicas na ADA. 

Classificam-se como táticas oportunísticas a averiguação intensiva de perturbações pós-

deposicionais de vetor natural (sedimentos oriundos de tocas de animais fossadores, 

sedimentos adstritos em raízes de árvores tombadas – up rooting –, valas ou leitos de 

aberturas erosivas, superfícies decapadas por processo pontual de arenização, taludes de 

rios, ravinas, entre outros) e de perturbações de agência humana (campos arados, roças, 

cortes de estradas ou carreadores, superfícies decapadas por pisoteio de gado, áreas de 

queimadas, sedimento resultante de colocação de estacas, sedimento resultante de 

escavações diversas, cavas, raspagens e assim por diante). Tais circunstâncias permitem a 

visualização do comportamento estratigráfico do local em pesquisa sem que haja necessidade 

de se empreender uma intervenção artificial e, inclusive, revelam vestígios arqueológicos que, 

não fosse o conjunto atípico de episódios pós-deposicionais, estariam ocultos dos 

pesquisadores (HOLE, 1980; KASHIMOTO, 1997; CALDARELLI & SANTOS, 1999/2000; 

BROCHIER, 2004; SILVEIRA et ali, 2009). 

Também se entende por oportunista a técnica de entrevistar os moradores locais das 

glebas a serem afetadas ou das áreas de entorno imediato. Normalmente, em suas atividades 
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cotidianas, principalmente as de cunho agrário, é comum que se depare com a existência de 

vestígios líticos, cerâmicos ou mesmo indicações de antigas habitações e áreas de sedes de 

fazendas de interesse histórico. As entrevistas, nesses casos, consistem em conversas 

espontâneas e o principal é que os pesquisadores procurem não depreciar o conhecimento 

empírico de seus interlocutores, bem como atentem para a linguagem utilizada, explicando e 

exemplificando termos e conceitos menos coloquiais, assim evitando a perda de evidências 

por falhas de comunicação.  

5.4. Delimitação, georreferenciamento, caracterização e contextualização de sítio 

arqueológico  

De acordo com o disposto no Artigo 3º da Portaria nº 316, de 04/11/2019, o “processo 

de identificação de sítio arqueológico, quando da sua localização, consiste em sua 

delimitação, georreferenciamento, caracterização e contextualização”. 

Diante disso, e em observância aos Artigos 4º a 7º da referida portaria, sempre que um 

vestígio arqueológico for localizado durante a pesquisa de avaliação de impacto ao 

patrimônio, a tarefa inicial será estabelecer se trata-se de uma ou algumas ocorrências 

isoladas – bens arqueológicos móveis –, ou se o entorno apresenta condições mínimas de 

investigação de um dado contexto, fazendo desse lugar um sítio arqueológico, que deverá ser 

apropriadamente caracterizado e delimitado para fins de cadastro no CNSA.  

Para o estabelecimento dos limites horizontais e verticais dos sítios arqueológicos 

porventura encontrados, o primeiro procedimento a ser executado para estabelecer as 

dimensões será verificar a dispersão horizontal da cultura material, por meio do mapeamento 

da superfície via caminhamentos em linhas paralelas ou radiais. Durante essa atividade pode 

ser possível, ainda, apontar áreas de concentração de vestígios, espaços funcionais, setores 

específicos, etc. (CHARTKOFF, 1978). 

Poderão ser aplicadas varreduras sistemáticas, como as propostas por Pallestrini 

(1969), Viana (1996) e Wüst & Carvalho (1996), que consistem no percorrimento e verificação 

da superfície do sítio arqueológico para constatação visual da ocorrência de vestígios. A 

execução de caminhamentos intensivos em trajetórias lineares se prova mais eficaz que os 

caminhamentos aleatórios, tanto em termos de tempo de execução quanto, principalmente, 

na regularidade de cobertura (ARAÚJO, 2001-2002, p. 9-10). Dependendo da densidade 

previamente averiguada de vestígios, bem como o tamanho da área alvo, ao invés das 

trajetórias lineares poderão ser propostos eixos radiais, a partir do local em que for identificado 

material arqueológico, denominado como Ponto Zero, conforme exposto e apresentado por 

Chartkoff (1978). 

A critério da equipe de arqueologia poderá ser realizada a limpeza da vegetação para 

exposição de estruturas históricas ou setores específicos dos sítios arqueológicos. 
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Figura 1: Esquemas ilustrativos de caminhamentos paralelos (acima) e 

radiais (abaixo). 

 

Para garantir a delimitação vertical, poderão ser escavados poços-teste (GUAPINDAIA; 

FONSECA, 2013), em linhas ortogonais e em sentido Norte, Sul, Leste e Oeste, fora do 

perímetro definido a partir da dispersão superficial de vestígios. Para os bens 

predominantemente soterrados, os transects ortogonais de poços-teste poderão ser iniciados 

no ponto preliminarmente identificado como centro do sítio arqueológico. 

Os poços-teste podem ser espaçados entre 10 e 50 metros, aproximando essa distância 

à medida em que a identificação de vestígios diminua, até que sejam escavados dois poços-

teste negativos em sequência. As distâncias e quantidade exatas de poços-teste serão 

definidas pela equipe de campo, a partir dos resultados obtidos no mapeamento da superfície 

e das características particulares de cada contexto. 
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Figura 2: Esquema ilustrativo de delimitação em subsuperfície. 

 

Na sequência poderá ser definido um local para escavação de uma sondagem de 

50x50cm. Esse tipo de intervenção permite realizar leitura das particularidades estratigráficas 

da área com a visualização mais ampla da parede da intervenção do que nos poços-teste; 

permite também o aprofundamento em camadas controladas (níveis artificiais de 10 cm, por 

exemplo) e, ao mesmo tempo, essa intervenção não representa uma área de escavação 

excessivamente grande, causando baixo impacto no registro arqueológico, uma vez que o 

objetivo desta etapa é verificar presença ou ausência de vestígios. Para garantir que a 

dispersão de vestígios eventualmente depositados em profundidade não ultrapassa a área 

delimitada através da dispersão em superfície, poderão ser escavados poços-teste adicionais 

no entorno do polígono provisoriamente mapeado, sempre que as intervenções da malha 

sistemática proposta não apresentarem resultados suficientes para determinar a área total do 

sítio arqueológico (GUAPINDAIA & FONSECA, 2013).  

Supletivamente, se necessário, os trabalhos prospectivos poderão ser complementados 

com a abertura de intervenções arqueológicas que permitem uma leitura mais ampla da 

estratigrafia ou da dispersão dos vestígios no terreno, como Unidades de Escavação de 1m x 

1m, as quais, isocronicamente, podem resultar na localização de maior quantidade de 

vestígios, permitindo definição mais apurada das particularidades do contexto a ser registrado; 

ou Quadras de Raspagem, voltadas sobretudo para sítios superficiais, que auxiliam a 

subsidiar da forma mais completa possível o preenchimento da ficha de cadastro de sítio 

arqueológico fornecida pelo CNSA-IPHAN (Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).  

Em sentido oposto, quando em conflito com a tarefa de definir a dispersão dos vestígios 

estiver sua preservação, serão escolhidas medidas mais cautelosas e que, por definição da 
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coordenadoria de campo, melhor se encaixem no fim último do projeto: o de mitigar a perda 

de informações irrecuperáveis e insubstituíveis.  

Em sítios de volume reduzido ou nos quais se apresente muito alta probabilidade de as 

tradagens incidirem sobre restos delicados – como cemitérios –, em sítios sem estratigrafia 

pedológica – como oficinas líticas –, em sítios não sujeitos a deposição sedimentar – como 

estruturas ruiniformes, entre outros – não serão realizadas escavações para delimitação de 

subsuperfície na etapa de avaliação de impacto, desde que reunidos dados para justificá-las 

potencialmente destrutivas, inócuas ou impraticáveis. 

6. ATIVIDADES DE ANÁLISE E CONSERVAÇÃO DOS BENS ARQUEOLÓGICOS 

As atividades relacionadas a curadoria, análise e conservação dos bens arqueológicos 

serão aplicadas no caso de identificação e coleta de vestígios arqueológicos durante a 

avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. 

6.1. Atividades de curadoria 

Os trabalhos de curadoria serão iniciados em campo, a partir do registro de proveniência 

e tipologia do material arqueológico coletado. A metodologia desenvolvida para essa etapa 

orientará a lavagem e numeração de peças em laboratório. 

Para a limpeza, ou seja, retirada do sedimento da superfície das peças, serão utilizadas 

água e escovas de cerdas macias de forma meticulosa, evitando-se atritos que comprometam 

a integridade ou o poder informativo das peças, com exceção dos materiais arqueofaunísticos 

e metálicos, que serão limpos a seco. 

As peças serão numeradas com tinta nanquim preta ou branca (dependendo da 

coloração da peça) aplicada com ponteira tipo bico de pena. Também serão utilizados base 

incolor, algodão e acetona. O controle do traço deverá ser realizado, de forma que a 

numeração seja legível, ocupando a menor porção possível da peça. 

O local de inscrição da numeração deve ser definido para cada peça com base nas suas 

especificidades tecnológicas, visando preservar estigmas técnicos. Na impossibilidade de 

marcação diretamente sobre a peça, deverá ser utilizada uma etiqueta individual, 

acondicionada com o fragmento correspondente em saco plástico zipado. 

Após numerados, os fragmentos provenientes da mesma intervenção serão reunidos e 

acondicionados em um saco plástico zipado de tamanho adequado, acompanhados de 

etiqueta com indicação de proveniência e numeração. 

Todos os dados da curadoria serão registrados digitalmente em fichas, arquivados em 

pastas específicas do projeto e impressos. 
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Por fim, a coleção deverá ser acomodada em caixas plásticas tipo marfinite e 

encaminhadas à instituição de guarda, acompanhadas de inventário do material arqueológico 

nelas contido. 

6.2. Referenciais teóricos e metodológicos de laboratório 

As atividades relacionadas à triagem, coleta, análise e conservação dos bens 

provenientes da pesquisa arqueológica proposta observarão o disposto na Portaria IPHAN nº 

196/2016, de 23/05/2016, que determina os procedimentos a serem adotados desde a 

identificação até a guarda das peças por instituição cadastrada no IPHAN. 

Em campo, serão observados os atributos tipológicos das peças coletadas visando a 

identificação e início dos procedimentos de curadoria e análise. 

A análise consistirá na observação, descrição e registro dos atributos considerados 

diagnósticos para caracterização e interpretação contextual do registro arqueológico. Estes 

atributos variam de acordo com a categoria da peça que pode ser proveniente de contextos 

pré-coloniais, de contato ou históricos e produzida a partir de matérias primas diversas. 

Os dados gerados na análise dos atributos específicos de cada tipo de material serão 

lançados em planilhas geradas no aplicativo Google Forms do Google Docs, armazenado no 

Google Drive (sistema de nuvem do Google).  

O Documento Google foi desenvolvido tendo como base o conceito Web 2.0 (utilização 

democrática de recursos da internet, desde a livre edição até a publicação de conteúdos), 

sendo constituído por um pacote de aplicativos de produtividade (HEIDEMANN et al., 2010). 

Este pacote é composto por cinco aplicativos distintos: 

• Documentos Google: edição colaborativa de textos; 

• Planilhas Google: edição colaborativa de planilhas eletrônicas; 

• Formulários Google: confecção de formulários online; 

• Apresentações Google: edição colaborativa de apresentações de slides; 

• Google Sites: desenvolvimentos de páginas Web. 

O aplicativo Formulários Google, a ser utilizado nesta pesquisa, permitirá a confecção 

de questionários colaborativos com várias opções de resposta (Figura 1). Para tal, os 

formulários serão divididos por tipologia de material, sendo que as “perguntas” representarão 

os atributos e as “opções de resposta” aquelas que melhor qualificarem o artefato. 

As respostas aparecerão organizadas em uma planilha, na qual cada coluna 

corresponderá a um atributo. A planilha poderá ser exportada para diferentes formatos, 

inclusive para o programa Microsoft Excel (Figura 2).  

Esta metodologia será adotada por se considerar a possibilidade de diagnóstico 

estatístico prévio e em tempo real do acervo através de gráficos e quantificações geradas 

automaticamente, à medida que avança a análise, até o seu final (Figura 3).  
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 Figura 1: Exemplo de atributos e respostas 

qualificativas. 

 Figura 2: Exemplo de tabela preenchida. 

 

Figura 3: Exemplo de gráficos gerados de forma automática. 
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As principais vantagens da utilização deste aplicativo é que não requer conhecimentos 

de programação, é gratuito e os dados gerados só podem ser acessados por outro usuário de 

internet através de convite do administrador, o que garante a sua segurança e integridade 

(HEIDEMANN et al., 2010). 

Considera-se o Google Drive como excelente ferramenta para a análise laboratorial de 

material arqueológico, por permitir o acesso de vários pesquisadores de forma simultânea, 

inclusive para inserção de dados (desde que utilize um computador conectado à internet), 

eliminando-se as fichas de análise em suporte de papel.  

Para análise das diferentes tipologias de materiais arqueológicos serão utilizadas listas 

de atributos qualitativos e quantitativos, construídas com base na metodologia e pressupostos 

teóricos adotados em pesquisas desenvolvidas pelos seguintes autores: 

• Cerâmica: Chmyz (1976), Rye (1981), Arnold (1985), Lima (1985), Rice (1987), La 

Salvia e Brochado (1989), Orton et. al. (1993), Shepard (1995 [1956]), Tamanaha 

(2012) e Amaral (2012). 

• Lítico: Andrefsky (2002), Dias (1994), Prous (1992, 2004) e Souza (2013). 

• Louça: Pileggi (1958), Brancante (1981), Zanettini (1986), Lima et al. (1989), Lima 

(1993, 1997), Deetz (1996), Symanski (1998), Sousa (1998), Schavelzon (1991), 

Stelle (2001), Hume (2001), Tocchetto et al. (2001), Juliani (2003), Souza (2010) 

e Soares (2011). 

• Vidro: Zanettini & Camargo (1999), Jones & Sullivan (1989), Symansky (1998), 

Lima (1995/1996, 2002), e Juliani (2003), além de informações disponibilizadas 

pela Society for Historical Archaeology, na página de internet Historic Glass Bottle 

Identification & Information Website.4 

• Material Arqueofaunístico: Lyman (1994), Reitz & Wing (1999), Figuti (1999), Rosa 

(2008), Milheira e Deblasis (2011), Miziara (2006), Bissaro-Júnior (2008) e Kökler 

(2012). 

• Metal: Lima (1993), Albuquerque e Lima (1994), Symansky (1998), Maximino 

(2003), Zequini (2006) e Troncoso (2013).  

• Material Construtivo: Pileggi (1958), Chmyz (1976), Brancante (1981), Rice 

(1987), Rye (1981), Zanettini (1986), La Salvia e Brochado (1989), Lima et al. 

(1989), Orton et. al. (1997), D’Alambert (1993), Shepard (1995 [1956]), Lima 

(1985, 1993, 1997), Deetz (1996), Symanski (1998), Sousa (1998), Schavelzon 

(1991), Stelle (2001), Hume (2001), Tocchetto et all (2001), Juliani (2003), Souza 

(2010) e Soares (2011). 

• Polímeros e Outros: Gardin (1967). 

Resumidamente, deverão ser observados os seguintes atributos, por material: 

 

4 A produção de vidro no Brasil teve início no século XIX com a chegada da coroa portuguesa, mas se firmou 

apenas na passagem do século XIX para o XX (ZANETTINI & CAMARGO, 1999). 
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• Procedência (item comum a todos os materiais arqueológicos analisados, 

apresentando, de forma resumida, localização, sítio, pesquisador, estado de 

conservação, etc.); 

• Lítico (matéria prima, categoria, suporte, pátina, formas, etc.); 

• Cerâmica (morfologia, marcas de manufatura, antiplástico, tratamento de 

superfície, marcas de uso, apêndices, etc.); 

• Louça (morfologia, tecnologia, decoração, etc.); 

• Vidro (tipologia, vedação, secção morfológica, etc.); 

• Material Arqueofaunístico (idade, sexo, dentes, classificação dos ossos, sistema 

esquelético, etc.); 

• Metal (tipo, materia prima, conservação, data, descrição, dimensões, categoria, 

etc.); 

• Material Construtivo (tipo, materia prima, queima, antiplástico, conservação, etc.); 

• Polímeros5 e Outros (matéria prima, cor, categoria funcional, conteúdo original, 

etc.). 

6.3. Previsão orçamentária para as atividades de análise e conservação 

Conforme o disposto na Portaria IPHAN nº 196/2016, de 18/05/2016 (Inciso I do Anexo 

I), apresenta-se especificada a previsão de gastos com os materiais necessários às atividades 

de análise e conservação, em campo e em laboratório, dos bens coletados no âmbito da 

pesquisa: 

 

Quadro 1: Previsão orçamentária de material para análise e conservação 

COD. Item (unidades comerciais) Etapa Preço (R$) 

1 Acetona (100 ml) numeração 2,10 

2 Papel kraft numeração 33,30 

3 Algodão numeração 2,19 

4 Base incolor (caixa c/ 6 unidades de 10 ml) numeração 13,25 

5 Caneta hidrográfica (ultra fine) numeração 12,90 

6 Cotonetes (caixa c/ 75 unidades 12 caixas) numeração 14,78 

7 Caneta nanquim numeração 16,60 

8 Escova Bettanin (ref. 215) higienização 2,90 

9 Escova dental higienização 2,10 

10 Escova de mamadeira grande higienização 2,99 

 

5 Adotaram-se os seguintes atributos para análise desta categoria, observando-se tipo, categoria, morfologia, 

matéria-prima, cor e dimensões, de acordo com o que é tecnicamente possível para a caracterização básica de 

qualquer material 
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COD. Item (unidades comerciais) Etapa Preço (R$) 

11 Escova de mamadeira pequena higienização 2,16 

12 Espátula forjada (2050 06 cm) higienização 12,00 

13 Etiquetas ink jet laser encaminhamento do material 54,70 

14 Fita crepe branca 2314-C numeração 6,10 

15 Lupa mini análise 21,00 

16 Luvas de látex forradas (tamanho G – par) higienização 34,20 

17 Luvas pretas de látex sem talco higienização 41,20 

18 Manta de polietileno expandido 60 x 15 m (Ø 2mm) encaminhamento do material 34,70 

19 Máscara descartável dupla c/ elástico (pacote) higienização 12,00 

20 Nanquim branco (200ml) numeração 10,63 

21 Óculos de proteção para laboratório higienização 7,00 

22 Palito de churrasco higienização 4,80 

23 Pano multiuso higienização 3,99 

24 Paquímetro análise 53,00 

25 Pinça higienização 19,90 

26 Pinceis variados higienização 40,00 

27 Plástico bolha encaminhamento do material 39,90 

28 Ponteira para nanquim numeração 9,00 

29 Saco Zip  6 x 10,5 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 4,72 

30 Saco Zip  8,5 x 12,5 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 6,00 

31 Saco Zip 10 x 14 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 9,40 

32 Saco Zip 14 x 20 (pacote c/ 100) encaminhamento do material 18,90 

33 Pena KOH - I - NOOR-3322 (suporte) numeração 7,90 

34 Espátulas de metal higienização 12,00 

35 Pazinhas higienização 6,80 

36 Máscara com filtro higienização 23,60 

37 Suporte bisturi higienização 8,90 

38 Lâmina de bisturi higienização 24,00 

39 Amarrilho encaminhamento do material 19,90 

40 Kit de dentista higienização 39,00 

41 Caixa tipo marfinite (cód. 1014) encaminhamento do material 33,00 

42 Caixa tipo marfinite (cód. 1012) encaminhamento do material 18,00 

43 Caixa tipo marfinite (40 Litros) encaminhamento do material 35,00 

44 Caixa tipo marfinite (cód. 1004) encaminhamento do material 14,00 

45 Caixa tipo engradado armazenamento 18,00 

PREÇO ESTIMADO DO MATERIAL DE LABORATÓRIO NA QUANTIDADE MÍNIMA 

(1 unidade comercial de cada item) 
808,51 
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7. ESCLARECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS 

Durante esta etapa do projeto, quando serão desenvolvidas as atividades relativas à 

avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico, conforme o disposto nos artigos 18, 19 e 

20 da Instrução Normativa nº 1/2015, propõe-se a divulgação e difusão de materiais 

informativos, impressos e digitais, por meio dos quais estarão expostos os objetivos do 

projeto, a legislação de proteção ao patrimônio arqueológico, os principais conceitos da 

arqueologia, entre outras informações relevantes.  

Tendo em vista o atual quadro de Pandemia da Covid-19, as conversas previstas sobre 

os estudos arqueológicos realizadas com os auxiliares do trabalho de campo da pesquisa, 

aquelas junto aos vizinhos à área do empreendimento (quando houver), vigias e demais 

colaboradores que oportunamente estejam presentes na área do empreendimento e, ainda, 

aquelas nos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais serviços 

essenciais que atenderem à equipe de arqueologia, serão desenvolvidas de acordo com as 

recomendações e medidas profiláticas emitidas pelos poderes públicos e órgãos de saúde 

como a Organização Mundial da Saúde, que preconizam o distanciamento social. 

Serão promovidos também contatos com a(s) Prefeitura(s), suas secretarias, diretorias 

e/ou departamentos e órgãos públicos e espaços culturais, educativos e comunitários 

próximos aos estudos, para o estabelecimento de parcerias no sentido de colaborar para 

informar e esclarecer os moradores de bairros próximos e munícipes em geral sobre a 

necessidade da realização de estudos arqueológicos em processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos modificadores do meio ambiente. 

As ações e atividades, que terão o objetivo de promover o conhecimento sobre o projeto 

arqueológico em desenvolvimento, do contexto arqueológico regional e local e das diretrizes 

legais e de promoção do patrimônio cultural arqueológico, almejando a sensibilização e a 

mobilização para o reconhecimento, valorização e preservação dos seus bens culturais serão 

mediadas por tecnologias, com a preparação e elaboração de recursos informativos e 

educativos digitais, disponibilizados em ferramentas midiáticas: folder digital, blogs, podcast, 

entre outros. 

Além de possibilitar o alcance de um público ainda maior, essas atividades e ações que 

farão uso de tecnologias midiáticas permitirão: 

• Apresentar a proposta de pesquisa arqueológica preventiva executada na área do 

empreendimento; 

• Demonstrar as diversas dimensões do patrimônio cultural, sobretudo os bens 

arqueológicos e as especificidades legais que regem a sua proteção; 

• Discutir a importância da cultura material, cerne dos estudos arqueológicos, 

enquanto evidência da ocupação humana na região;  

• Estimular a apropriação da comunidade com suas referências culturais; e 

• Sensibilizar o público para a importância do patrimônio cultural local. 
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7.1. Folheto digital: “Por que o Patrimônio Cultural é tão importante?” 

Formatado para ampla difusão em redes sociais, em grupos de WhatsApp e outros 

canais de comunicação e de relacionamento, esse recurso traz as informações sobre o que 

são, e o porquê de existirem estudos arqueológicos em empreendimentos dessa natureza, 

apontando, ainda, a existência de uma legislação pertinente constituída e ordenada pelo 

IPHAN.  

Estruturado em forma de infográfico com perguntas e respostas e com linguagem 

dinâmica, o conteúdo do folheto também explica o que é o trabalho do arqueólogo, o que são 

vestígios arqueológicos, onde podem ser encontrados e a importância deles para o 

entendimento da ocupação humana do território.  

São apresentados os sítios arqueológicos do(s) município(s), reforçando a necessidade 

da participação dos moradores no cuidado com esses bens culturais e orientando, inclusive, 

a quem procurar caso encontrem vestígios. Chama à atenção do leitor, sensibilizando-o 

quanto à importância do reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio 

arqueológico local.  

O folheto também sugere links de acesso a outros recursos digitais específicos do 

projeto em questão, abrigados no blog da A Lasca Arqueologia e divulgados em mídias 

sociais, como o Facebook, além de direcionar para o site do IPHAN.  

O modelo de folheto digital de esclarecimento está apresentado nas figuras a seguir.  

 

 

Figura 1: Folheto informativo digital. 
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Figura 2: Folheto informativo digital. 
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Figura 3: Folheto informativo digital. 
 

 

Figura 4: Exemplo de material digital específico do projeto. 
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7.2. Conteúdo digital: blog e mídias sociais 

Além do folheto, serão preparados outros recursos com conteúdo digital também 

específico e relacionado ao projeto de pesquisa arqueológica em desenvolvimento, para 

serem publicados na página do blog da A Lasca e divulgados em mídias sociais, e/ou em 

plataformas que hospedam podcasts. 

Indicando a qual empreendimento os estudos arqueológicos estão vinculados e 

informando sua localização, tratam também da legislação de proteção aos bens 

arqueológicos, da importância da arqueologia preventiva e da responsabilidade de todos no 

cuidado desses bens. Destaca bens patrimoniais identificados na cidade, dentre os quais 

estão os arqueológicos. Apresentam aspectos da pesquisa e do contexto arqueológico. 

As figuras a seguir apresentam aspectos da extroversão de resultados de outras 

pesquisas arqueológicas desenvolvidas pela A Lasca Arqueologia, especialmente nas mídias 

digitais. 

 

 

Figura 5: Exemplo de divulgação de resultados de estudos em mídia social 

(https://www.facebook.com/alascaconsultoria). 



 

[ 45 ] 

 

Figura 6: Exemplo de divulgação de resultados de outros estudos no blog da A Lasca 

(alascaconsultoriablog.wordepress.com). 

 

 

Figura 7: Aspecto da página da divulgação de resultados de estudos no blog da A Lasca 

Arqueologia. 

 

Com o nome Em Campo com A Lasca Arqueologia, os podcasts apresentam 

entrevistas com os arqueólogos coordenadores dos estudos, como também com outros 

pesquisadores envolvidos no projeto, como aqueles participantes da etapa de campo ou 

responsáveis pelas atividades de curadoria e análise do acervo e pelas instituições de guarda 

dos materiais arqueológicos, entre outros. 

Disponibilizados no blog da A Lasca e em plataformas específicas de áudio: Anchor, 

Spotify, Radio Public, Listen Notes, Podcasts Apple, Castbox, Breaker Audio e Google 

Podcasts, são difundidos também junto aos participantes das atividades do PIEP e 

interessados em geral. 
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As figuras a seguir apresentam exemplos de podcasts elaborados pela A Lasca para 

extroversão de seus projetos e disponibilizados em diferentes plataformas. As figuras 12 e 13 

apresentam, respectivamente, layout de audiovisuais e folders produzidos para outros 

projetos desenvolvidos pela A Lasca, cujos modelos podem ser adotados neste projeto. 

 

 

Figura 8: Podcast na plataforma Anchor 

 

 

Figura 9: Podcast na plataforma Spotify 
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Figura 10: Podcast na plataforma Radio Public. 

 

 

Figura 11: Podcast na plataforma Breaker Audio. 
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Figuras 12 e 13: Aspectos de audiovisual informativo. 

7.3. Apresentação dos resultados 

O resultado das atividades de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

acautelados deverá incluir as seguintes informações:  

• A parceria estabelecida na cidade (instituições, responsável, endereço, contatos 

– telefone e e-mail); 

• O registro das atividades feitas na cidade: descrição e fotos; 

• Impressões e resultados; 

• Cópia do folheto; 

• Captura de tela dos conteúdos digitais publicados no blog e Facebook (conforme 

exemplos nas páginas anteriores). 

• Cópia do e-mail de envio do folheto digital ao órgão público visitado. 

7.4. Produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão 

As ações planejadas para o projeto são: 

• Divulgação do (s) relatório (s) proveniente (s) do estudo em veículos de mídia 

especializados; 

• Caso surjam resultados relevantes do ponto de vista científico, os dados obtidos 

durante a pesquisa deverão ser divulgados em eventos científicos com temáticas 

voltadas à arqueologia ou ao meio ambiente; 

• Da mesma forma, a divulgação ocorrerá através de artigo a ser publicado em 

periódico científico.  

Para a difusão científica e a extroversão mais ampla do conhecimento produzido durante 

os estudos relativos ao projeto, também se prevê a disponibilização de informações na página 

do Blog da A Lasca Arqueologia e a divulgação em mídias sociais e/ou em plataformas que 

hospedam podcasts. 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Os trabalhos referentes ao projeto de arqueologia deverão ser executados em até quatro 

meses, contados a partir da publicação da autorização no Diário Oficial da União, conforme 

cronograma a seguir. 

 

ATIVIDADE 
MÊS 

1 2 3 4 

Mobilização operacional  

(até 45 dias) 
        

Campo  

(cerca de 15 
dias)* 

Levantamento prospectivo no terreno  
        

Esclarecimentos, divulgação científica e 
extroversão 

        

Laboratório 
Curadoria e análise do acervo coletado 
(até 45 dias - se houver) 

        

Gabinete 
Elaboração do relatório técnico (até 30 
dias) 

        

*Obs.: O intervalo assinalado em vermelho (15 dias) representa o tempo máximo que o arqueólogo coordenador 
de campo deverá se dedicar, efetivamente, às atividades do levantamento arqueológico. Após esse período, 
poderá se desvincular do projeto, dedicando-se a outro, pois as demais atividades de laboratório e de gabinete 
poderão ser desempenhadas pelos demais membros que compõem a equipe técnica. 

A etapa de campo deste projeto será executada em campanha única, a qual compreenderá os projetos de 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no âmbito dos processos IPHAN nº 01425.000595/2019‐93, 

01425.000594/2019‐49, 01425.000596/2019‐38, 01425.000140/2019‐78, 01425.000532/2017‐75 e 

01425.000187/2018‐51 

9. EQUIPE 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO NO PROJETO 

Lúcia J. Cardoso Oliveira Juliani Geóloga, Mestre em Arqueologia Coordenação geral 

Clara Reis de Arimatéia Arqueóloga Coordenação de campo 

Suzana Eliza Roll Munsberg 
Antropóloga com habilitação em 
Arqueologia, Mestre em Arqueologia 

Equipe técnica 

Renata Lima Furió 
Historiadora, especialista em Avaliação 
de Impacto Ambiental 

Equipe técnica 

Adriana Guimarães Amorim Arqueóloga e Historiadora Equipe técnica 

Ana Cristina Chagas dos Anjos 
Socióloga, Mestre e Doutora em 
Educação 

Extroversão 

Carolina Anjos de Carvalho 
Graduanda em Pedagogia e 
Comunicação das Artes do Corpo 

Extroversão 
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10. INSTITUIÇÃO DE GUARDA E PESQUISA 

O apoio institucional ao projeto, elemento também indispensável à execução de estudos 

arqueológicos no Brasil, conforme o disposto no § 1º do artigo 5º da Portaria SPHAN nº 7/88, 

e que constitui-se na garantia de guarda do acervo coletado durante a execução da pesquisa, 

foi fornecido pelo Museu de História Natural de Alta Floresta, da Universidade Federal do Mato 

Groso, instituição devidamente registrada no Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e 

Pesquisa – CNIGP, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 6º da Portaria IPHAN nº 

196/2016, de 23/05/2016. 

 

11. ENDOSSO FINANCEIRO 

O suporte financeiro à pesquisa, elemento indispensável à aprovação de estudos 

arqueológicos, conforme o disposto no artigo 9º da Lei nº 3.924/61, bem como no § 1º do 

artigo 5º da Portaria SPHAN nº 7/88, foi fornecido pela empresa FS Agrisolutions Industria De 

Biocombustível Ltda. (CNPJ: 20.003.699/0001-50) conforme documentação anexa a este 

projeto. 
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 20 16/07/2012 01506.004361/2012-49   39 27/08/2013 01502.002082/2013-61 

 20 16/07/2012 01506.004312/2012-14   41 04/09/2013 01450.007801/2013-93 

 



 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

 41 04/09/2013 01506.003735/2013-90   66 19/12/2014 01450.009512/2014-18 

 41 04/09/2013 01506.003707/2013-72   66 19/12/2014 01450.003897/2014-00 

 43 17/09/2013 01506.003706/2013-28   66 19/12/2014 01506.004622/2014-92 

 48 15/10/2013 01506.003908/2013-70   68 31/12/2014 01408.014810/2014-37 

 51 28/10/2013 01421.000202/2012-13   68 31/12/2014 01506.004711/2014-39 

 59 25/11/2013 01514.000695/2011-63   68 31/12/2014 01506.004712/2014-83 

 62 17/12/2013 01506.004521/2013-31  2015 2 13/01/2015 01506.004621/2014-48 

 63 23/12/2013 01506.004259/2013-54   3 19/01/2015 01506.004886/2014-46 

 63 23/12/2013 01506.004420/2013-60   3 19/01/2015 01421.002315/2014-15 

2014 2 17/01/2014 01506.004747/2013-31   5 26/01/2015 01506.005549/2014-76 

 2 17/01/2014 01506.004745/2013-42   5 26/01/2015 01506.005586/2014-84 

 3 23/01/2014 01490.000866/2013-31   5 26/01/2015 01506.005423/2014-00 

 4 03/02/2014 01506.004733/2013-18   5 26/01/2015 01506.005528/2014-51 

 4 03/02/2014 01506.004289/2013-31   8 09/02/2015 01506.004620/2014-01 

 4 03/02/2014 01506.003066/2014-37   9 18/02/2015 01506.004966/2014-00 

 4 03/02/2014 01506.004180/2013-01   17 24/03/2015 01506.004836/2014-69 

 4 03/02/2014 01506.003068/2014-26   21 10/04/2015 01506.003825/2015-42 

 4 03/02/2014 01506.003065/2014-92   22 20/04/2015 01506.003887/2015-54 

 6 14/02/2014 01506.003171/2014-76   27 25/05/2015 01506.003886/2015-18 

 7 17/02/2014 01506.003104/2014-51   49 31/08/2015 01506.003684/2015-68 

 7 17/02/2014 01421.000389/2013-28   51 14/09/2015 01500.0003413/2014-81 

 8 24/02/2014 01419.000239/2013-63   51 14/09/2015 01512.010293/2014-30 

 9 05/03/2014 01506.003271/2014-01   51 14/09/2015 01512.000843/2015-93 

 9 05/03/2014 01506.003262/2014-10   53 28/09/2015 01512.002499/2014-96 

 15 31/03/2014 01506.003387/2014-31   53 28/09/2015 01512.000845/2015-82 

 16 01/04/2014 01500.003606/2013-51   55 13/10/2015 01506.004289/2014-11 

 19 14/04/2014 01506.003519/2014-25   55 13/10/2015 01502.002153/2015-98 

 19 14/04/2014 01506.003466/2014-42   60 29/10/2015 01506.004735/2015-79 

 19 14/04/2014 01506.003313/2014-03   61 09/11/2015 01450.008023/2013-50 

 19 14/04/2014 01506.003465/2014-06   62 16/11/2015 01500.003396/2014-82 

 20 24/04/2014 01506.003580/2014-72  2016 5 10/02/2016 01506.005052/2015-39 

 23 05/05/2014 01450.003885/2014-77   5 10/02/2016 01500.001656/2015-66 

 24 12/05/2014 01506.003648/2014-13   7 22/02/2016 01506.004949/2015-45 

 24 12/05/2014 01506.003626/2014-53   12 14/03/2016 01506.004040/2016-78 

 24 12/05/2014 01500.000288/2014-58   16 04/04/2016 01506.004139/2016-70 

 33 20/06/2014 01421.000588/2014-17   16 04/04/2016 01506.004859/2015-54 

 37 21/07/2014 01506.003989/2014-99   19 18/04/2016 01506.005469/2015-00 

 37 21/07/2014 01450.014417/2012-66   22 02/05/2016 01506.004079/2016-95 

 53 06/10/2014 01506.004267/2014-51   24 16/05/2016 01514.000693/2011-74 

 53 06/10/2014 01506.004555/2014-14   24 16/05/2016 01506.005041/2015-59 

 53 06/10/2014 01506.004181/2014-29   28 06/06/2016 01506.004563/2016-14 

 53 06/10/2014 01506.004416/2014-82   30 13/06/2016 01502.001211/2016-47 

 54 10/10/2014 01506.004266/2014-15   32 20/06/2016 01506.004471/2016-34 

 56 20/10/2014 01506.004339/2014-61   35 04/07/2016 01506.004138/2016-25 

 56 20/10/2014 01506.003104/2014-51   52 26/09/2016 01506.004126/2016-09 

 64 09/12/2014 01506.004728/2014-96   57 31/10/2016 01502.001211/2016-47 

 



 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

 61 14/11/2016 01422.000414/2016-14   27 05/06/2017 01506.005044/2017-54 

 61 14/11/2016 01506.004984/2015-64   27 05/06/2017 01506.005781/2016-76 

 67 26/12/2016 01506.004289/2014-11   27 05/06/2017 01506.005877/2016-34 

 67 26/12/2016 01506.003735/2013-90   28 12/06/2017 01506.005368/2015-21 

2017 1 09/01/2017 01506.004836/2014-69   28 12/06/2017 01506.006774/2016-91 

 7 13/02/2017 01506.004563/2016-14   28 12/06/2017 01506.006055/2016-71 

 7 13/02/2017 01506.005503/2016-19   28 12/06/2017 01506.005338/2016-03 

 7 13/02/2017 01506.005979/2016-50   28 12/06/2017 01506.006768/2016-34 

 9 01/03/2017 01514.002301/2016-61   28 12/06/2017 01506.005028/2017-61 

 11 13/03/2017 01506.005235/2016-35   29 19/06/2017 01506.004952/2016-40 

 11 13/03/2017 01506.004859/2015-54   31 26/06/2017 01506.006999/2016-48 

 11 13/03/2017 01506.006090/2016-90   31 26/06/2017 01506.006286/2016-84 

 14 03/04/2017 01506.006616/2016-31   31 26/06/2017 01506.005334/2016-17 

 16 17/04/2017 01506.006326/2016-98   35 17/07/2017 01514.003037/2010-42 

 16 17/04/2017 01506.005367/2016-67   35 17/07/2017 01506.006834/2016-76 

 23 22/05/2017 01506.006054/2016-26   35 17/07/2017 01506.005188/2016-20 

 23 22/05/2017 01506.005873/2016-56   35 17/07/2017 01506.006182/2016-70 

 24 29/05/2017 01506.005754/2016-01   35 17/07/2017 01506.00587/2016-90 

 24 29/05/2017 01506.007089/2016-82   35 17/07/2017 01506.005254/2016-61 

 24 29/05/2017 01506.005711/2016-18   35 17/07/2017 01506.006201/2016-68 

 27 05/06/2017 01506.006767/2016-90   35 17/07/2017 01506.006847/2016-45 

 27 05/06/2017 01506.006766/2016-45   35 17/07/2017 01506.006339/2016-25 

 27 05/06/2017 01506.005980/2016-84   36 24/07/2017 01506.005762/2016-40 

 27 05/06/2017 01506.006624/2016-88   36 24/07/2017 01506.004729/2016-01 

 27 05/06/2017 01506.006345/2016-14   38 31/07/2017 01506.005982/2016-73 

 27 05/06/2017 01506.005766/2016-28   38 31/07/2017 01506.006915/2016-76 

 27 05/06/2017 01506.006195/2016-49   40 02/08/2017 01506.004723/2016-25 

 27 05/06/2017 01506.005288/2016-56   44 14/08/2017 01494.000436/2016-22 

 27 05/06/2017 01506.005043/2017-18   44 14/08/2017 01494.000435/2016-88 

 27 05/06/2017 01506.005046/2017-43   46 21/08/2017 01506.005963/2016-47 

 27 05/06/2017 01506.006760/2016-78   46 21/08/2017 01506.007495/2016-45 

 27 05/06/2017 01506.005287/2016-10   48 25/08/2017 01506.006741/2016-41 

 27 05/06/2017 01506.005983/2016-18   49 28/08/2017 01506.005314/2017-27 

 27 05/06/2017 01506.006769/2016-89   51 04/09/2017 01506.005718/2017-11 

 27 05/06/2017 01506.005878/2016-89   51 04/09/2017 01506.005651/2016-33 

 27 05/06/2017 01506.006170/2016-45   51 04/09/2017 01506.005045/2017-07 

 

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

SUZANA ELIZA ROLL MUNSBERG 

Arqueóloga – A LASCA ARQUEOLOGIA 

Rua Alvarenga, 396 - Butantã - 05520-000 - São Paulo, SP - Tel/Fax: (11) 3205-0864 - 

suzana.munsberg@alascaconsultoria.com.br  Cadastro Ibama: 7315163 

 

Formação acadêmica 

2018 Mestre em Antropologia com concentração em Arqueologia pela Faculdade de Filosofia e ciências Humanas 
da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  

2015 Bacharel em Antropologia com linha de formação em Arqueologia pelo Instituto de Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Pelotas – UFPel. 

 

Experiência profissional 

2018 Arqueóloga na empresa A Lasca Arqueologia, atuando coordenadora de campo em pesquisas 
arqueológicas voltadas ao licenciamento ambiental. 

2017 Arqueóloga na empresa Stratus Arqueologia, atuando na equipe técnica na Exumação de material 
bioarqueológico na Catedral da Sé de Mariana/MG. 

2015 a 2017  Arqueóloga na empresa Instituto de Memória e Patrimônio, atuando no desenvolvimento de 
pesquisas arqueológicas voltadas ao licenciamento ambiental. 

2012 a 2015Técnica em arqueologia na empresa Instituto de Memória e Patrimônio, atuando no desenvolvimento 
de pesquisas arqueológicas voltadas ao licenciamento ambiental. 

2011 a 2015Estagiária de Iniciação Científica (FAPERGS) na Universidade Federal de Pelotas – UFPel realizando 
atividades no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia – LEPAARQ/UFPel. 

 

Associações científicas e conselhos de classe 

Sociedade Brasileira de Arqueologia – SAB 

Responsabilidade técnica em Portarias IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2018 51 03/09/2018 01450.002515/2018-46  2019 6 28/01/2019 01506.001565/2018-13 

 57 24/09/2018 01450.002515/2018-46   6 28/01/2019 01508.000265/2018-05 

 77 17/12/2018 01506.003637/2018-67   13 01/03/2019 01502.000738/2018-16 

 

Participação como equipe técnica em Portarias IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2013 42 10/09/2013 01512.001207/2013‐17   66 19/12/2014 01512.002327/2014-12 

2014 53 06/10/2014 01512.003584/2012-18   53 03/10/2014 01512.001513/2013-53 

 54 09/10/2014 01512.002581/2014-11  2015 39 13/07/2015 01512.001136/2015-14 

 66 19/12/2014 01512.002328/2014-67   2 13/01/2015 01512.002326/2014-78 

 60 10/11/2014 01512.002577/2014-52   14 09/03/2015 01512.002574/2014-19 

 66 19/12/2014 01512.002330/2014-36   16 16/03/2015 01512.002576/2014-16 

 66 19/12/2014 01512.002324/2014-89   22 20/04/2015 01512.003435/2014-11 

 41 04/08/2014 01512.002510/2014-18   156 17/08/2015 01502.002569/2014-25 

 66 19/12/2014 01512.002345/2014-02   18 30/03/2015 01512.001715/2011-33 

 24 12/05/2014 01512.002137/2012-33   Ofício 
2036 

10/12/2015 01512.000192/2005-60 

 61 17/11/2014 01512.004020/2014-56   54 05/10/2015 01512.002578/2014-05 

 57 28/10/2014 01512.001605/2013-33   55 13/10/2015 01514.001437/2008-07 

 11 10/11/2014 01512.001841/2013-50  2017 14 03/04/2017 01512.003992/2014-23 

 54 17/11/2014 01512.002579/2014-41      



 

 

Publicações 

MUNSBERG, Suzana. E. R. Dos seiscentos aos oitocentos: Estudo da variabilidade estilística da cerâmica durante 
os processos de construção e reconfiguração das identidades paulistanas. 2018. Dissertação de mestrado. 
Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FAFICH/UFMG. 

PEIXOTO, Luciana da Silva; VIANA, Jorge L. de Oliveira; MUNSBERG, Suzana E. R.; MARTH, J. D.. Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG. Sítio Histórico Casa de Pedra do Gambá: 
Levantamento Arqueológico Prospectivo e Programa de Educação Patrimonial. Detzel Consultores 
Associados S/S EPP. Entre Rios de Minas/ Minas Gerais 2017 (Relatório). 

PIRES, C. A. ; MUNSBERG, Suzana E. R.. ; RUBERT, R. A. . Memórias Espacializadas: uma proposta de 
mapeamento participativo em comunidades quilombolas. In: XII JEAB - Jornada Estadual de Estudos Afro-
brasileiros, 2015, Porto Alegre. JEABs - Jornada de Estudos Afro-Brasileiros da FAPA - Artigos Completos. 
Porto Alegre: GT Negros/ ANPUH-RS; FAPA, 2015. v. 1. p. 1-11. 

MILHEIRA, Rafael Guedes; ATTORRE, T. ; MUNSBERG, Suzana E. R.. ; MÜHLEN, Cristiano Von ; MOTA, P. ; 
MARIN, D. . Arqueologia dos cerritos no sul do Brasil: uma abordagem multi-escalar. In: II Congresso 
Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata, 2014, San jose de Mayo. Cd de Resumos do II 
Congresso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata. Montevideo: Editora de la Universidad de 
la republica, 2014. p. 230. 

MUNSBERG, Suzana. E. R.; MILHEIRA, Rafael Guedes. POVOS CERRITEIROS DA LAGUNA DOS PATOS: 
PESQUISAS SOBRE A FORMA DE ASSENTAMENTO UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO NO PONTAL DA 
BARRA PELOTAS/RS. In: IX Reunião da Sab Sul - Arqueologia, Patrimônio e Interdisciplinaridade: desafios 
contemporâneos., 2014, Joinville. Caderno de resumos, 2014. p. 18. 

PEIXOTO, L. S. MUNSBERG, Suzana. E. R.. Arqueologia Urbana x Acompanhamento Arqueológico: o caso do 
Museu Histórico Farroupilha - Piratini/RS. 2013 In: XII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ARQUEOLOGIA 
BRASILEIRA, 2013, Aracaju. Cadernos de resumos do XII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE 
ARQUEOLOGIA BRASILEIRA. Aracaju, 2013. v. 1. p. 14-15. 

 

 



 

 

 

  



 

 

RENATA LIMA FURIÓ 

Historiadora / Especialista em Avaliação de Impacto Ambiental e Processos de Licenciamento Ambiental – A 
LASCA ARQUEOLOGIA 

Rua Alvarenga, 396 - Butantã - 05520-000 - São Paulo, SP - Tel/Fax: (11) 3205-0864 

renata@alascaconsultoria.com.br  Cadastro Ibama: 7315303 

 

Formação acadêmica 

2019 Especialista em Avaliação de Impacto Ambiental e Processos de Licenciamento Ambiental pelo Centro 
Universitário Senac. 

2015 Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo – USP. 

 

Experiência profissional 

Desde 2013 Atua na empresa A Lasca Arqueologia, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas voltadas 
ao licenciamento ambiental 

 

Participação em equipe técnica de projetos – Portarias IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2007 163 01/08/2007 01506.000590/2007-27   4 03/02/2014 01506.003066/2014-37 

2009 11 25/11/2009 01506.001213/2009-77   4 03/02/2014 01506.004180/2013-01 

2010 3 17/02/2010 01506.000040/2010-11   4 03/02/2014 01506.003068/2014-26 

 28 18/10/2010 01506.001789/2010-78   4 03/02/2014 01506.003065/2014-92 

 28 18/10/2010 01506.001791/2010-47   6 14/02/2014 01506.003171/2014-76 

2011 10 28/03/2011 01514.000703/2011-71   7 17/02/2014 01506.003104/2014-51 

 11 11/04/2011 01514.000695/2011-63   7 17/02/2014 01421.000389/2013-28 

 12 15/04/2011 01506.000382/2011-12   8 24/02/2014 01419.000239/2013-63 

 17 24/05/2011 01514.000696/2011-16   9 05/03/2014 01506.003271/2014-01 

 22 05/07/2011 01506.000923/2011-02   15 31/03/2014 01506.003387/2014-31 

 27 19/08/2011 01506.001308/2011-13   16 01/04/2014 01500.003606/2013-51 

 35 17/11/2011 01506.001751/2011-86   19 14/04/2014 01506.003519/2014-25 

 39 29/12/2011 01450.015116/2011-79   19 14/04/2014 01506.003313/2014-03 

2012 9 05/04/2012 01421.000202/2012-13   19 14/04/2014 01506.003465/2014-06 

 22 30/07/2012 01500.000760/2012-91   20 24/04/2014 01506.003580/2014-72 

 23 13/08/2012 01506.004742/2012-28   23 05/05/2014 01450.003885/2014-77 

 32 12/11/2012 01450.014417/2012-66   24 12/05/2014 01506.003648/2014-13 

2013 4 31/01/2013 01506.005982/2012-40   24 12/05/2014 01506.003626/2014-53 

 5 01/02/2013 01506.001789/2010-78   33 20/06/2014 01421.000588/2014-17 

 19 30/04/2013 01506.002916/2013-07   37 21/07/2014 01506.003989/2014-99 

 21 09/05/2013 01506.003012/2013-91   37 21/07/2014 01450.014417/2012-66 

 23 28/05/2013 01506.003070/2013-14   42 12/08/2014 01506.004054/2014-20 

 28 02/07/2013 01506.005523/2012-66   53 06/10/2014 01506.004014/2014-88 

 38 23/08/2013 01506.003705/2013-83   53 06/10/2014 01506.004181/2014-29 

 41 04/09/2013 01450.007801/2013-93   53 06/10/2014 01506.004267/2014-51 

 41 04/09/2013 01506.003735/2013-90   53 06/10/2014 01506.004416/2014-82 

 51 28/10/2013 01421.000202/2012-13   54 10/10/2014 01506.004266/2014-15 

 63 23/12/2013 01506.004259/2013-54   56 20/10/2014 01506.004339/2014-61 

2014 3 23/01/2014 01490.000866/2013-31   56 20/10/2014 01506.003104/2014-51 

 4 03/02/2014 01506.004733/2013-18   64 09/12/2014 01506.004728/2014-96 



 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

 66 19/12/2014 01450.009512/2014-18  2017 4 23/01/2017 01506.004787/2015-45 

 66 19/12/2014 01450.003897/2014-00   7 13/02/2017 01506.005979/2016-50 

 66 19/12/2014 01506.004622/2014-92   9 01/03/2017 01514.002302/2016-61 

 68 31/12/2014 01408.014810/2014-37   9 01/03/2017 01506.004785/2015-56 

 68 31/12/2014 01506.004711/2014-39   11 13/03/2017 01506.004859/2015-54 

 68 31/12/2014 01506.004712/2014-83   14 03/04/2017 01506.006616/2016-31 

2015 2 13/01/2015 01506.004621/2014-48   16 17/04/2017 01506.006326/2016-98 

 3 19/01/2015 01506.004886/2014-46   19 02/05/2017 01506.005276/2016-21 

 3 19/01/2015 01421.002315/2014-15   21 15/05/2017 01506.004789/2015-34 

 5 26/01/2015 01506.005549/2014-76   23 22/05/2017 01506.006054/2016-26 

 5 26/01/2015 01506.005586/2014-84   24 29/05/2017 01506.005754/2016-01 

 5 26/01/2015 01506.005423/2014-00   24 29/05/2017 01506.007089/2016-82 

 5 26/01/2015 01506.005528/2014-51   27 05/06/2017 01506.006767/2016-90 

 8 09/02/2015 01506.004620/2014-01   27 05/06/2017 01506.006766/2016-45 

 08 13/01/2015 01506.004621/2014-48   27 05/06/2017 01506.006624/2016-88 

 9 18/02/2015 01506.004966/2014-00   27 05/06/2017 01506.006195/2016-49 

 17 24/03/2015 01506.004836/2014-69   27 05/06/2017 01506.005288/2016-56 

 19 06/04/2015 01506.003798/2015-16   27 05/06/2017 01506.005043/2017-18 

 22 20/04/2015 01506.003887/2015-54   27 05/06/2017 01506.005046/2017-43 

 26 18/05/2015 01506.003975/2015-56   27 05/06/2017 01506.006760/2016-78 

 27 25/05/2015 01506.003886/2015-18   27 05/06/2017 01506.005287/2016-10 

 33 19/06/2015 01500.003878/2014-32   27 05/06/2017 01506.005983/2016-18 

 49 31/08/2015 01506.003684/2015-68   27 05/06/2017 01506.006769/2016-89 

 51 14/09/2015 01500.003413/2014-81   27 05/06/2017 01506.005878/2016-89 

 51 14/09/2015 01512.000843/2015-93   27 05/06/2017 01506.006170/2016-45 

 53 28/09/2015 01512.002499/2014-96   27 05/06/2017 01506.005044/2017-54 

 53 28/09/2015 01512.000845/2015-82   27 05/06/2017 01506.005877/2016-34 

 55 13/10/2015 01506.004289/2014-11   28 12/06/2017 01506.006055/2016-71 

 55 13/10/2015 01502.002153/2015-98   28 12/06/2017 01506.005338/2016-03 

 60 29/10/2015 01506.004735/2015-79   28 12/06/2017 01506.006768/2016-34 

 61 09/11/2015 01450.008023/2013-50   28 12/06/2017 01506.005028/2017-61 

 62 16/11/2015 01500.003396/2014-82   31 26/06/2017 01506.006999/2016-48 

2016 5 10/02/2016 01500.001656/2015-66   31 26/06/2017 01506.006286/2016-84 

 12 14/03/2016 01506.004040/2016-78   31 26/06/2017 01506.005334/2016-17 

 16 01/04/2016 01506.004859/2015-54   35 17/07/2017 01506.006834/2016-76 

 19 18/04/2016 01506.005469/2015-00   35 17/07/2017 01506.005188/2016-20 

 22 02/05/2016 01506.004079/2016-95   35 17/07/2017 01506.006182/2016-70 

 24 13/05/2016 01506.005041/2015-59   35 17/07/2017 01506.005876/2016-90 

 30 10/06/2016 01502.001211/2016-47   35 17/07/2017 01506.005254/2016-61 

 43 05/08/2016 01506.005041/2015-59   35 17/07/2017 01506.006939/2016-25 

 44 19/02/2016 01450.006137/2016-16   36 24/07/2017 01506.004729/2016-01 

 44 19/02/2016 01506.004949/2015-45   38 31/07/2017 01506.005982/2016-73 

 52 23/09/2016 01506.004126/2016-09   38 31/07/2017 01506.006915/2016-76 

 54 07/10/2016 01506.004859/2015-54   40 02/08/2017 01506.004723/2016-25 

 57 31/10/2016 01502.001211/2016-47   44 14/08/2017 01494.000436/2016-22 

 61 14/11/2016 01506.005447/2016-12   44 14/08/2017 01494.000435/2016-88 

 67 26/12/2016 01506.004107/2016-74   49 28/08/2017 01506.005314/2017-27 



 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

 51 04/09/2017 01506.005718/2017-11   61 31/10/2017 01506.007427/2016-86 

 56 02/10/2017 01506.006695/2016-81   61 31/10/2017 01506.006176/2016-12 

 56 02/10/2017 01506.007370/2016-15   61 31/10/2017 01408.000241/2017-95 

 56 02/10/2017 01506.005755/2016-48   62 06/11/2017 01508.001076/2017-61 

 58 09/10/2017 01506.006890/2016-19   62 06/11/2017 01506.006511/2016-82 

 59 16/10/2017 01506.005417/2017-97   64 20/11/2017 01408.000240/2017-41 

 59 16/10/2017 01506.005115/2017-19   64 20/11/2017 01508.001077/2017-13 

 60 23/10/2017 01425.000319/2017-63   64 20/11/2017 01408.000239/2017-16 

 61 31/10/2017 01506.005843/2016-40   64 20/11/2017 01506.006384/2017-01 

 51 04/09/2017 01506.005718/2017-11   64 20/11/2017 01408.000238/2017-71 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

ADRIANA GUIMARÃES AMORIM 

Historiadora e Arqueóloga 

Rua Alvarenga, 396 - Butantã - 05520-000 - São Paulo, SP - Tel/Fax: (11) 3205-0864 

adriana.amorim@alascaconsultoria.com.br   

 

Formação acadêmica 

2007 Especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Tocantins – UFT.. 

2005 Bacharel e Licenciada em História pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. 

 

Experiência profissional 

Desde 2020 Atua na empresa A Lasca Arqueologia, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas voltadas 
ao licenciamento ambiental 

2012 a 2020 Atuou na empresa Scientia Consultoria Científica, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas 
voltadas ao licenciamento ambiental 

2019 Atuou na empresa Ambientare Soluções Ambientais, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas 
voltadas ao licenciamento ambiental 

2018 Atuou na empresa MRS Estudos Ambientais, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas voltadas ao 
licenciamento ambiental 

2017 a 2018 Atuou na empresa Paralelo 20 Arqueologia e Estudos Ambientais, no desenvolvimento de 
pesquisas arqueológicas voltadas ao licenciamento ambiental 

2016 Atuou na empresa ARCHAEO Pesquisas Arqueológicas, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas 
voltadas ao licenciamento ambiental 

 Atuou na empresa Arcadis Logos, no desenvolvimento de pesquisas arqueológicas voltadas ao 
licenciamento ambiental 

2007 a 2011 Atuou como historiadora e educadora patrimonial na Fundação Universidade do Tocantins. 

 

Responsabilidade técnica em Portarias IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2020 36 01/06/2020 01514.005300/2017-12   44 06/07/2020 01506.000145/2020-34 

 42 29/06/2020 01506.000538/2020-48   49 27/07/2020 01506.006257/2017-01 

 42 29/06/2020 01506.000546/2020-94   49 27/07/2020 01506.000585/2020-91 

 42 29/06/2020 01506.002852/2019-21   55 24/08/2020 01506.002851/2019-87 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

   



 

 

ANA CRISTINA CHAGAS DOS ANJOS 

Socióloga e Educadora – A LASCA ARQUEOLOGIA 

Rua Alvarenga, 396 - Butantã - 05520-000 - São Paulo, SP - Tel/Fax: (11) 3205-0864 

ana@alascaconsultoria.com.br   

 

Formação acadêmica 

2016 Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FE-USP. 

2010 Mestre em Ensino e Aprendizagem pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – 
ECA-USP. 

 Bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade de São Paulo 
– PUC-SP. 

 

Experiência profissional 

Atual Pesquisadora do LAPPES - Laboratório de Pesquisas e Práticas em Educação e Sustentabilidade do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. 

 Professora-autora EAD do Curso de Licenciatura em Artes do Centro Universitário Claretiano – CEUCLAR 
de Batatais, nas disciplinas: Educação Patrimonial, Museologia, Curadoria e Ação Educativa.  

 Consultora, educadora e coordenadora técnica em Programas de Educação Patrimonial e Ambiental nos 
Projetos de Arqueologia Preventiva e Planos Básicos de Educação em Processos de Licenciamento 
Ambiental junto a CETESB e IPHAN.   

 Coordenadora técnica do Programa de Educação para o Ambiente – Consumo Consciente – Origem dos 
Materiais e Alimentos - com escolas privadas de São Paulo na 3E Educação para a Sustentabilidade. 

Desde 2012 Coordenação de Programas de Educação Patrimonial em Programas de Arqueologia Preventiva.  

2012 Professora-tutora do Curso Básico em Gestão de Resíduos Sólidos do Projeto GERES do ICLEI (Governos 
Locais para Sustentabilidade), Ministério do Meio Ambiente e Embaixada Britânica de Brasília.  

2011 Educadora Ambiental e Coordenadora Técnica do Programa de Educação Ambiental da Petrobras 
Gasodutos GASAN II, ECGM, GASPAL e ECOMP e do Programa Escola Ambiental. 

2006 a 2010 Educadora nas Organizações não Governamentais: IPEH – Instituto de Pesquisas em Ecologia 
Humana e CCSFR – Conselho Comunitário de Saúde Dr. Franco da Rocha. 

1997 a 2005 Pesquisadora e educadora em instituições culturais e museus, como: Instituto Itaú Cultural e 
Museu de Ciências da USP. 

1993 a 1996 Pesquisadora do CEDEC – Centro de Pesquisas da Cultura Contemporânea e estagiária no 
CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas em Administração Municipal. 

 

Diagnóstico, Monitoramento e Levantamento de Patrimônio Cultural Material e Imaterial – Portarias 
IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2012 8 30/03/2012 01514.001170/2012-26  2013 30 17/07/2013 01514.001999/2012-29 

 23 13/08/2012 01514.002000/2012-69  2015 22 20/04/2015 01450.009475/2014-30 

 23 13/08/2012 01514.001999/2012-29   45 07/08/2015 01502.000668/2014-72 

 32 12/11/2012 01450.014417/2012-66      

 

Coordenação de Programas de Educação Patrimonial – Portarias IPHAN publicadas no D.O.U. 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2005 208 31/08/2005 01450.010302/2005-73  2007 163 01/08/2007 01506.000590/2007-27 

 289 25/10/2005 01506.001029/2005-01  2009 11 25/11/2009 01506.001213/2009-77 



 

 

Ano Portaria Publicação Processo  Ano Portaria Publicação Processo 

2011 16 16/05/2011 01506.000565/2011-20   48 15/10/2013 01506.003909/2013-14 

 27 19/08/2011 01506.001222/2011-82   48 15/10/2013 01506.003908/2013-70 

 35 17/11/2011 01506.001741/2011-41   53 04/11/2013 01506.003971/2013-14 

 35 17/11/2011 01506.001751/2011-86   60 05/12/2013 01506.004060/2013-04 

 39 29/12/2011 01450.015116/2011-79   60 05/12/2013 01506.004059/2013-71 

2012 7 20/03/2012 01506.003665/2012-99   62 17/12/2013 01506.004521/2013-31 

 7 20/03/2012 01512.003290/2010-16   63 23/12/2013 01506.005332/2012-02 

 8 30/03/2012 01409.000111/2012-38   63 23/12/2013 01506.004259/2013-54 

 13 27/04/2012 01506.004070/2012-51  2014 2 17/01/2014 01506.004747/2013-31 

 19 29/06/2012 01506.004343/2012-67   2 17/01/2014 01506.004745/2013-42 

 19 29/06/2012 01506.004386/2012-42   4 03/02/2014 01506.004733/2013-18 

 22 30/07/2012 01500.000760/2012-91   4 03/02/2014 01506.004289/2013-31 

2013 4 31/01/2013 01506.005982/2012-40   4 03/02/2014 01506.004180/2013-01 

 4 31/01/2013 01506.005397/2012-40   6 14/02/2014 01506.003173/2014-65 

 5 01/02/2013 01506.001789/2010-78   6 14/02/2014 01506.003171/2014-76 

 18 22/04/2013 01506.002766/2013-23   9 05/03/2014 01500.002228/2013-99 

 19 30/04/2013 01506.002917/2013-43   16 01/04/2014 01500.003606/2013-51 

 19 30/04/2013 01506.002916/2013-07   19 14/04/2014 01506.003313/2014-03 

 20 07/05/2013 01506.002949/2013-49   19 14/04/2014 01506.003465/2014-06 

 21 09/05/2013 01506.003012/2013-91   24 12/05/2014 01500.000288/2014-58 

 22 21/05/2013 01506.002938/2013-69   53 06/10/2014 01506.004555/2014-14 

 23 28/05/2013 01506.003070/2013-14   54 10/10/2014 01506.004266/2014-15 

 28 02/07/2013 01506.005523/2012-66   56 20/10/2014 01506.004339/2014-61 

 30 17/07/2013 01506.003202/2013-16   66 19/12/2014 01450.009512/2014-18 

 38 23/08/2013 01506.003708/2013-17  2015 2 13/01/2015 01506.004621/2014-48 

 38 23/08/2013 01506.003705/2013-83   5 26/01/2015 01506.005586/2014-84 

 41 04/09/2013 01450.007801/2013-93   5 26/01/2015 01506.005423/2014-00 

 41 04/09/2013 01506.003735/2013-90   17 24/03/2015 01506.004836/2014-69 

 41 04/09/2013 01506.003504/2013-86   62 16/11/2015 01500.003396/2014-82 

 41 04/09/2013 01506.003208/2013-85  2016 5 10/02/2016 01506.004823/2014-90 

 43 17/09/2013 01506.003706/2013-28      

 

Publicações 

ANJOS, Ana C.C. A caminho de uma cultura de sustentabilidade com a Arte Educação In: CANO, Márcio Rogério 
de Oliveira (org.). A reflexão e a prática no ensino. São Paulo: Editora Blucher, 2013.  

ANJOS, Ana C.C. & RIZZI, Maria Christina de Souza Lima Rizzi. Arte-Educação e Percepção Ambiental. In: 
ANJOS, Ana Cristina Chagas ET.al. O Rio pelos Trilhos. Introdução à História de Perus e Cajamar. 
Caieiras: IPEH, 2008, pranchas. 

ANJOS, A. C. C.; RIZZI, Maria Christina de Souza Lima. Arte-Educação e Meio Ambiente: apontamentos 
conceituais a partir de uma experiência de Arte-Educação e Educação Ambiental. ARS (São Paulo), v. 15, 
p. 28-37, 2010. 

ANJOS, Ana Cristina Chagas dos; RIBAS, Maria Aparecida Pimentel; TOLEDO, Renata Ferraz de; JACOBI, Pedro 
Roberto; SULAIMAN, Samia Nascimento. Diálogos da Universidade com a Comunidade Escolar sobre 
Educação para a Sustentabilidade. Revista Cultura e Extensão USP, São Paulo, n. 12, p.95-107, nov. 
2014 

STEINMETZ, Sandra; ANJOS, Ana C.C.; RIBEIRO, Juliana Maria. Conservação, Educação Ambiental, Pesquisa 
e Turismo no Parque dos Macacos em Manaus – AM. In: II Encontro Internacional de Educação aplicada 
à Conservação e Sustentabilidade – Zoológico de São Paulo – 26 a 28 ago. 2011. 



 

 

RIZZI, Maria Christina de Souza Lima ; ANJOS, A. C. C. . Art-Education and Environment: aesthetic experiences, 
teacher formation and colaborative actions. In: InSEA 2010 – The InSEA European Congress 2010, 2010, 
Rovaniemi. InSEA 2010 – The InSEA European Congress 2010, 2010. 

 

 

 

 

  



 

 

CAROLINA ANJOS DE CARVALHO 

Graduanda em Pedagogia e Comunicação das Artes do Corpo 

educacaopatrimonial@alascaconsultoria.com.br  

 

Formação acadêmica 

Desde 2016 Graduanda em Pedagogia pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. 

Desde 2010 Graduanda em Comunicação das Artes do Corpo pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP (2016) 

 

Experiência profissional 

2019 a 2020 Estágio na Escola da Vila em Pedagogia como Assistente de Sala em sala multietária de Educação 
Infantil 

Desde 2019 Estagiária em Educação na Ameríndia Brasil 

2017 a 2018 Estágio na Escola Móbile em Pedagogia como Assistente de Sala para 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental I 

2013 a 2015 Professora Assistente do curso de Oficina Ecológica no Colégio das Américas 

2015 Assistente Educadora em Programas de Educação Patrimonial pela 3 Educação 

 

Cursos 

- Arte Circense na Escola Circo Vox (3 anos);  

- Teatro com o Professor Celso Cardoso (5 anos); 

- Dança Contemporânea no Studio de Dança Patrícia Lopes (1 ano); 

- Teatro Musical com a Professora Milene Rodrigues (1 ano); 

- Dança do Ventre na Karina Escola de Dança do Ventre (2 anos); 

- Ballet na My Ballet (5 anos); 

- Libras; 

- Psicomotricidade (16 horas); 

- Disciplina Positiva (3 horas); 

- Letramento Matemático na Educação Infantil (10 horas); 

- Leitura para bebês (10 horas); 

- Brincar: os espaços e as intervenções do professor para construção de um ambiente lúdico de qualidade (15 
horas); 

- Brincadeiras que favorecem a formação de grupos (15 horas); 

- BNCC: do Currículo à Sala de Aula (10 horas). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

V. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CRONOGRAMA DA ARQUEÓLOGA COORDENADORA DE CAMPO 

 

  



 

 

Portarias vigentes 

PROCESSO PROJETO STATUS 

01502.001499/2020-36 
Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico do Parque Eólico Morro do Cruzeiro II 

Campo concluído em 26/04/2021, 
relatório protocolado 

01502.001162/2020-29 
Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico da Linha de Transmissão 500 kV SE 
Complexo Eólico Aroeira - SE Ourolândia II 

Campo concluído em 02/05/2021, 
relatório protocolado 

01502.000129/2021-62 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do 
LOG Salvador 

Campo concluído em 27/05/2021, 
relatório protocolado 

01421.000122/2020-60 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na 
área de implantação da Usina Fotovoltaica Cumaru Solar 

Campo concluído em 18/05/2021, 
relatório protocolado 

01502.001282/2018-10 
Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área 
Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Bahia 

Campo concluído em 03/06/2021, 
relatório protocolado 

01502.001283/2018-56 
Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área 
Complexo Fotovoltáico Itaguaçu Norte 

Campo concluído em 12/06/2021, 
relatório protocolado 

01402.000179/2021-78 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do 
Complexo Eólico Dom Inocêncio – Fase II 

Campo concluído em 12/08/2021, 
relatório em elaboração 

Cronograma – Portarias pleiteadas 

PROCESSO PROJETO STATUS DIAS DE CAMPO 

01421.000104/2021-6 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Complexo Fotovoltaico Monte Verde Solar 

Campo previsto 15 

01502.001162/2020-29 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
da Linha de Transmissão 500 kV SE Complexo 
Eólico Aroeira – SE Ourolândia II 

Campo previsto 5 

01425.000595/2019‐93 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS BIOENERGIA 

Campo previsto 4 

01425.000594/2019‐49 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS BIOENERGIA 

Campo previsto 3 

01425.000596/2019‐38 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS BIOENERGIA 

Campo previsto 4 

01425.000140/2019‐78 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 
Biocombustíveis Ltda. 

Campo previsto 4 

01425.000532/2017‐75 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 
Biocombustíveis Ltda. 

Campo previsto 3 

01425.000187/2018‐51 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 
do Empreendimento FS Agrisolutions Indústria de 
Biocombustíveis Ltda. 

Campo previsto 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ATOS CONSTITUTIVOS DA A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EM ARQUEOLOGIA LTDA. 

 

 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUICAO DE
SOCIEDADE SIMPLES

A " " s e A e O:"SI '..TORI" I: ASSESSORI" DI " ROlJEOLOGI" SIS LTOA,

Pelo presen te erstrumento part icular de Contrato Social , as aba ixo qualifteados e ao
final assinados:

LUCIA DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA JUlIANI I brasuera . casada com comunhao
parcia l de bens. arque610ga • portadora da Ceduta de IdenlJdade RG n. 864 .6260 (SSP·
SP) e CPf MF n. 020.818.558-52. residente e domiCiliada a Rua Martins, 834 
Butanta - sao Paulo - SP - CEP 0551 1-001.

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA JULIANI • eeasaenc . soeeeo. major. empre seno.
portador da Ceduta de Identidade RG n. 300897.35 SSP-SP e CPF MF n.
221.2 39 ,788.76 . resoeue e domiciliado a Rua Martins, 834 - BulanlA - SAo Paulo 
SP - CEP 05511 -001.

Tern entre st justa e combinado a constitu iyao de uma SOC IEDADE SIMPLES, Que se
reqera pelas d ausutas e conccees seguintes e pela IegislaltA0 especi fica que disciplina
essa forma socetana.

CLAuSULA PRIMEIRA • A sociedade exe rcera suas alivtdades sob a cencmoecac
socat de A LASCA CONSULTORIA E ASSESSDRIA EM ARQUEOLOGIA SIS LTDA.
com seoe e foro a Rua Martins, 634 - Butanta - sao Pau lo - SP - CEP 05511-00 1.

PARAGRAFO UNICO - E Iacu ftado it sociedade a qualquer tempo, ao art nmo
exclusive de sua admsust racao abnr. manter ou encerrarem filiais e escrit6rios em
qualquer parte do temtcno necional. alrib uindo-Ihes capital autOnomo, sa necessano.
observada a legislatyao vigente sabre a materia

CLAuSULA SEGUNOA - A socedade tera por objeto secret Services de Assessona e
Ccnsuftorta em Arq ueologia, Meio Ambiente e PalrimOnio Cultural.

CLAuSULA TERCEIRA - 0 prazo de curacao da sociedade e indelerminado,
ext ingundo-se par vontade unamme dos s6cios enos casos previstos em lei.

CLAuSULA QUARTA - 0 Capital Social lotalmente inlegralizado na fmportand a de R$
1.000,00 (urn mil reais) esta div idido em 1.000 ( mil) quo tas, toccs com dire ito a vola,
no va lor nominal de R$ 1.00 (urn real). que estac asstm dismbuldos entre as s6cio s:

LUCIA DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA JULIANI 990 aUOTAS RS 990,00
LUIZ FERNANDO DE OLIVE IRA JULIANI 10 QUOTAS RS 10,00
TOTAL 1.000 aUOTAS RS1 ,OOO,OO



CLAuSULA QUINTA - A respo nsabilidade dos s6cios e restrita ao valor das suas
cotas. mas lodos se responsabilizam pela mteqranzacao do Capita l social. nos termos
do artigo 1.052 do C6digo Civil . lei n. 10.40612002. Os s600s nao resoc ncerac
subsidianamente pelas obrigaC6es secas. em arencao ao Artigo 1.054 ac 0 artigO
997, V III, do c6digo civil, l ei no . 10.406/2002.

CLA u SULA SEXTA - A admimsfracac da sociedade cabera aos s6cios LUCIA DE
JESUS CARDOSO OLIVEIRA JULIANI e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA JU LIANI.
jil quemcaoos no preamoujo deste instrumento. dispensando-os de caucao e
investidos des mais amplos e gerais poderes. podendo representa-ja em jui zo ou fora
dele. nas relacoes co m terceecs. nas repancoes pcbecas e autarquias . assinanoo
juntos ou iscladamente. todos os documentos necessaries a gestao dos neg6cios.
pcdendc inclusive nomear procura dores, desde que com prazo de mandato
determinado e poderes especificos.

CLA u SULA SEliMA - Os Adm inistradores sao investidos de todos os podere s
necessar ies para prance des atos de qestao. tcanec vetados os avais . nencas ou
outras gara ntias de favor bern como 0 usa ou emprego da dencmnacao socia l em
neg6cios ou nan saczes estranhos aos objetos socia is.

clAu SUlA OITAVA - Pelo exercicio da admmistracao. os adminislradores terao
direito a uma retirada mensar a titulo de Pre -Labors . observando as disposicoos
regulamenla res pertinentes.

c lAu SULA NONA - 0 exercico social coincdira com 0 ano civil. encerrancc em 31 de
dezernbro e ao termino de cada exercl c o. as administradcres prestarao co nlas
justitcacas de sua acrmorsnacao. elaborando as cemonstracees financeiras exigidas
Iegalmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A socreoaoe pooera aprovar em reuniac dos soccs.
devidamente convocaca. a respeito oa distribuiyao dos resultados, desproporcionat aos
percentuais de participacac do quadro societario . segundo autoriza 0 artigo 1.007 da
lei no . 10 .406/2002.

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica a socecade autorizada a distribuir antecoadament e
lucros do exercici o, com base em levantamento de balance lntermediano. observando a
reoc stcac de lucros quando a distnbuicac atetar 0 capital socia l, confo rme estabetece 0
ar1igo 1.059 da lei n.10.40612002 .

CLAuSULA DECIMA - 0 soco que desejar aaenar suas quotas, cevera oferecer ,
at-aves de NOTIFICACAo EXTRAJUDICIAL. as mesmas em pnmeirc lugar, ao socc
remanescente, que devera responder, num prazo de 30 (Irinta) dias. pela mesma
form a, se aceita as condicoes e preco. Findo este prazo, tal aseoecao ncara livre para
tercelros.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - Ocorrendo 0 imped imento ou falecimento de urn dos
socos. os remanescentes procecerao da seguin te lonna 0 s6cio rernanescente
assume a enrecac da emp resa ate 0 desimpedimento do outre sooc ou 0

,



comparecimento dos herdeiros legais, prestando contas a quem de direito, do periodo
em que isto ocorreu .

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - A dissotucao da presente Sociedade se dara da
seguinte forma : Levanta-se um Balanc;o Patrimonial, apurando-se os Lucros ou
Prejuizos acumulados e dos direitos e obriqacoes pendentes , dividindo-se 0 resultado
entre os s6cios proporcionalmente as suas partlcipacoes .

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - Os casos omissos neste contrato serao resolvidos
com observancia dos preceitos do C6digo Civil e de outros dispositivos legais que Ihes
sejam aoncavels.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - Os socios e administradores declaram , sob as penas
da lei, que nao se acharn irnpedidos de exercer a atividade administrativa da sociedade
por lei especial, ou em virtude de condenacao criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela nos termos do art. 1.011, Paraqrafo 10 • , da Lei no. 10.406/2002

CLAuSULA DECIMA QUINTA - Para eventual propositura de qualquer acao ou
procedimento entre os s6cios ou deles contra a sociedade , fundada em sua existencia,
aornntstracao ou neste instrumento, fica eleito 0 foro da Cidade de Sao Paulo , para
dirimir qualquer outras duvidas oriundas deste contrato .

E por estarem assim, justos e contratados , assinam 0 presente instrumento particular
de Contrato Social, em 03 (tres) vias de igual teor, na presence de 02(duas )
testemunhas, destacando-se uma para Registro e Arquivame nto no 3. REGISTRO DE
TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURiDICA

Sao Paulo . 03 DE JULH,O DE 2006. ~

f\ ' . ' /'. .J:- f I I(/,It, ) ; ~
---K>-.v..-'-" ~'..'I jrY.oJ,. \- ,y ~ .(p·...-awi~ • J! IJJ1!vvM,.~"liV'"

LUCIA DE JESUS CARoso OLIVEIRA JULIANI LUIZ FERNANDO DE OLiVEIRAjULIANI

_R(3_9.748.741 (SSP-SP) .
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A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA.

CNPJ/MF n.?08 .242.293/0001-25

NIRE: 35225560045

4a ALTERACAo DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de alteracao do contrato social:

1. LUCIA DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA JULIANI, brasileira, nascida em 08/02/1957,
natural de Itapetininga - SP, casada sob 0 regime de cornunhao parcial de bens,
arqueoloqa, portadora da cedula de identidade RG n.? 8.646.260-X SSP/SP data de
expedicao 14/11/2008 e do CPF/MF n.? 020.818.558-52, residente e domiciliada na
Rua Martins, n.o630 - Butanta - CEP 05511-001 - S ao Paulo - SP;

2. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA JULIANI, brasileiro, nascido em 07/06/1981 , natural
de Sao Paulo - SP, solteiro, maior, ernpresario, portador da cedula de identidade RG
n.o 30.089.735-2 SSP/SP data de expedicao 21/12/20 1 1 e do CPF/MF n.o221.239.788
76, residente e domiciliado na Rua Martins, n.o834 - Butanta - CEP 05511-001 - Sao
Paulo - SP;

3. MARIA ROSA DE OLIVEIRA JULIANI, brasileira, nascida em 11/09/1979, natural de
Rio Claro - SP, solteira, maior, arquiteta, portadora da cedula de identidade RG n."
30.089.734-0 SSP/SP data de expedlcao 28/03/2016 e do CPF/MF n." 296.323.058
33, residente e domiciliado na Rua Martins, n.o630 - Butanta - CEP 05511-001 - Sao
Paulo - SP;

Unicos s6cios componentes da sociedade empresana Iimitada, com sede na Rua
Alvarenga, n." 396 - Butanta - CEP 05509-000 - Sao Paulo - SP, sob a denomlnacao
social de A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA. ,
com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado
de Sao Paulo sob n.? 35225560045 em 29/06/2011, e ultima alteracao contratual registrada
em sob. nO 17.666/13-2 em 08/0112013 , resolvem de comum acordo, com fundamento no
artigo 1.072, paraqrafo 3.°do C6digo Civil Brasileiro, formalizar a alteracao contratual como
segue:

a) A s6cia LUCIA DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA JULIANI cede e transfere neste
ate 7.500 (mil e quinhentas) quotas de sua participacao no capital social, na
irnportancia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a s6cia MARIA ROSA DE
OLIVEIRA JULIANI , pelo que da e recebe plena e geral quitacao referente aos
neg6cios da sociedade;

R. /Iansa, 42 - VI. Prudente - Sao Paulo
Tel.: (11) 2065-4400 - www.financialcontabiJ.com.br
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b) 0 s6cio LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA JULIANI, cede e transfere 2.1OO(duas mil
e cem) quotas de sua participacao no capital social, na irnportancia de R$ 2.100,00
(dois mil e cem reais) a s6cia MARIA ROSA DE OLIVEIRA JULIANI, pelo que da e
recebe plena e geral quitacao referente aos neg6cios da sociedade, passando a
c1ausula quinta a ter a seguinte redacao:

c) Face as alteracoes acima, 0 capital social ficara redistribuido entre os s6cios da
seguinte forma:

o capital social e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado em moeda
corrente nacional e dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, assim distribuidas entre os s6cios:

SOCIOS QUOTAS VALORES %
Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani 10.200 R$ 10.200,00 34%
Luiz Fernando de Oliveira Juliani 9.900 R$ 9.900.00 33%
Maria Rosa de Oliveira Juliani 9.900 R$ 9.900,00 33%
TOTAL 30.000 R$ 30.000,00 100%

Paraqrafo Unico: A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela
inteqralizacao do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei
10.406/2002.

d) Os s6cios Lucia de Jesus Cardoso Juliani, Luiz Fernando de Oliveira Juliani e
Maria Rosa de Oliveira Juliani , assumem integralmente a administracao da sociedade
a partir desta data de forma isolada, alterando a redacao da clausula da adrninistracao:

A administracao da sociedade e exercida por todos os s6cios isoladamente, com poderes
para representar a empresa em juizo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo para
tanto, firmar contrato, nomear procuradores, transigir e firmar compromissos, aceitar
duplicatas ou qualquer titulo credit6rio, inclusive movimentar conta bancaria atraves de
cheques, documentos fiscais das esferas federais, estaduais, municipais e documentos da
area trabalhista, sendo autorizado 0 usa do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social, tais como avais, endossos de favor, fiancas,
abonos e outros ou assumir obrlqacoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autorizacao dos
outros s6cios.

Paraqrafo Unico: Os soclOS poderao ainda nomear administradores nao
s6cios por instrumento em separado, especificando os
poderes que Ihe serao atribufdos.

R./Iansa, 42 - VI. Prudente - SaoPaulo
Tel.: (11) 2065-4400 - www.financiaJcontabiJ.com.br
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CONSOLIDACAO DO·CONTRATO SOCIAL

CL.A.USULA PR IMEIRA

A sociedade ernpresaria Iimitada gira sob a denorninacao social de A LASCA
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQ UEOLOG IA LTDA. que somente sera usada
em neg6cios sociais.

CL.6.USULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede na Rua Alvarenga, nO 396 - Butanta- CEP: 05509-000 - Sao
Paulo - SP, podendo abrir, manter e encerrar filiais, aqencias, sucursais, escrit6rios,
dep6sitos ou qualquer outro tipo de estabelecimento em qualquer localidade do pais
obedecendo as disposicoes legais vigentes.

CL.A.USULA TERCEIRA

A sociedade tem por objetivo social a prestacao de servicos de assessoria e consultoria em
arqueologia, meio ambiente e patrim6nio cultural.

CL.A.USULA QUARTA

o prazo de duracao da sociedade sera por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida
por comum acordo entre os s6cios.

CL.A.USULA QUINTA

o capital social e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado em moeda
corrente nacional e dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, assim distribuidas entre os s6cios:

SOClOS QUOTAS VALORES %
Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani 10.200 R$ 10.200,00 34%
Luiz Fernando de Oliveira Juliani 9.900 R$ 9.900.00 33%
Maria Rosa de Oliveira Juliani 9.900 R$ 9.900,00 33%
TOTAL 30.000 R$ 30.000,00 100%

R. tlansa, 42 - VI. Prudente - SaoPaulo
Tel.: (11) 2065-4400 - www.financialcontabil.com.br
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A adrntnlstracao da sociedade e exercida par todos as s6cios isoladamente, com poderes
para representar a empresa em juizo au fora dele, ativa au passivamente , podendo para
tanto, firmar contrato, nomear procuradores, transigir e firmar compromisso, aceitar
duplicatas au qualquer titulo credit6rio, inclusive movimentar conta bancaria atraves de
cheques, documentos fiscais das esferas federais, estaduais, municipais e documentos da
area trabalhista, sendo autorizado 0 usa do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social, tais como avais, endossos de favor, fiancas,
abonos e outros au assumir obriqacoes seja em favor de qualquer dos quotistas au de
terceiros, bern como onerar au alienar bens im6veis da sociedade, sem autorizacao dos
outros s6cios.

Paragrafo Unico:

CLAuSULA SETIMA

Os SOCIOS poderao ainda nomear administradores nao
s6cios par instrumento em separado, especificando as
poderes que Ihe serao atribuidos.

A retirada mensal a titulo de pr6-labore sera efetuada par tadas as s6cios, de acordo com
a leqislacao em vigor.

c LAUSULA OITAVA

Em 31 de dezembro de cada ana proceder-se-a a elaboracao do lnventario, do balance
patrimonial e do balance de resultado econ6mico, sendo que as lucros au prejuizos
apurados serao distribuidos au suportados pelos s6cios, na proporcao de suas quotas de
capital. Nos quatro meses seguintes ao terrnino do exercicio social, as s6cios deliberarao
sabre contas e desiqnacao de administradores quando for a caso.

Paragrafo Primeiro: Poderao as s6cios dispar sabre distribuicao diferenciada de
lucros mediante ata de reuniao especia lmente lavrada para
esse fim, a qual especificara quanta cabera dos lucros para
cada s6cio;

Paragrafo Segundo: as lucros da sociedade tarnbem poderao ser distribuidos
antecipadamente no decorrer do ana, inclusive
mensalmente, devendo para este fim, serem levantados
balancetes lntermedlarios au mensais que demonstrem os
lucros a serem distribuidos. Se a clstrlbuicao dos lucros for
diferenciada entre as s6cios devera ser obedecido 0 disposta
no paraqrafo primeiro supra.

c LAUSULA NONA

As quotas sao indivisiveis em relacao a sociedade e nao poderao ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem a consentimento dos outros s6cios, aos quais fica assegurado,
em igualdade de precos e condicoes a direito de preferencia na aquisicao das mesmas.

R. I/ansa, 42 - VI. Prudente - SaoPaulo
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CLAuSULA DEZ

A incapacidade ou impedimenta por mais de 06 (seis) meses , ou 0 falecimento de qualquer
um dos s6cios, nao implicata na dissolucao da sociedade , que continuara suas atividades
com os s6cios remanescen tes, ficando assegurado aos herdeiros ou sucessores
legalmente habilitados , a faculdade de ingressar na sociedade , na condicao de co
proprietario da quota indivisa, ou alternativamente solicitar 0 reembolso dos respectivos
haveres sociais que serao calculados de acordo com a clausula onze.

Paraqrafo Uni co:

c LAUSULA ONZE

E admitido ao s6cio remanescen te 0 prazo de 180 (cento e
oitenta) dias para recompor 0 nurnero rnlnirno de dois s6cios
com a admissao de um ou mais quotistas a contar da
incapac idade, impedimento, falecimento ou retirada do outro
s6cio , sob pena de dissolucao da sociedade.

Se qualquer um dos s6cios desejar retirar-se da sociedade devers levar ao conhecimento
dos outros, por escrito, em prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias, sendo seus haveres
apurados pelo levantamento de um Balance Patrimonial e pagos pela emissao de 12
(doze) notas promiss6rias de igual valor, com vencimen tos mensais , sucessivos e sem
juros, corrigidos pelos Indices oficiais.

Paraqrafo Unico:

CLAuSULA DOZE

As partes poderao convencionar outra forma de pagamento
dos haveres do s6cio incapacitado, impedido, falecido ou
retirante, levando- se em conta a situacao econ6mica e
financeira da sociedade.

As deliberacoes dos s6cios quanta as rnaterias pertinentes ao artigo 1.071, 1.072 § e 1.073
do C6digo Civil e assuntos relevantes a sociedade , serao resolvidas em reunioes, devendo
a convocacao ser feita atraves de quaisquer meios disponlveis, ficando dispensada a
convocacao se os s6cios comparecerem ou se declararem por escrito, que estavam
cientes do local, data, hora e ordem do dia. Se os s6cios decidirem, por escrito, sobre a
materia que seria objeto da reuniao, ficara tarnbern dispensada a sua realizacao,

Paraqrafo Primeiro: Dos trabalhos e deliberacoes dos s6cios , sera lavrada ata no
Iivro de atas de reunioes que devera ser assinada pelos
membros da mesa e pelos s6cios participantes. Somente sera
levado a registro publico competente a c6pia da ata ou extrato
das deliberacoes que devam produzir efeitos perante
terceiros.

Paraqrafo Seg undo: as s6cios poderao ser representados por procuradores, sendo
entao conside rados presentes a reuniao. Da mesma forma,
serao considerados presentes aqueles s6cios que derem seu
voto por fac-slrnlle, telex, e-mail, telegrama ou qualque r outra
forma escrita .

R. /Iansa, 42 - VI. Prudente - Sil o Paulo
Tel.: (11) 2065-4400 - www.financialcontabil.com.br
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CLAuSULA TREZE

as adm inistradores declaram, sob as penas da lei, que nao estao imped idos de exercer a
adrnlnistracao da sociedade par lei especial, au em virtude de condenacao criminal, au par
se encontrar sob as efeitos dela, a pena que vede , ainda que temporariamente, a acesso a
cargos publlcos: au par crime falimentar, de preva ricacao, peita au suborno, concussao,
peculato; au contra a economia popular, contra 0 sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de consumo, a fe pubica au a
propriedade.

c LAUSULA QUATORZE

as casas omissos no presente contrato serao regidos pelas dlsposicoes referentes as
socieda des limitadas constantes da Lei nO 10.406 de 2002 e subsidiariamente e
supletivamente pelas dlspos icoes pertinentes a Lei das Sociedades par Acoes.

c LAUSULA QUINZE

Para dirimir as eventuais duvidas au Iitigios decorrentes deste contrato , as partes elegem a
Foro do local de sua sede social.

E, pa r esta rem de plena acordo com a disposto no presente , ass inam a referido em 03
(tres) vias de igu al tear , com 02 (duas) testemunhas, suas conhecidas e a tud o cientes.

Sao Paulo, 2 de maio de 2016.

A SILVA PRANDINI

~(' 5)~~

LUCIA DE JES &'RDOSO OLIVEIRA
JULIANI

TESTEMUNHAS
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PARCELA
N° 

ÁRVORE
FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VERNACULAR CAP (cm) DAP (cm) AB (m²)

Lati Long
1 1 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 32,00 10,19 0,0081 648497 8621651

1 2 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 23,00 7,32 0,0042
1 3 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 24,00 7,64 0,0046
1 4 ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 50,00 15,92 0,0199
1 5 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 127,00 40,43 0,1284
1 6 CHRYSOBALANACEAE Hirtella glandulosa Bosta de rato 85,00 27,06 0,0575
1 7 APOCYNACEAE Hymatanthus obovathus Timborna 133,00 42,34 0,1408

1 8 FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 39,00 12,41 0,0121
1 9 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 44,00 14,01 0,0154
1 10 FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 64,00 20,37 0,0326
1 11 FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 104,00 33,10 0,0861

1 12 URTICACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 23,00 7,32 0,0042
1 13 EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Taquari 40,00 12,73 0,0127

1 14 CALOPHYLLACEAE Caraipa densifolia Vermelhão 67,00 21,33 0,0357
1 15 MELASTOMATACEAE Mouriri nervosa Canela cutia 28,00 8,91 0,0062
1 16 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 43,00 13,69 0,0147
1 17 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 40,00 12,73 0,0127
1 18 BURSERACEAE Protium spruceanum Amescla vermelha 28,00 8,91 0,0062
1 19 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 33,00 10,50 0,0087
1 20 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 32,00 10,19 0,0081

1 21 MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul Cegador 23,00 7,32 0,0042
1 22 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 25,00 7,96 0,0050
1 23 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 20,00 6,37 0,0032
1 24 LYTHRACEAE Physocalimma scaberrimun Arica 52,00 16,55 0,0215

1 25 VOCHYSIACEAE Qualea paraensis Cambará p. 76,00 24,19 0,0460
1 26 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 25,00 7,96 0,0050

1 27 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 62,00 19,74 0,0306

1 28 MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul Cegador 23,00 7,32 0,0042

1 29 FABACEAE Hymenaea courbaril var. stilbo Jatobá 37,00 11,78 0,0109
1 30 EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 91,00 28,97 0,0659

1 31 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 49,00 15,60 0,0191



1 32 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 46,00 14,64 0,0168
1 33 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 27,00 8,59 0,0058
1 34 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 80,00 25,46 0,0509

1 35 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 30,00 9,55 0,0072

1 36 MALVACEAE Ceiba pentandra Sumauma 107,00 34,06 0,0911

1 37 ANNONACEAE

 Guatteria sp. Pindaiba sp. 32,00 10,19 0,0081

1 38 FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 136,00 43,29 0,1472

1 39 BURSERACEAE Protium pilosum Amesclinha 42,00 13,37 0,0140

1 40 BIGNONIACEAE Handroanthus serratifolius Ipê amarelo 53,00 16,87 0,0224

1 41 MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul Cegador 75,00 23,87 0,0448

1 42 BURSERACEAE Protium pilosum Amesclinha 26,00 8,28 0,0054

1 43 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum squamatum Pimenta coca 43,00 13,69 0,0147

1 44 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 26,00 8,28 0,0054

1 45 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 27,00 8,59 0,0058

1 46 ANNONACEAE

 Annona sylvatica Pinha da mata 50,00 15,92 0,0199

1 47 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 28,00 8,91 0,0062

1 48 FABACEAE Samanea nopinatum Sete casca 40,00 12,73 0,0127

1 49 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 29,00 9,23 0,0067

1 50 SAPINDACEAE Talisia esculenta Pitomba 31,00 9,87 0,0076

1 51 FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 170,00 54,11 0,2300

1 52 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 24,00 7,64 0,0046

1 53 ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 69,00 21,96 0,0379

1 54 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 25,00 7,96 0,0050

1 55 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 50,00 15,92 0,0199

1 56 RUBIACEAE Amaioua guianensis Marmelada a. 44,00 14,01 0,0154

1 57 ELAEOCARPACEAE Sloanea robusta Pateiro 30,00 9,55 0,0072

1 58 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 88,00 28,01 0,0616

1 59 RUBIACEAE Amaioua guianensis Marmelada a. 36,00 11,46 0,0103

1 60 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 106,00 33,74 0,0894

1 61 FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 90,00 28,65 0,0645

1 62 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 117,00 37,24 0,1089

1 63 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 63,00 20,05 0,0316

1 64 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 63,00 20,05 0,0316



1 65 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 67,00 21,33 0,0357

1 66 BORAGINACEAE Cordia glabrata Louro branco 84,00 26,74 0,0561

1 67 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 28,00 8,91 0,0062

1 68 RUBIACEAE Amaioua guianensis Marmelada a. 39,00 12,41 0,0121 648595 8621627

2 69 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 98,00 31,19 0,0764 648289 8623090

2 70 ANNONACEAE

 Annona sylvatica Pinha da mata 40,00 12,73 0,0127

2 71 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 27,00 8,59 0,0058

2 72 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 67,00 21,33 0,0357

2 73 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 22,00 7,00 0,0039

2 74 FABACEAE Samanea nopinatum Sete casca 53,00 16,87 0,0224

2 75 SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 119,00 37,88 0,1127

2 76 BURSERACEAE Protium pilosum Amesclinha 35,00 11,14 0,0097

2 77 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 86,00 27,37 0,0589

2 78 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 52,00 16,55 0,0215

2 79 ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 66,00 21,01 0,0347

2 80 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 25,00 7,96 0,0050

2 81 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 40,00 12,73 0,0127

2 82 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 68,00 21,65 0,0368

2 83 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 25,00 7,96 0,0050

2 84 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 29,00 9,23 0,0067

2 85 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 34,00 10,82 0,0092

2 86 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 84,00 26,74 0,0561

2 87 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 30,00 9,55 0,0072

2 88 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 29,00 9,23 0,0067

2 89 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Peroba mica 22,00 7,00 0,0039

2 90 ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 50,00 15,92 0,0199

2 91 ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 47,00 14,96 0,0176

2 92 BURSERACEAE Protium spruceanum Amescla vermelha 27,00 8,59 0,0058

2 93 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 37,00 11,78 0,0109

2 94 FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 30,00 9,55 0,0072

2 95 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 64,00 20,37 0,0326

2 96 MALVACEAE Mollia lepdota Molia 93,00 29,60 0,0688

2 97 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 24,00 7,64 0,0046



2 98 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Peroba mica 63,00 20,05 0,0316

2 99 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 33,00 10,50 0,0087

2 100 EBENACEAE Dyospiros brasiliensis olho boizinho 83,00 26,42 0,0548

2 101 MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul Cegador 55,00 17,51 0,0241

2 102 BIGNONIACEAE Handroanthus serratifolius Ipê amarelo 28,00 8,91 0,0062

2 103 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 25,00 7,96 0,0050

2 104 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 41,00 13,05 0,0134

2 105 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 151,00 48,06 0,1814

2 106 EUPHORBIACEAE Hevea benthamiana Seringueira 44,00 14,01 0,0154

2 107 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 60,00 19,10 0,0286

2 108 SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 123,00 39,15 0,1204

2 109 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 66,00 21,01 0,0347

2 110 LYTHRACEAE Physocalimma scaberrimun Arica 49,00 15,60 0,0191

2 111 CALOPHYLLACEAE Caraipa densifolia Vermelhão 89,00 28,33 0,0630

2 112 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 64,00 20,37 0,0326

2 113 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 29,00 9,23 0,0067

2 114 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 25,00 7,96 0,0050

2 115 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 107,00 34,06 0,0911

2 116 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 34,00 10,82 0,0092

2 117 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 40,00 12,73 0,0127

2 118 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 27,00 8,59 0,0058

2 119 CALOPHYLLACEAE Caraipa densifolia Vermelhão 55,00 17,51 0,0241

2 120 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 59,00 18,78 0,0277

2 121 LYTHRACEAE Physocalimma scaberrimun Arica 38,00 12,10 0,0115

2 122 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 28,00 8,91 0,0062

2 123 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 25,00 7,96 0,0050

2 124 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 46,00 14,64 0,0168

2 125 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 150,00 47,75 0,1790

2 126 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 32,00 10,19 0,0081

2 127 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 26,00 8,28 0,0054

2 128 BURSERACEAE Protium spruceanum Amescla vermelha 32,00 10,19 0,0081

2 129 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 59,00 18,78 0,0277

2 130 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 87,00 27,69 0,0602



2 131 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 43,00 13,69 0,0147

2 132 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 48,00 15,28 0,0183

2 133 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 31,00 9,87 0,0076

2 134 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 61,00 19,42 0,0296

2 135 FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 277,00 88,17 0,6106 648380 8623118

3 136 MELASTOMATACEAE Miconia ferruginsa Ferrugem 33,00 10,50 0,0087 648717 8624262

3 137 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 54,00 17,19 0,0232

3 138 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 57,00 18,14 0,0259

3 139 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 30,00 9,55 0,0072

3 140 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 98,00 31,19 0,0764

3 141 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 110,00 35,01 0,0963

3 142 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 33,00 10,50 0,0087

3 143 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 187,00 59,52 0,2783

3 144 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 47,00 14,96 0,0176

3 145 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 22,00 7,00 0,0039

3 146 SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 46,00 14,64 0,0168

3 147 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 25,00 7,96 0,0050

3 148 FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 119,00 37,88 0,1127

3 149 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 22,00 7,00 0,0039

3 150 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 70,00 22,28 0,0390

3 151 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 31,00 9,87 0,0076

3 152 SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 82,00 26,10 0,0535

3 153 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 33,00 10,50 0,0087

3 154 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 28,00 8,91 0,0062

3 155 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 35,00 11,14 0,0097

3 156 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 36,00 11,46 0,0103

3 157 BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 32,00 10,19 0,0081

3 158 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 43,00 13,69 0,0147

3 159 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 48,00 15,28 0,0183

3 160 FABACEAE Pterodon pubescens Sucupira branca 42,00 13,37 0,0140

3 161 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 55,00 17,51 0,0241

3 162 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 25,00 7,96 0,0050

3 163 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 68,00 21,65 0,0368



3 164 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 48,00 15,28 0,0183

3 165 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 37,00 11,78 0,0109

3 166 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 40,00 12,73 0,0127

3 167 LAURACEAE Ocotea odorifera Canela sasafras 53,00 16,87 0,0224

3 168 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 35,00 11,14 0,0097

3 169 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 37,00 11,78 0,0109

3 170 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 55,00 17,51 0,0241

3 171 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 40,00 12,73 0,0127

3 172 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 33,00 10,50 0,0087

3 173 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 83,00 26,42 0,0548

3 174 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 41,00 13,05 0,0134

3 175 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 29,00 9,23 0,0067

3 176 APOCYNACEAE Aspidosperma guatambu Guatambu peroba 60,00 19,10 0,0286

3 177 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 83,00 26,42 0,0548

3 178 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 32,00 10,19 0,0081

3 179 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 31,00 9,87 0,0076

3 180 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 55,00 17,51 0,0241

3 181 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 28,00 8,91 0,0062

3 182 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 225,00 71,62 0,4029

3 183 EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 48,00 15,28 0,0183

3 184 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 45,00 14,32 0,0161

3 185 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 32,00 10,19 0,0081

3 186 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 35,00 11,14 0,0097

3 187 ANNONACEAE

 Annona sylvatica Pinha da mata 71,00 22,60 0,0401

3 188 ANNONACEAE

 Annona sylvatica Pinha da mata 67,00 21,33 0,0357

3 189 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 35,00 11,14 0,0097

3 190 FABACEAE Samanea nopinatum Sete casca 120,00 38,20 0,1146

3 191 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 36,00 11,46 0,0103

3 192 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 24,00 7,64 0,0046

3 193 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 24,00 7,64 0,0046

3 194 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 36,00 11,46 0,0103

3 195 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 118,00 37,56 0,1108

3 196 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 184,00 58,57 0,2694



3 197 FABACEAE Pterodon pubescens Sucupira branca 120,00 38,20 0,1146

3 198 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 22,00 7,00 0,0039

3 199 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 25,00 7,96 0,0050

3 200 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 175,00 55,70 0,2437

3 201 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 26,00 8,28 0,0054

3 202 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 86,00 27,37 0,0589

3 203 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 31,00 9,87 0,0076

3 204 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 23,00 7,32 0,0042

3 205 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 230,00 73,21 0,4210

3 206 LAMIACEAE Vitex cymosa Tarumã 55,00 17,51 0,0241

3 207 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 37,00 11,78 0,0109

3 208 OLACACEAE Heisteria citrifolia Heisteria 35,00 11,14 0,0097

3 209 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 71,00 22,60 0,0401

3 210 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 21,00 6,68 0,0035

3 211 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 84,00 26,74 0,0561

3 212 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 33,00 10,50 0,0087

3 213 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 121,00 38,52 0,1165

3 214 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 48,00 15,28 0,0183

3 215 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 35,00 11,14 0,0097

3 216 EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 68,00 21,65 0,0368

3 217 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 27,00 8,59 0,0058 648691 8624353

4 218 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 55,00 17,51 0,0241 649325 8626274

4 219 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 24,00 7,64 0,0046

4 220 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 29,00 9,23 0,0067

4 221 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 24,00 7,64 0,0046

4 222 EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 23,00 7,32 0,0042

4 223 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 44,00 14,01 0,0154

4 224 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 115,00 36,61 0,1052

4 225 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 108,00 34,38 0,0928

4 226 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 25,00 7,96 0,0050

4 227 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 37,00 11,78 0,0109

4 228 MYRTACEAE Myrcia lanuginosa O.Berg Grudentinho 27,00 8,59 0,0058

4 229 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 53,00 16,87 0,0224



4 230 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 38,00 12,10 0,0115

4 231 ANNONACEAE

 Duguetia marcgraviana Pindaiba Preta 37,00 11,78 0,0109

4 232 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 74,00 23,55 0,0436

4 233 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 58,00 18,46 0,0268

4 234 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 43,00 13,69 0,0147

4 235 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 51,00 16,23 0,0207

4 236 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 31,00 9,87 0,0076

4 237 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 64,00 20,37 0,0326

4 238 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 38,00 12,10 0,0115

4 239 CHRYSOBALANACEAE Licania humilis Fruta de morcego 31,00 9,87 0,0076

4 240 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum squamatum Pimenta coca 26,00 8,28 0,0054

4 241 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 38,00 12,10 0,0115

4 242 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 47,00 14,96 0,0176

4 243 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 60,00 19,10 0,0286

4 244 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 22,00 7,00 0,0039

4 245 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 74,00 23,55 0,0436

4 246 FABACEAE Inga grandiflora ingá g. 58,00 18,46 0,0268

4 247 LAURACEAE Aiouea saligna canela 31,00 9,87 0,0076

4 248 LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 51,00 16,23 0,0207

4 249 EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 50,00 15,92 0,0199

4 250 MALPIGHIACEAE Bysonima coccolobifolia Milho de pomba b. 25,00 7,96 0,0050

4 251 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 28,00 8,91 0,0062

4 252 LAURACEAE Aiouea saligna canela 49,00 15,60 0,0191

4 253 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 41,00 13,05 0,0134

4 254 FABACEAE Inga grandiflora ingá g. 92,00 29,28 0,0674

4 255 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 48,00 15,28 0,0183

4 256 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 100,00 31,83 0,0796

4 257 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 65,00 20,69 0,0336

4 258 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 54,00 17,19 0,0232

4 259 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 99,00 31,51 0,0780

4 260 LAURACEAE Aiouea saligna canela 33,00 10,50 0,0087

4 261 LAURACEAE Aiouea saligna canela 35,00 11,14 0,0097

4 262 BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 31,00 9,87 0,0076



4 263 HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 135,00 42,97 0,1450

4 264 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 113,00 35,97 0,1016

4 265 FABACEAE Hymenolobium heringerianum Angelim 25,00 7,96 0,0050

4 266 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 140,00 44,56 0,1560

4 267 HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 55,00 17,51 0,0241

4 268 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 80,00 25,46 0,0509

4 269 MELASTOMATACEAE Miconia minutifolia Chumbinho 50,00 15,92 0,0199

4 270 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 52,00 16,55 0,0215

4 271 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 31,00 9,87 0,0076

4 272 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 46,00 14,64 0,0168

4 273 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 230,00 73,21 0,4210

4 274 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 44,00 14,01 0,0154

4 275 FABACEAE Hymenolobium heringerianum Angelim 27,00 8,59 0,0058

4 276 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 190,00 60,48 0,2873

4 277 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 33,00 10,50 0,0087

4 278 EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 65,00 20,69 0,0336

4 279 HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 97,00 30,88 0,0749

4 280 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 25,00 7,96 0,0050

4 281 FABACEAE Inga grandiflora ingá g. 68,00 21,65 0,0368 649259 8626207

5 282 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 31,00 9,87 0,0076 644472 8626752

5 283 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 75,00 23,87 0,0448

5 284 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 72,00 22,92 0,0413

5 285 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 34,00 10,82 0,0092

5 286 RUBIACEAE Posoqueria latifolia Marmelada fedida 32,00 10,19 0,0081

5 287 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 29,00 9,23 0,0067

5 288 HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 172,00 54,75 0,2354

5 289 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Coca 25,00 7,96 0,0050

5 290 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 27,00 8,59 0,0058

5 291 CHRYSOBALANACEAE Licania humilis Fruta de morcego 37,00 11,78 0,0109

5 292 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 26,00 8,28 0,0054

5 293 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 28,00 8,91 0,0062

5 294 LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 129,00 41,06 0,1324

5 295 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 85,00 27,06 0,0575



5 296 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 26,00 8,28 0,0054

5 297 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 28,00 8,91 0,0062

5 298 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 63,00 20,05 0,0316

5 299 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 46,00 14,64 0,0168

5 300 HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 86,00 27,37 0,0589

5 301 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 41,00 13,05 0,0134

5 302 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 36,00 11,46 0,0103

5 303 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. Licania 31,00 9,87 0,0076

5 304 BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 47,00 14,96 0,0176

5 305 ANNONACEAE

 Duguetia marcgraviana Pindaiba Preta 26,00 8,28 0,0054

5 306 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 58,00 18,46 0,0268

5 307 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 26,00 8,28 0,0054

5 308 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 83,00 26,42 0,0548

5 309 MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 25,00 7,96 0,0050

5 310 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 85,00 27,06 0,0575

5 311 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 65,00 20,69 0,0336

5 312 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 33,00 10,50 0,0087

5 313 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 29,00 9,23 0,0067

5 314 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 111,00 35,33 0,0980

5 315 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 97,00 30,88 0,0749

5 316 LAURACEAE Aiouea saligna canela 118,00 37,56 0,1108

5 317 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 55,00 17,51 0,0241

5 318 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 24,00 7,64 0,0046

5 319 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 26,00 8,28 0,0054

5 320 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 52,00 16,55 0,0215

5 321 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 62,00 19,74 0,0306

5 322 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. Licania 69,00 21,96 0,0379

5 323 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 27,00 8,59 0,0058

5 324 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 68,00 21,65 0,0368

5 325 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 48,00 15,28 0,0183

5 326 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 45,00 14,32 0,0161

5 327 LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 98,00 31,19 0,0764

5 328 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 29,00 9,23 0,0067



5 329 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 29,00 9,23 0,0067

5 330 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 78,00 24,83 0,0484

5 331 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 66,00 21,01 0,0347

5 332 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 49,00 15,60 0,0191

5 333 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 56,00 17,83 0,0250

5 334 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 22,00 7,00 0,0039

5 335 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 33,00 10,50 0,0087

5 336 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 58,00 18,46 0,0268

5 337 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 55,00 17,51 0,0241

5 338 FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 100,00 31,83 0,0796

5 339 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 44,00 14,01 0,0154

5 340 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 82,00 26,10 0,0535

5 341 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 47,00 14,96 0,0176

5 342 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 36,00 11,46 0,0103

5 343 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 82,00 26,10 0,0535

5 344 LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 34,00 10,82 0,0092

5 345 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 68,00 21,65 0,0368

5 346 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 94,00 29,92 0,0703

5 347 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 24,00 7,64 0,0046

5 348 MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 40,00 12,73 0,0127

5 349 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 61,00 19,42 0,0296

5 350 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 26,00 8,28 0,0054

5 351 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. Licania 26,00 8,28 0,0054

5 352 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 49,00 15,60 0,0191

5 353 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 44,00 14,01 0,0154

5 354 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 69,00 21,96 0,0379

5 355 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 56,00 17,83 0,0250

5 356 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 53,00 16,87 0,0224

5 357 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 28,00 8,91 0,0062

5 358 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 62,00 19,74 0,0306

5 359 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 26,00 8,28 0,0054

5 360 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 68,00 21,65 0,0368

5 361 FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 133,00 42,34 0,1408 644551 8626716



6 362 FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 68,00 21,65 0,0368 647152 8627914

6 363 MELASTOMATACEAE Miconia ferruginsa Ferrugem 34,00 10,82 0,0092

6 364 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 40,00 12,73 0,0127

6 365 MALPIGHIACEAE Bysonima coccolobifolia Milho de pomba b. 98,00 31,19 0,0764

6 366 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 109,00 34,70 0,0945

6 367 FABACEAE Abarema jupumba Tento 56,00 17,83 0,0250

6 368 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 26,00 8,28 0,0054

6 369 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 26,00 8,28 0,0054

6 370 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 26,00 8,28 0,0054

6 371 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 37,00 11,78 0,0109

6 372 SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 128,00 40,74 0,1304

6 373 ANNONACEAE

 Annona sylvatica Pinha da mata 28,00 8,91 0,0062

6 374 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 36,00 11,46 0,0103

6 375 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 31,00 9,87 0,0076

6 376 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 43,00 13,69 0,0147

6 377 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 60,00 19,10 0,0286

6 378 MALPIGHIACEAE Bysonima coccolobifolia Milho de pomba b. 101,00 32,15 0,0812

6 379 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 24,00 7,64 0,0046

6 380 MELASTOMATACEAE Miconia sp. Desenterra família 90,00 28,65 0,0645

6 381 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 38,00 12,10 0,0115

6 382 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 51,00 16,23 0,0207

6 383 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 25,00 7,96 0,0050

6 384 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 27,00 8,59 0,0058

6 385 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 47,00 14,96 0,0176

6 386 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 81,00 25,78 0,0522

6 387 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 33,00 10,50 0,0087

6 388 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 40,00 12,73 0,0127

6 389 BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 45,00 14,32 0,0161

6 390 APOCYNACEAE Aspidosperma discolor Guarantã 210,00 66,85 0,3509

6 391 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 104,00 33,10 0,0861

6 392 MELIACEAE Cedrela fissilis Rosinha 50,00 15,92 0,0199

6 393 MELASTOMATACEAE Mouriri nervosa Canela cutia 33,00 10,50 0,0087

6 394 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 27,00 8,59 0,0058



6 395 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 75,00 23,87 0,0448

6 396 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 125,00 39,79 0,1243

6 397 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 50,00 15,92 0,0199

6 398 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 29,00 9,23 0,0067

6 399 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 31,00 9,87 0,0076

6 400 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 88,00 28,01 0,0616

6 401 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 30,00 9,55 0,0072

6 402 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 52,00 16,55 0,0215

6 403 OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 31,00 9,87 0,0076

6 404 LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 39,00 12,41 0,0121

6 405 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 33,00 10,50 0,0087

6 406 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 171,00 54,43 0,2327

6 407 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 43,00 13,69 0,0147

6 408 MELASTOMATACEAE Miconia minutifolia Chumbinho 74,00 23,55 0,0436

6 409 SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 37,00 11,78 0,0109

6 410 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 165,00 52,52 0,2166

6 411 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 25,00 7,96 0,0050

6 412 ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 42,00 13,37 0,0140

6 413 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 24,00 7,64 0,0046

6 414 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 37,00 11,78 0,0109

6 415 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 34,00 10,82 0,0092

6 416 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 39,00 12,41 0,0121

6 417 BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 123,00 39,15 0,1204

6 418 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 47,00 14,96 0,0176

6 419 CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 48,00 15,28 0,0183

6 420 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 58,00 18,46 0,0268

6 421 MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul Cegador 47,00 14,96 0,0176

6 422 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 27,00 8,59 0,0058

6 423 VOCHYSIACEAE Qualea paraensis Cambará p. 52,00 16,55 0,0215

6 424 CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 49,00 15,60 0,0191 647122 8628012

7 425 SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 36,00 11,46 0,0103 646312 8627114

7 426 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 30,00 9,55 0,0072

7 427 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 148,00 47,11 0,1743



7 428 EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 76,00 24,19 0,0460

7 429 EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 80,00 25,46 0,0509

7 430 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 36,00 11,46 0,0103

7 431 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 28,00 8,91 0,0062

7 432 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 31,00 9,87 0,0076

7 433 EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 53,00 16,87 0,0224

7 434 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 29,00 9,23 0,0067

7 435 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 33,00 10,50 0,0087

7 436 SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 35,00 11,14 0,0097

7 437 FABACEAE Inga sp Ingá 62,00 19,74 0,0306

7 438 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 119,00 37,88 0,1127

7 439 FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 117,00 37,24 0,1089

7 440 SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 45,00 14,32 0,0161

7 441 FABACEAE Inga sp Ingá 30,00 9,55 0,0072

7 442 FABACEAE Inga sp Ingá 51,00 16,23 0,0207

7 443 BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 80,00 25,46 0,0509

7 444 FABACEAE Inga sp Ingá 38,00 12,10 0,0115

7 445 EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 61,00 19,42 0,0296

7 446 CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 43,00 13,69 0,0147

7 447 FABACEAE Hymenolobium heringerianum Angelim 25,00 7,96 0,0050

7 448 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 38,00 12,10 0,0115

7 449 FABACEAE Inga sp Ingá 28,00 8,91 0,0062

7 450 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 102,00 32,47 0,0828

7 451 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 26,00 8,28 0,0054

7 452 CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 33,00 10,50 0,0087

7 453 MORACEAE Brosimum gaudichaudii mama sem espinho 78,00 24,83 0,0484

7 454 MELASTOMATACEAE Miconia sp. Desenterra família 101,00 32,15 0,0812

7 455 ANNONACEAE

 Duguetia lanceolata Pindaiba branca 26,00 8,28 0,0054

7 456 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 28,00 8,91 0,0062

7 457 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 57,00 18,14 0,0259

7 458 APOCYNACEAE Couma macrocarpa Sorva 58,00 18,46 0,0268

7 459 IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 64,00 20,37 0,0326

7 460 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 45,00 14,32 0,0161



7 461 FABACEAE Plathymenia reticulata Amarelinho 37,00 11,78 0,0109

7 462 FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 34,00 10,82 0,0092

7 463 LAURACEAE Aiouea saligna canela 47,00 14,96 0,0176

7 464 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 121,00 38,52 0,1165

7 465 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 103,00 32,79 0,0844

7 466 URTICACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 68,00 21,65 0,0368

7 467 LAURACEAE Ocotea guianensis Seda 45,00 14,32 0,0161

7 468 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 102,00 32,47 0,0828

7 469 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 46,00 14,64 0,0168

7 470 FABACEAE Inga sp Ingá 31,00 9,87 0,0076

7 471 HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 26,00 8,28 0,0054

7 472 CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 38,00 12,10 0,0115

7 473 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 32,00 10,19 0,0081

7 474 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 38,00 12,10 0,0115

7 475 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 34,00 10,82 0,0092

7 476 FABACEAE Inga longifolia Ingazão 153,00 48,70 0,1863

7 477 SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 27,00 8,59 0,0058

7 478 RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 34,00 10,82 0,0092

7 479 LAURACEAE Aiouea saligna canela 54,00 17,19 0,0232



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  29  

F IT OS S OCI O LO GIA



Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

ind/ha % m²/ha % %

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NONE VULGAR DA DR DoA DoR FA FR IVI IVC

FABACEAE Abarema jupumba Tento 1,43 0,21 0,0357 0,14 0,14 0,53 0,88 0,35

LAURACEAE Aiouea saligna canela 10,00 1,46 0,2811 1,13 0,43 1,60 4,19 2,59

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Taquari 1,43 0,21 0,0182 0,07 0,14 0,53 0,81 0,28

RUBIACEAE Amaioua guianensis Marmelada a. 4,29 0,63 0,0540 0,22 0,14 0,53 1,38 0,84

ANNONACEAE Annona sylvatica Pinha da mata 7,14 1,04 0,1639 0,66 0,57 2,13 3,83 1,70

FABACEAE Apuleia leyocarpa Garapeira 5,71 0,84 1,5032 6,06 0,29 1,06 7,96 6,89

APOCYNACEAE Aspidosperma discolor Guarantã 1,43 0,21 0,5013 2,02 0,14 0,53 2,76 2,23

APOCYNACEAE Aspidosperma guatambu Guatambu peroba 1,43 0,21 0,0409 0,16 0,14 0,53 0,91 0,37

APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron Peroba mica 2,86 0,42 0,0506 0,20 0,14 0,53 1,15 0,62

FABACEAE Bouwdichia virgilioides Sucupira preta 5,71 0,84 0,1929 0,78 0,43 1,60 3,21 1,61

MORACEAE Brosimum gaudichaudii mama sem espinho 1,43 0,21 0,0692 0,28 0,14 0,53 1,02 0,49

MALPIGHIACEAE Bysonima coccolobifolia Milho de pomba b. 4,29 0,63 0,2323 0,94 0,29 1,06 2,63 1,56

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Guanandi 18,57 2,71 0,7122 2,87 0,71 2,66 8,24 5,58

CALOPHYLLACEAE Caraipa densifolia Vermelhão 4,29 0,63 0,1755 0,71 0,29 1,06 2,40 1,33

ANNONACEAE

 Cardiopetalum calophyllum Pindaiba vermelha 48,57 7,10 0,8990 3,62 0,86 3,19 13,91 10,72

SALICACEAE Casearia arborea Chá de frade 5,71 0,84 0,2379 0,96 0,29 1,06 2,86 1,79

URTICACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 2,86 0,42 0,0586 0,24 0,29 1,06 1,72 0,65

MELIACEAE Cedrela fissilis Rosinha 1,43 0,21 0,0284 0,11 0,14 0,53 0,86 0,32

MALVACEAE Ceiba pentandra Sumauma 1,43 0,21 0,1302 0,52 0,14 0,53 1,27 0,73

CANNABACEAE Celtis spinosa Grão de galo 11,43 1,67 0,0839 0,34 0,57 2,13 4,14 2,01

SAPOTACEAE Chrysophyllum marginatum Leiteirinho 5,71 0,84 0,4335 1,75 0,29 1,06 3,65 2,58

CONNARACEAE Connarus perrottetii Connarus 8,57 1,25 0,0792 0,32 0,71 2,66 4,23 1,57

FABACEAE Copaiphera malmei Pau óleo 5,71 0,84 0,4931 1,99 0,43 1,60 4,42 2,82

BORAGINACEAE Cordia glabrata Louro branco 1,43 0,21 0,0802 0,32 0,14 0,53 1,06 0,53

RUBIACEAE Cordiera macrophylla marmelada 10,00 1,46 0,1464 0,59 0,29 1,06 3,12 2,05

APOCYNACEAE Couma macrocarpa Sorva 1,43 0,21 0,0382 0,15 0,14 0,53 0,89 0,36

ANNONACEAE Duguetia lanceolata Pindaiba branca 18,57 2,71 0,2795 1,13 0,86 3,19 7,03 3,84

ESTRUTURA HORIZONTAL

Floresta Estacional Semidecidual Submontana com dossel emergente

Abundância/Densid

ade
Dominância Frequência Valor de 

importânc

ia (%)

Valor de 

cobertura 

(%)
ESPÉCIES



ANNONACEAE Duguetia marcgraviana Pindaiba Preta 2,86 0,42 0,0232 0,09 0,29 1,06 1,58 0,51

EBENACEAE Dyospiros brasiliensis olho boizinho 1,43 0,21 0,0783 0,32 0,14 0,53 1,06 0,52

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum sp. Coca 1,43 0,21 0,0071 0,03 0,14 0,53 0,77 0,24

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum squamatum Pimenta coca 2,86 0,42 0,0287 0,12 0,29 1,06 1,60 0,53

ANNONACEAE

 Guatteria sp. Pindaiba sp. 1,43 0,21 0,0116 0,05 0,14 0,53 0,79 0,26

BIGNONIACEAE Handroanthus serratifolius Ipê amarelo 2,86 0,42 0,0408 0,16 0,29 1,06 1,65 0,58

OLACACEAE Heisteria citrifolia Heisteria 1,43 0,21 0,0139 0,06 0,14 0,53 0,80 0,26

EUPHORBIACEAE Hevea benthamiana Seringueira 1,43 0,21 0,0220 0,09 0,14 0,53 0,83 0,30

CHRYSOBALANACEAE Hirtella glandulosa Bosta de rato 1,43 0,21 0,0821 0,33 0,14 0,53 1,07 0,54

HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Umiri bálsamo 7,14 1,04 0,7689 3,10 0,29 1,06 5,21 4,14

APOCYNACEAE Hymatanthus obovathus Timborna 1,43 0,21 0,2011 0,81 0,14 0,53 1,55 1,02

FABACEAE Hymenaea courbaril Jatobá 1,43 0,21 0,0156 0,06 0,14 0,53 0,80 0,27

FABACEAE Hymenolobium heringerianum Angelim 4,29 0,63 0,0225 0,09 0,29 1,06 1,78 0,72

FABACEAE Inga grandiflora ingá g. 4,29 0,63 0,1870 0,75 0,14 0,53 1,91 1,38

FABACEAE Inga heterophylla Ingá h. 12,86 1,88 0,2293 0,92 0,29 1,06 3,87 2,80

FABACEAE Inga longifolia Ingazão 11,43 1,67 1,3348 5,38 0,29 1,06 8,11 7,05

FABACEAE Inga sp Ingá 8,57 1,25 0,1198 0,48 0,14 0,53 2,27 1,74

CHRYSOBALANACEAE Licania blachii João duro 21,43 3,13 0,4315 1,74 0,71 2,66 7,53 4,87

CHRYSOBALANACEAE Licania humilis Fruta de morcego 2,86 0,42 0,0265 0,11 0,29 1,06 1,59 0,52

CHRYSOBALANACEAE Licania sp. licania 30,00 4,38 0,4899 1,97 0,71 2,66 9,02 6,36

EUPHORBIACEAE Mabea fistulifera Mamona do mato 7,14 1,04 0,3068 1,24 0,29 1,06 3,34 2,28

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Milho torrado 7,14 1,04 0,1612 0,65 0,29 1,06 2,76 1,69

SAPINDACEAE Matayba guianensis Camboatá branco 48,57 7,10 0,5754 2,32 0,57 2,13 11,54 9,42

MELASTOMATACEAE Miconia ferruginsa Ferrugem 2,86 0,42 0,0255 0,10 0,29 1,06 1,58 0,52

MELASTOMATACEAE Miconia minutifolia Chumbinho 2,86 0,42 0,0907 0,37 0,29 1,06 1,85 0,78

MELASTOMATACEAE Miconia sp. Desenterra família 2,86 0,42 0,2080 0,84 0,29 1,06 2,32 1,26

MALVACEAE Mollia lepdota Molia 1,43 0,21 0,0983 0,40 0,14 0,53 1,14 0,61

MELASTOMATACEAE Mouriri nervosa Canela cutia 2,86 0,42 0,0213 0,09 0,29 1,06 1,57 0,50

MYRTACEAE Myrcia lanuginosa Grudentinho 1,43 0,21 0,0083 0,03 0,14 0,53 0,77 0,24

MYRTACEAE Myrcia tomentosa Goiabinha verdadeira 50,00 7,31 0,4991 2,01 0,57 2,13 11,45 9,32

IXONANTHACEAE Ochthocosmus barrae Octho 14,29 2,09 1,6412 6,61 0,43 1,60 10,30 8,70

LAURACEAE Ocotea guianensis Seda 1,43 0,21 0,0230 0,09 0,14 0,53 0,83 0,30

LAURACEAE Ocotea leocoxylon Canela loro 5,71 0,84 0,3411 1,37 0,29 1,06 3,27 2,21



LAURACEAE Ocotea odorifera Canela sasafras 1,43 0,21 0,0319 0,13 0,14 0,53 0,87 0,34

LAURACEAE Ocotea spixiana Canelão 30,00 4,38 0,9885 3,98 0,86 3,19 11,56 8,37

ARECACEAE Oenocarpus distichus Bacaba 7,14 1,04 0,1856 0,75 0,29 1,06 2,86 1,79

OCHNACEAE Ouratea hexasperma Vassoura de bruxa 12,86 1,88 0,1334 0,54 0,43 1,60 4,01 2,42

LYTHRACEAE Physocalimma scaberrimun Arica 4,29 0,63 0,0745 0,30 0,29 1,06 1,99 0,93

FABACEAE Plathymenia reticulata Amarelinho 1,43 0,21 0,0156 0,06 0,14 0,53 0,80 0,27

RUBIACEAE Posoqueria latifolia Marmelada fedida 1,43 0,21 0,0116 0,05 0,14 0,53 0,79 0,26

SAPOTACEAE Pouteira sp. Paraju 11,43 1,67 0,7485 3,02 0,43 1,60 6,28 4,69

BURSERACEAE Protium heptaphylum Amescla 17,14 2,51 0,3904 1,57 0,57 2,13 6,21 4,08

BURSERACEAE Protium pilosum Amesclinha 4,29 0,63 0,0417 0,17 0,29 1,06 1,86 0,79

BURSERACEAE Protium spruceanum Amescla vermelha 4,29 0,63 0,0288 0,12 0,29 1,06 1,81 0,74

MORACEAE Pseudolmedia laevigata Cegador 7,14 1,04 0,1355 0,55 0,43 1,60 3,19 1,59

FABACEAE Pterodon pubescens Sucupira branca 2,86 0,42 0,1838 0,74 0,14 0,53 1,69 1,16

VOCHYSIACEAE Qualea paraensis Cambará p. 2,86 0,42 0,0964 0,39 0,29 1,06 1,87 0,81

HUMIRIACEAE Sacoglottis matogrossensis Uchí 31,43 4,59 1,0226 4,12 0,86 3,19 11,91 8,71

FABACEAE Samanea nopinatum Sete casca 4,29 0,63 0,2138 0,86 0,43 1,60 3,08 1,49

ELAEOCARPACEAE Sloanea robusta Pateiro 1,43 0,21 0,0102 0,04 0,14 0,53 0,78 0,25

FABACEAE Tachigali vulgaris Carvoeiro v. 21,43 3,13 0,8589 3,46 0,29 1,06 7,66 6,59

SAPINDACEAE Talisia esculenta Pitomba 1,43 0,21 0,0109 0,04 0,14 0,53 0,78 0,25

BURSERACEAE Tetragastris altissima amescla breu 32,86 4,80 4,1045 16,54 0,57 2,13 23,47 21,34

BURSERACEAE Trattinnickia burserifolia Amesclão 5,71 0,84 0,1204 0,49 0,57 2,13 3,45 1,32

MIRISTICACEAE Virola sebifera Ucuúba 11,43 1,67 0,2175 0,88 0,71 2,66 5,21 2,55

LAMIACEAE Vitex cymosa Tarumã 1,43 0,21 0,0344 0,14 0,14 0,53 0,88 0,35

684,29 100 24,8130 100 26,86 100 300 200Total Geral



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  30  

M EM ORIA L  DES CRIT IV O -  GERAÇÃ O 
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1 OBJETIVO 

Este Memorial Descrito tem como objetivo descrever a Geração de Efluentes da Operação, Geração 
de Efluentes Líquidos da Fase de Obra e Geração de Resíduos Sólidos da Fase de Obra para a 
Ampliação da Capacidade da Planta de Sorriso, conforme solicitado pela FS em referência – (SMT-
Ampliação de Sorriso 1,26Bi) em Mato Grosso – MT. 

 
Este projeto prevê que o efluente final da planta a ser instalada, terá as seguintes características, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 430/11: 

 
pH       5,0 a 9,0 
Temperatura      Inferior a 40 ºC (*) 
DBO (5 dias @ 20 ºC)    ≤ 120,0 mg/L (**) 
OG minerais      ˂ 20,0 mg/L 
OG vegetais      ˂ 50,0 mg/L 
Materiais Sedimentáveis    ˂ 1,0 mL/L/h 
Subst. solúveis em hexano (óleos e graxas)  até 100 mg/L 
Ausência de materiais flutuantes 

 
(*) sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona 
de mistura. 
(**) sendo que esse limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 
tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração 
do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 
 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
 

Nº DO DOCUMENTO TÍTULO 

FIA-01-ETE-HIDR-MED-
001_R03 

PROJETO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, SÓLIDOS 
E GASOSOS PARA AMPLIAÇÃO DA PLANTA. 

P01311-1430-AA-0100-1001 GERAL- PLOT PLAN – ÁREA INDUSTRIAL 

RESOLUÇÃO CONAMA 
307/2002 

DIRETRIZES, CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO 
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

RESOLUÇÃO CONAMA 
431/2011 

Artigo 3º da RESOLUÇÃO CONAMA 307- RESÍDUOS CLASSE “B” 

PGRCC 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

P01311-1241-ET-0000-1001 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- GERAL-MATERIAIS E EXECUÇÃO DE 
OBRA 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 
TRABALHO 

FS BIOENERGIA CADERNO DE SSMA PARA CONTRATADAS E SUBCONTRATADAS 
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3 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Dados Gerais 

Nome da Empresa: F&S Agrisolutions Industria de Biocombustíveis LTDA. 
CNPJ: 20.003.699/0002-31 
Endereço: Rodovia MT 449, S/N, km 5 – Distrito Industrial – Senador Atílio Fontana - Município: 
Sorriso, MT, Brasil 
CEP: 78455-000 / Caixa Postal 297 

3.2 Tipo de Indústria 

CNAE: 
 

• Atividade Primária: 

− 19.31-4-00 – Fabricação de álcool 
 

• Atividades Secundárias:  

− 46.81-8-01 – Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais 
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista 
(T.R.R.). 

− 20.99-1-99 – Fabricação de outros produtos químicos não especificados 
anteriormente. 

 

3.3 Quadro de funcionários 

A empresa possuirá 200 funcionários, num regime de trabalho de dois turnos de 8 horas/dia. 

3.4 Período de Funcionamento 

A empresa vai operar de segunda a domingo, 24 horas/dia, 355 dias/ano. 

3.5 Layout Geral 
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4 DESCRITIVO DO PROCESSO 

A Planta da F&S Agrisolutions, está sendo projetada para produzir 1.250.000 m³/ano de etanol a 
partir da matéria prima de milho e/ou sorgo.  
 
Consumo anual estimado: 
 
Milho:  2.976.190 toneladas 
Vapor:  2.803.200 toneladas 
Biomassa:   925.056 toneladas 

 
Produção anual estimada: 

 
Etanol Anidro:                                       1.250.000 m³ 
Energia gerada:                                                            481.800 MWh 
Energia consumida:                                                 287.500 MWh 
Produção TOTAL de ddgs seco:                                     833.333 toneladas             
Produção de alta fibra:                                                    458.333 toneladas 
Produção de alta proteína:                                              375.000 toneladas 
Produção de wet cake:                                                    1.031.250 toneladas 
Total wet + alta proteína:                                                 1.406.250 toneladas 
Óleo de milho:                                                             59.524 toneladas 
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As informações a seguir descrevem o processo produtivo onde o grão é convertido em etanol. As 
informações contidas neste documento fornecem um sumário, de ordem não confidencial, do 
descritivo do processo de produção de etanol de propriedade da ICM Inc., sediada em Colwich, 
estado do Kansas, Estados Unidos. As especificações contidas neste descritivo deverão ser 
integralmente atendidas e eventuais alterações poderão ser apresentadas acompanhadas de um 
descritivo técnico com sua justificativa técnico-comercial. 
 

4.1 Descrição do processo 

Segue Figura 1, com desenho explicativo do processo de produção de etanol aplicado na planta 
objeto de estudo. 

 

 
 

Figura 1 – Processo de produção do etanol a partir do milho 

4.1.1 - Produção do Mosto 

O milho moído originado dos moinhos de martelo é transportado até o equipamento alimentador 
do misturador de mosto, do tipo rosca sem fim. O alimentador do misturador transfere a farinha 
até o misturador de mosto, onde é misturado com água de processo, vinhaça-fina reciclada e 
enzima. A mistura é então chamada de mosto, uma mistura de amidos fermentáveis a partir da 
qual o etanol pode ser destilado. A adição da enzima inicia o processo de quebra das moléculas 
de amido em açucares complexo (dextrinas), no processo de liquefação, que diminui a 
viscosidade do mosto. 

4.1.2 - Tanques de Liquefação 

O Tanque de Liquefação #1 proporciona um tempo de residência para que a enzima mais tarde 
quebre o amido em dextrinas. Este tanque possui agitação. 
 
O mosto é transferido à Tecnologia de Moenda SeletivaTM, sistema onde a Peneira de Pás 
separa do mosto, os sólidos dos líquidos. Os sólidos são levados a um Moinho de Discos que 
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mói o milho ainda mais para liberar mais amido. Mais tarde, os sólidos são recombinados com o 
liquido para serem transferidos ao Tanque de Liquefação #2. 
 
O Tanque de Liquefação #2, provido de agitação, proporciona um tempo de residência adicional. 
A bomba de liquefação transfere o mosto para o processo de Tecnologia de Separação de 
FibrasTM™ e então para o trocador de cerveja/mosto. 
 

4.1.3 - Tecnologia de Separação de FibrasTM 

O mosto é transferido para uma séria de passes para que então a fibra seja removida do 
processo já que a fibra é um sólido não fermentável. Cada passe contém Peneira de Pás que 
separam a fibra do mosto. Enquanto a fibra está sendo extraída do processo em cada passe, 
esta é lavada por um fluxo em contracorrente de água de processo que irá reter os sólidos 
fermentáveis no processo. 
 
A fibra sai do processo por meio de uma correia transportadora para um secador ou para o 
armazenamento enquanto o mosto é transferido para os trocadores de cerveja / mosto. 

4.1.4 - Trocadores de Calor de Mosto 

A transferência de calor entre os fluxos de cerveja e mosto ocorre num fluxo em contracorrente 
através do trocador de cerveja/mosto. O mosto é arrefecido a 33°C com água das Torres de 
Resfriamento nos resfriadores de mosto. 
 
Este é então transferido para os fermentadores. Outra enzima é adicionada para quebrar as 
moléculas de dextrina em moléculas açúcares simples (glicoses) em um processo chamado de 
Hidrólise. 

4.1.5 - Fermentação 

O processo de fermentação é um processo descontínuo, por batelada ou “batch”. Cada 
fermentador começa vazio, o tanque é cheio com mosto resfriado, e é mantido cheio até que a 
fermentação esteja completa. No fermentador a levedura passa por uma fase de crescimento, 
seguindo-se o que é chamado de “fase de vida” em que a população de levedura permanece 
constante, seguida pela fase de morte onde a levedura não tem mais o alimento (açúcar), o qual 
foi convertido em etanol. 
 
O mosto é transferido a partir da secção de cozimento até um dos quatro fermentadores. A 
fermentação começa quando a levedura é adicionada ao tanque de fermentação, preenchido 
com mosto cozido e termina quando as leveduras crescem até ficar sem açúcar disponível. 
 
Cada fermentador tem um resfriador que é usado para arrefecer o mosto com água gelada para 
evitar que a temperatura cause a morte da levedura. Existe uma bomba do fermentador que é 
utilizada para circular o mosto e realizar a transferência da cerveja para o tanque de cerveja no 
final do ciclo de fermentação. Uma bomba de drenagem menor é utilizada no final do ciclo de 
esvaziamento de fermentação e durante o processo de limpeza no local (CIP) para proteger a 
bomba maior. 
Está sendo previsto a instalação do fermentador para a ampliação da capacidade da planta de 
Sorriso.  
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4.1.6 - Tanque de Cerveja 

Todo o conteúdo de um fermentador é enviado para o tanque de cerveja. Há um agitador neste 
tanque para evitar que os sólidos precipitem. A bomba do tanque de cerveja transfere a cerveja 
pelo trocador de calor cerveja / mosto como descrito anteriormente no processo de cozimento. 
Depois do trocador de calor de cerveja / mosto, a cerveja é transferida para o tanque de levedura. 
Está sendo previsto tanque de cerveja para aumento da capacidade da planta. 

4.1.7 - Tanque de Levedura 

Parte do mosto é enviado para o tanque de levedura onde é combinado com levedura, ureia e 
água, a fim de reidratar a levedura e trazê-la para fora da hibernação, num processo denominado 
de “Propagação”. Esta mistura de levedura é arrefecida com água gelada, através do arrefecedor 
do tanque de levedura e, em seguida, é transferida para o Manifold de Alimentação de 
Fermentação pela bomba do tanque de levedura. As condições de processo tais como pH, 
temperatura, e mistura de mosto são otimizados no processo patenteado ICM para promover o 
crescimento e atividade da levedura. 

4.1.8 - Purificador de gás CO2 

O dióxido de carbono (CO2) é um subproduto indesejável que produz ácido carbónico com a 
cerveja e causa uma sobre pressão dos fermentadores. Portanto, os fermentadores têm uma 
linha de CO2 para remover o dióxido de carbono e enviá-lo para o purificador de CO2. O dióxido 
de carbono purificado é ventilado para a atmosfera. As partes inferiores de lavagem de gás CO2 
são bombeadas pela bomba do (purificador) scrubber de CO2 para o tanque de água de 
cozimento. 

4.1.9 - Evaporadores de 1º efeito 

Os Evaporadores são usados para concentrar vinhaça fina em xarope. Os evaporadores são 
divididos em dois efeitos. Há quatro evaporadores de primeiro efeito. Existem duas fontes de 
calor para a evaporação de água da vinhaça fina de 1° efeito. Os vapores de “etanol 99,6% v/v” 
(200 prova) das peneiras moleculares fornecem calor para o primeiro evaporador. Os outros três 
evaporadores 1º efeito são aquecidos por vapor de baixa pressão. 
 
A vinhaça é alimentada para o primeiro evaporador. Cada evaporador tem uma bomba separada 
que é utilizada tanto para reciclar a vinhaça para o topo do evaporador quanto para transferir a 
vinhaça para frente até o próximo evaporador. 
 
A água evaporada da vinhaça é enviada ao evaporador de segundo efeito e ao Separador Lateral 
para ser utilizada como uma fonte de calor. 
 
O condensado de etanol 99,6% v/v (200 prova) do primeiro evaporador é coletado no tanque 
receptor. 
 
O vapor condensado a partir dos três evaporadores é recolhido no tanque de vapor condensado 
e retornado para o desaerador através da bomba de condensados de vapor. 

4.1.10 - Evaporadores de 2º efeito 

Existem quatro evaporadores de 2° efeito. A fonte de calor para estes é o vapor do processo 
gerado a partir dos evaporadores de 1° efeito. O condensado dos evaporadores de 1° efeito é 
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chamado de condensado do evaporador. Este é recolhido no tanque condensado do evaporador 
e transferido para o tanque de água de cozimento através da bomba do condensado do 
evaporador. É usado como água de lavagem para facilitar a limpeza de equipamento. 
 
A corrente de vinhaça fina concentrada é denominada “xarope” e é transferido ao tanque de 
xarope para ser armazenada antes de serem adicionados aos grãos de destilaria, os DDGS. 
Outra bomba transfere uma porção da vinhaça para o sistema de recuperação de óleo em que a 
gordura é removida antes de ser retornada para o sistema evaporador. 

4.1.11 - Coluna de Cerveja e Separador Lateral 

O tanque de degasagem de cerveja é um tanque de separação que remove a maior parte do 
dióxido de carbono a partir da cerveja aquecida que não foi removido em fermentadores no 
tanque de cerveja devido à solubilidade na cerveja. A solubilidade do dióxido de carbono é 
reduzida com a alta temperatura da cerveja e os “vents” de gases insolúveis de dióxido de 
carbono são liberados pelo topo deste tanque indo para a destilação e para o purificador de 
“vent” da evaporação. A bomba de degasagem transfere a cerveja para o topo da coluna de 
cerveja. 
 
Na coluna de cerveja, esta flui do topo para baixo e vapores de baixa pressão do processo de 
evaporação de 2° efeito são introduzidos na parte inferior da coluna para fornecer o calor 
necessário para a separação. O calor evapora todo o álcool com água (vapores da coluna de 
cerveja) que são ventiladas para fora do topo desta coluna e direcionadas para a coluna de 
retificação. O resto da água e todos os sólidos formados nas partes inferiores das colunas de 
cerveja, também conhecidos como vinhaça bruta, são bombeadas para fora da coluna até o 
tanque de vinhaça bruta. 
 
A Coluna de Separação Lateral retira o etanol a partir dos fundos do retificador com vapores de 
baixa pressão do processo de evaporação de 1° efeito. O vapor de etanol de baixa concentração 
sai do topo do separador lateral e entra na parte inferior da coluna de retificação. O líquido 
inferior é principalmente água e é bombeado para fora pelo fundo da bomba de remoção para o 
tanque de água de cozimento para ser usado como parte da fórmula de água cozimento para a 
produção do mosto. 

4.1.12 - Coluna de Retificação 

Os vapores gerais da coluna de cerveja e os vapores do separador lateral fluem para a parte 
inferior da coluna de retificação. A coluna destila o etanol até 94,0%v/v (190-prova), e os vapores 
de etanol 94,0% saem pelo topo da coluna. O resto da água cai na parte inferior da coluna e é 
bombeado para fora pela bomba de fundo do retificador, para a coluna de separação. Os vapores 
de etanol a 94,0%v/v de que saem da parte superior da coluna de retificação são condensados 
na forma líquida no condensador retificador e no condensador de vent. O líquido é recolhido no 
tanque de refluxo e é bombeado com a bomba de refluxo. 
 
A bomba de refluxo também bombeia uma porção do etanol 94,0%v/v para o tanque de 
armazenamento de etanol 94,0%, e outra parte do etanol 94,0%v/v através do misturar resfriador 
para o tanque de armazenamento de 95,1% v/v (192 prova). 
 
Os Óleos Fusel (uma mistura de vários álcoois, principalmente amílico, produzido como um 
subproduto de fermentação alcoólica) contidos no etanol são os álcoois de maior peso molecular 
produzidos pela levedura durante a fermentação. Os óleos precisam ser removidos para fora da 
coluna retificadora para evitar problemas de entupimento. Os Óleos são recolhidos e bombeados 
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para fora pela bomba de sucção de fusel e enviados para o tanque de armazenamento de etanol 
94,0%v/v. 

4.1.13 - Peneira Molecular 

O etanol 94,0%v/v é bombeado do tanque de armazenagem passando pelo economizador 
(trocador de calor) de etanol 99,6% v/v para o vaporizador da peneira molecular que transforma o 
líquido para vapor de etanol 94,0%v/v. Este vapor de etanol 94,0%v/v entra no topo das garrafas 
da peneira molecular, que possuem esferas de peneira molecular. Estas esferas seguram as 
moléculas de água no vapor de etanol 94,0%, mas permitem que as moléculas de etanol passem 
através do sistema. Os vapores que saem da parte inferior dos filtros moleculares estão com 
concentração de 99,6%. Esses vapores são condensados em um evaporador de 1º efeito, para 
criar etanol líquido 99,6%. 
 
Uma vez as esferas da peneira molecular saturadas com água, as garrafas da peneira molecular 
devem ser regeneradas. Isto é possível, colocando sob condições de vácuo, a qual libera a água 
das esferas. Uma pequena quantidade de vapor de etanol a 99,6% que é adicionado ao fundo 
das garrafas de peneira molecular durante a regeneração ajuda a facilitar este processo. Esta 
mistura etanol- água de baixa concentração, chamada “Regen”, é condensada e em seguida, 
enviada de volta para a coluna retificadora. Existem três peneiras moleculares, que se revezam 
através do processo. Apenas uma peneira molecular fica em operação enquanto as outras duas 
ficam em modo de regeneração. 

4.1.14 - Tanque de Injetores 

A destilação funciona sob vácuo. A destilação de pressão mais baixa reduz a quantidade de 
energia necessária para volatilizar o etanol através da redução da temperatura de ebulição. 
Existem três injetores que são utilizados para criar o vácuo. Os injetores são instalados no tanque 
de injetores. 
 
A bomba do injetor da destilação fornece ao líquido motriz para criar o vácuo em dois injetores no 
sistema de destilação. A bomba do injetor da peneira molecular fornece ao líquido motriz em um 
injetor criar o vácuo no ciclo de regeneração das peneiras moleculares. O resfriador do injetor é 
usado para manter a refrigeração do fluxo de líquido que vai ajudar a aumentar o vácuo que será 
puxado. O condensador de “regen” que condensa o etanol que é removido durante a 
regeneração. O “regen” é coletado e enviado para o retificador para capturar o etanol. 
 
O vent do tanque de injetores é enviado para o purificador de vent de destilação e evaporação, 
juntamente com os vapores de degasagem, para garantir que todo e qualquer etanol é 
recuperado antes da libertação para a atmosfera. 

4.1.15 - Tanque Receptor de Etanol 

O vapor de etanol 99,6% v/v a partir do sistema de peneiras moleculares é condensado em um 
evaporador de primeiro efeito. O condensado de produto 99,6% v/v flui para o tanque receptor de 
etanol 99,6% v/v. Este tanque realiza a degasagem do dióxido de carbono do etanol e envia para 
o purificador de vent. Portanto, a acidez causada pelo dióxido de carbono (CO2) no produto final 
é reduzida. 
 
O etanol é então bombeado através do economizador molecular de etanol 99,6% v/v para 
recuperar calor a partir do etanol 99,6% v/v e pré-aquecer o líquido 94,0%v/v que alimenta o 
vaporizador da peneira molecular. O etanol 99,6% v/v é então arrefecido pelo resfriador de 99,6% 
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v/v, filtrado de possíveis partículas, e enviado para o tanque diário de 99,6% v/v de concentração, 
localizado no parque de tanques. 

4.1.16 - Tanques de Armazenamento de Etanol 

O tanque de etanol 94,0%v/v armazena o etanol que vem do retificador. A bomba de alimentação 
da peneira em seguida, transfere o líquido passando pelo economizador de etanol 99,6%v/v até 
chegar ao vaporizador da peneira molecular. 
 
O tanque de etanol 99,6% v/v armazena o etanol resfriado proveniente da destilação. A bomba 
de transferência de etanol, em seguida, transfere o etanol, para os tanques de armazenagem 
finais localizados no parque de tanques. Se o etanol não satisfaz as especificações de teor de 
umidade, em seguida, ele é transferido para o tanque de 94,0%v/v de modo a que ele possa ser 
novamente processado através das peneiras moleculares. 
 
Os tanques com etanol a 95,1% v/v (192 prova) armazena um blend de etanol 94,0%, que 
atravessa o resfriador de blend de etanol 94,0%, com etanol 99,6% v/v proveniente do tanque de 
etanol 99,6% v/v. 

4.1.17 - Taques de Processo para Armazenamento 

Estes tanques funcionam como armazenamento durante as fases de operações do processo. O 
armazenamento de água para o sistema de cozimento é mantido usando o volume no tanque de 
água de cozimento. A água de cozimento é aquecida antes da mistura com o milho no misturador 
de mosto. A bomba de água de cozimento a transfere para o aquecedor de água de cozimento. A 
agua de cozimento também é utilizada para equipamentos de lavagem antes da limpeza quando 
esta é bombeada pela bomba de água de limpeza. 
 
O tanque de vinhaça fina armazena o líquido que é separado no processo de centrifugação. A 
Vinhaça fina é a alimentação do evaporador que se torna xarope depois que está concentrada. A 
bomba de vinhaça fina transfere-a para o primeiro evaporador. 
 
O xarope que origina dos evaporadores enviado para o tanque de xarope. O tanque tem um 
agitador. O xarope é transferido do tanque para a alimentação do secador ou de torta úmida 
(WDDG) por meio da bomba do secador de xarope. 
 
O tanque de vinhaça bruta armazena os fundos de tanque da coluna de cerveja antes de 
alimentar as centrífugas. A vinhaça bruta é bombeada para as centrífugas pela bomba de 
vinhaça bruta. 

4.1.18 - Centrífugas de DDGs (Farelo de Milho) 

A planta tem quatro centrífugas. As centrífugas separam os insolúveis, sólidos de milho não 
fermentáveis (torta úmida) do líquido restante (sobrenadante / vinhaça fina). A torta úmida vai 
diretamente para os secadores de DDGS ou armazenamento de torta úmida. O líquido passa 
para o tanque de sobrenadante onde aproximadamente 50% é bombeado pela bomba de volta 
para o processo de cozimento (vinhaça fina reciclada), e a vinhaça fina remanescente é 
bombeada para um tanque de armazenamento, para então alimentar o processo de evaporação. 
 
O exaustor (“blower”) do Tanque de Sobrenadante está posicionado para retirar o vapor do 
tanque e assim minimizar a contrapressão sobre as linhas de drenagem das centrífugas e de 
controle de emissões em vários pontos do processo. 
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4.1.19 - Tanque de Alimentação da Centrífuga de Óleo de Milho 

Durante a evaporação, a corrente de vinhaça é alimenta o tanque de alimentação de centrífuga 
de óleo de milho para iniciar o processo de recuperação de óleo. Este tanque tem um agitador. 
Uma bomba centrífuga alimenta o óleo de milho, onde ocorre uma separação de três fases 
através de um tricanter. 

4.1.20 - Sistema de Separação de Óleo 

A centrífuga de óleo de milho é uma centrifuga de fluxo contínuo, com decantação horizontal 
(tricanter). Esta produz três correntes de saída e pode separar duas fases líquidas e uma fase 
sólida a partir de uma mistura de sólido-líquido. 
 
A fase líquida leve (óleo de milho) é essencialmente separada usando a aceleração da gravidade 
e é descarregada sem pressão por fluindo sobre uma barragem interna. O óleo de milho é 
coletado em um tanque de óleo. Qualquer restante de sólidos neste tanque é bombeado para o 
tanque de vinhaça fina. O óleo limpo é bombeado para os tanques de armazenamento de óleo. 
 
A fase líquida pesada (principalmente água) e a fase de sólidos são separadas por força 
centrífuga e são descarregadas sob pressão com os impulsores internos. Este fluxo é recolhido 
em outro tanque de coleta e enviado de volta para a evaporação para maior concentração de 
xarope. 

4.1.21 - Armazenamento de Óleo de Milho 

O óleo de milho é transferido do tanque de coleta de óleo de milho para os tanques de 
armazenamento. É então transferido para um caminhão através de uma bomba de carregamento. 
Há uma bomba de retorno de óleo de milho para enviar quaisquer sólidos que possam surgir no 
tanque de armazenamento para o tanque de vinhaça fina, para que o óleo residual pode ser 
recuperado na centrífuga. 

4.1.22 - Secadores Tubulares com Aquecimento a Vapor 

A fibra removida pelo sistema chamado de Tecnologia de Separação de Fibras™ é transferida 
por um sistema de correias transportadoras até o armazenamento ou até um secador tubular com 
aquecimento a vapor para remover a água da fibra. Antes da secagem da fibra, uma parte do 
xarope é combinada com a fibra antes de entrar para o Secador Tubular. O produto seco é 
chamado DDGS de alta fibra (em inglês Dry High Fiber Distillers Grains with Solubles e adaptado 
ao português, Farelo de milho de alta fibra). 
A torta úmida proveniente de centrífugas de DDGS é transferida por um sistema de 
transportadores para o armazenamento ou a um secador tubular para remover a água da torta 
úmida. O produto seco é chamado DDGS de alta proteína (em inglês Dry High Protein Distillers 
Grains ou adaptado ao português, Farelo de milho de alta proteína). O produto seco de ambas as 
secadoras são transportados separadamente e pneumaticamente ao armazenamento final. 
 

4.1.23 - CIP Cáustico 

Neste processo existe um tanque CIP que é usado como CIP para limpar equipamentos de 
processo. Há uma bomba para bombear CIP para a limpeza dos fermentadores e tanques de 
levedura usando “spray balls”. Esta bomba também transfere CIP para a limpeza de trocadores 
de calor e tubulações no processo. O aquecedor de CIP é usado para aquecer a solução CIP 
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para limpeza mais eficaz através de uma linha de reciclagem, onde um filtro está localizado. 
Soda Cáustica fresca pode ser adicionada para este tanque para assegurar a concentração 
caustica apropriada a ser utilizada. Este tanque de coleta também coleta soda cáustica 
consumida para reutilização. 
 
O tanque de lavagem ácida é o tanque de armazenamento e circulação para a lavagem ácida. 
Este sistema é projetado para fornecer uma lavagem secundária (após o CIP com soda caustica) 
de trocadores de calor para remover incrustações. Uma solução de limpeza fresca é feita pela 
adição de ácido em pó. A bomba de CIP principal também é utilizada para lavagem com ácido. 

4.1.24 - Tanques de Armazenamento de Químicos 

O tanque de soda caustica liquida 50% recebe descarregamentos de soda liquida (NaOH 50%). 
Este tanque é pulmão para a produção de solução fresca de CIP com 5% de concentração para 
limpeza de equipamentos e tubulações. 
 
O tanque de ácido sulfúrico armazena os descarregamentos via truck de ácido sulfúrico. O ácido 
sulfúrico é dosado nos processos de cozimento do mosto, vinhaça fina, alimentação de cerveja. 
 
O tanque de hidróxido de amônia liquido recebe as descargas através de caminhões truck. E é 
usado no tanque de mosto para elevar o pH. 
 
O tanque de ureia é onde a mistura de ureia sólida é preparada através da adição de água para 
se transformar em ureia mix. A ureia é utilizada na fermentação para aumentar a disponibilidade 
de nitrogênio que promove o crescimento da população de levedura. 

4.2 Fonte de Abastecimento 

A água de uso industrial será captada via quatro poços artesianos com vazão de 150 m³/h cada. 
A água será utilizada diretamente no processo industrial para mistura com o milho/sorgo moído, 
na etapa de liquefação. O fluxo operacional da Fábrica será dimensionado para o máximo 
aproveitamento hídrico, de forma que o líquido extraído da centrífuga seja reaproveitado e 
redirecionado para os processos de cozimento e fermentação. 
 
O processo industrial de produção de etanol e cogeração de energia operam em ciclo fechado, 
ou seja, não gera efluente. Ainda assim estão previstas outras fontes geradoras de efluente, 
como limpeza da unidade, descarga de fundo da caldeira e as torres de resfriamento, por isso o 
projeto prevê lagoas para o tratamento dos efluentes, removendo a carga orgânica a fim de 
atender as legislações em vigor. 

4.3 Águas Pluviais 

As águas pluviais que incidirem na cobertura das edificações serão coletadas através de calhas e 
posteriormente lançadas em tubulações específicas que as conduzirão para o sistema de 
captação de chuva. As que caírem diretamente no solo serão absorvidas. 
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5 MEMORIAL DE CÁLCULO DE EFLUENTES 

5.1 Resíduos Líquidos Domésticos e Industriais 

A inclusão da Fase 4 não afetará diretamente a vazão diária de efluentes sanitários, uma vez que 
a duplicação da planta implica na duplicação de processos e maquinários, não sendo necessário 
a contratação de pessoas além do já previsto. 
 
A vazão diária de efluentes sanitários prevista é de 9,22 m³/dia com carga orgânica de 400 mg/l. 
 
Os resíduos líquidos industriais são oriundos da unidade de produção de etanol. 
 
Seguem tabelas com a origem e quantitativo dos resíduos líquidos gerados, considerando as 
vazões diárias baseadas nos volumes obtidos para a Planta de Sorriso. 

 

ORIGEM DO EFLUENTE 

Esgoto Doméstico 65,95 

Efluente Processo Industrial / 
Lavagem dos Pisos 

43,5 

Efluente da Oficina 1,5 

Efluente do Posto de Combustível e 
Lavador 

1,5 

Efluente do Laboratório 3,0 

Torre de Resfriamento ICM 
(VETTOR) 

674 

Torre de Resfriamento GERADOR 
(CT-32) 

308 

Torre de Resfriamento (BTE-40) 17,3 

Purga das Caldeiras 96,0 

Total 1210,0 m³/dia 

Obs. 1. A vazão total do efluente poderá variar em função do ciclo de concentração adotada para 
as torres de resfriamento e da operação de purga destas torres de resfriamento. 
Obs. 2. Lembrando que nem sempre ocorre a simultaneidade de descarga dos efluentes. 
Levando se em consideração que a vazão total acima indicam a simultaneidade de todos os 
sistemas abertos para efluente, entende- se que o sistema atual da ETE comporta a ampliação 
da Fase 4.Sistema Hidráulico do Tratamento de Efluentes 
Os seguintes efluentes serão enviados por tubulações e caixas de passagem, por gravidade, até 
uma caixa com sistema de bombeamento, o qual irá encaminhar o efluente ao sistema de lagoas. 
 
As lagoas deverão ser impermeabilizadas com manta de PEAD de alta densidade de 2 mm. 
 

ORIGEM ÁREA 
Vazão 

Processo 
– (m³/dia) 

Vazão 
Sanitária 
(m³/dia) 

Descarte 

Moega e Casa de 
Máquinas 

1200 
/1300 

 0,25 ETE 

Casa de força 4400 - 0,19 ETE 



 
 
 

 
Arquivo Nº: P01311-1510-MD-3400-1001  Modelo: XX-XXXX_X 
 

 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
GERAÇÃO DE EFLUENTES 
AMPLIAÇÃO DE SORRISO 

Nº PROGEN: P01311-1510-MD-3400-1001 

Nº CLIENTE: - 
PEP: P01311 REV.: 01 
DATA: 30/11/2021 FL.:   16/23 

CLIENTE:   FS FUELING SUSTAINABILITY DISCIPLINA: PROCESSOS QUÍMICOS 
PROJETO: PLANTA DE ETANOL - SORRISO FASE: PROJETO DETALHADO 
  

ORIGEM ÁREA 
Vazão 

Processo 
– (m³/dia) 

Vazão 
Sanitária 
(m³/dia) 

Descarte 

Oficina 5200 1,5 (1) 1,92 SAO 2 / ETE 
Abastecimento e 
lavagem de máquinas 

5300 1,5 (1) - SAO 1 / ETE 

Administrativo 6800 - 2,16 ETE 
Refeitório 6400 - 2,40 Caixa de Gordura / ETE 

Laboratório  3,0 (1) 0,14 SAO 3 / ETE 

Almoxarifado 5200 - 0,24 ETE 

Prédio Fermentação 2300 - 0,96 ETE 
Área de Descanso - - 0,96 ETE 
Processo/Lavagem dos 
pisos 

(*) 20,0 (1) - ETE 

Purga das Caldeiras 4300 96,0  ETE 

Tanques de Água e 
Castelo d’Água 

3200 156,0  ETE 

Purga das torres de 
resfriamento – 
Fermentação 

2900 674   ETE 

Purga da torre 
(CT-4500-01)  

250 16,8 - ETE 

Purga da torre 
(CT-4500-02)  

4500 308 - ETE 

Somatório  1276,0 9,22  

Vazão Total  1286 m³/dia  

 
(*) Lavagem dos pisos das área Mosto e Secagem 7,0 m³/dia (área 2700), Destilaria 6,0 m³/dia 
(área 2400) e Fermentação 7,0 m³/dia (área 2300) 
Obs. A vazão total poderá ser alterada em grande parte pela vazão de purga em função do ciclo 
de concentração das torres de resfriamento. 

 
 

Vazão a ser tratada em biodigestor e sumidouro: 

ORIGEM 
Vazão Processo 
Fase 1 (m³/dia) 

Vazão Processo 
Fase 2 (m³/dia) 

Vazão Sanitária 
(m³/dia) 

Portaria   0,29 

Classificação e 
Checklist 

  0,29 

Prédio da Balança e 
Faturamento 

  0,85 (*) 

Apoio aos 
Caminhoneiros 

  8,16 

Central de Resíduos 1,5 (estimado)  1,5 

Vazão total   11,09 m³/dia 

 
Para definição do valor a ser considerado como carga orgânica para o despejo líquido será 
utilizado laudo de análise físico química de empresa similar, conforme (Ref.: Lucas do Rio Verde) 
abaixo: 
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PARÁMETROS UNID 

Efluente do 
Processo Industrial/ 
Lavagem de Pisos 

Torres de Resfriamento 
e Tanque de Água 

(3200) 

Purga de 

Caldeira 
Oficina Domést. Laborat. Cozimento 

pH - 4,0-7,0 7,5 a 8,5 11,0 7,0 6,5 7,0 6,0 

DBO mg/L 5400,0 60,0 150,0 250,0 400,0 300,0 800,0 

DQO mg/L 9000,0 150,0 300,0 500,0 800,0 600,0 1500,0 

Sólidos em 
Suspensão mg/L 192,0 - - - - - - 

Sólidos 
Sedimentáveis mg/L - - - - - - - 

Óleos e Graxas mg/L - - 
- 40,0 

(após 
d ) 

40,0 50,0 
40,0 (após 

separador) 

Vazão m³/d 20,0 541,88 
72,00 

1,5 9,22 3,0 2,46 (Ref. 

Lucas) 

 
 
(*) Lavagem dos pisos das área Mosto e Secagem 7,0 m³/dia (área 2700), Destilaria 6,0 m³/dia 
(área 2400) e Fermentação 7,0 m³/dia (área 2300) 
 

5.1.1 - Do Tratamento dos Efluentes Domésticos 

Os esgotos sanitários (vazão de 9,22 m³/dia) das áreas: Portaria e Faturamento, Prédio da 
Balança, Moega e Casa de Máquinas, Apoio aos Caminhoneiros, Classificação/Checklist e 
Central de Resíduos serão coletados e enviados para biodigestor e sumidouro. O biodigestor terá 
um tubo ao longo de sua profundidade para limpeza e retiradas de material, sólido sempre que se 
fizer necessário. 
 
O biodigestor será do tipo retangular prismática de câmara única, sendo unidades de tratamento 
primário de esgotos domésticos que detém os despejos por um período que permita a 
decantação dos sólidos e a retenção do material graxo, transformando-os em compostos 
estáveis. 
 
Contam essencialmente com uma unidade de decantação, ou sedimentação, e uma de digestão, 
na qual o líquido cloacal passa pelo fenômeno bioquímico de “digestão”, que, em resumo 
consiste no seguinte: 
 
A finalidade do biodigestor é proporcionar condições favoráveis à ação rápida das bactérias 
aeróbicas e principalmente das anaeróbias, e uma fossa será tanto mais perfeita e eficaz quanto 
mais depressa e integralmente realizar a transformação da matéria cloacal do afluente, em 
sedimentos ou lamas imputrescíveis e inócuas, permitindo assim, que o efluente possa, sem 
riscos de contaminação e o inconveniente do mau odor, ser lançado no sistema tratamento 
secundário do efluente industrial. 
 
Numa instalação de biodigestor bem projetado e construído pode-se conseguir os resultados 
seguintes: 
 

• Remoção de sólidos em suspensão ..............50 a 70% 

• Redução de bacilos coliformes.................... 40 a 60% 
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• Redução da DBO...................................... 30 a 60% 

• Redução de graxas e gorduras................... 70 a 90% 

 
O sistema de tratamento proposto neste projeto para os efluentes líquidos da FS 
AGRISOLUTIONS visa manter o efluente final com taxa de DBO não superior a 50 mg/l e em 
condições adequadas para atender a legislação vigente. 
 

A maior vazão de efluentes líquidos é proveniente das torres de resfriamento, tanto da 
fermentação quanto do gerador, porém estas só entram na lagoa facultativa, uma vez que 
possuem baixíssimo DBO e não precisa passar pelas demais fases do tratamento 
 
 

6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE OBRAS 

 
Na execução do empreendimento, será elaborado o plano para a Identificação dos Geradores de 
Resíduo de Obra. 
Durante esta atividade, a empresa informará todas as informações necessárias sobre o empregador 
responsável pela obra, as equipes especializadas para desenvolver as atividades, localização do 
empreendimento, conhecimento da planta para implementação da obra, total de trabalhadores e 
empresas contratadas (incluindo as terceirizadas), dentre outras informações que são relevante para 
esta etapa. 
 
Para atendimento ao meio ambiente, os resíduos da construção civil gerados durante a execução da 
obra deverão ser classificados, para efeito da Resolução CONAMA da seguinte forma: 
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 
meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 
IV - Classe "D": são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e 
demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 
Está previsto a Central de Resíduos destinados ao recebimento de resíduos separados por classe de 
resíduos atendendo a recomendação da Resolução CONAMA. 
 
 

7 REMOÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS OBRAS 

 
A Contratada para execução das obras deverá proceder a limpeza periódica durante e no final da 
obra. 
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Será removido para o bota-fora todo o material desmontado que não puder ser reaproveitado e todo 
material excedente que não fizer parte da montagem final, assim como todas as embalagens. 
Todas as peças utilizadas na execução dos serviços deverão estar convenientemente limpas, sem 
resíduos ou qualquer material que possa prejudicar o perfeito acabamento das superfícies, bem 
como, o aspecto arquitetônico. 
Deverão também, serem procedidos todos os trabalhos necessários às desmontagens das 
instalações provisórias que foram utilizadas para execução dos serviços. 
Após a conclusão dos serviços e antes de sua apresentação à Fiscalização da obra, a Contratada 
deverá executar a limpeza do local e das áreas adjacentes. 
 

7.1 Estimativa de Resíduos Sólidos Gerados na Planta 

 
Classificação de Resíduos Sólidos na Construção Civil conforme Resolução- CONAMA-307-Art. 3º: 
 

CLASSE DE RESÍDUO COMPOSIÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE 

“A” 

Tijolos, Blocos, Telhas, 
Placas de revestimento, 
Argamassas, Concreto, 
Material proveniente de 

Terraplanagem de solos, 
etc.), 

Reciclagem 
Estimativa de 80% a 

90% de resíduos 
gerados 

“B” 

Plásticos, Papel, 
Papelão, Sacos de 

Cimento, Metais, Vidros, 
Madeiras, gesso, etc. 

Reciclagem ou vendas 
para outras indústrias 

de transformação 

Estimativa de 10% a 
15% de resíduos 

gerados 

“C” Isopor Reciclagem 
Estimativa de 1% a 2% 

de resíduos gerados 

“D” 
Resíduos Perigosos – 

Tintas, Solventes, Óleos,  
Reciclagem 

Estimativa de 1% de 
resíduos gerados 
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7.2 Geração de Resíduos Durante a Fase de Obras e durante operação 

 
Nota 1. Esta tabela deverá ser preenchida pelas empresas contratadas durante o período de 
execução de obras e quantificando os resíduos gerados. 
 

TIPO DE 
RESÍDUO 

GERAÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Metais (Ferro, 
Cobre, inox) 

Obra 
Venda para 
Reciclagem 

2 toneladas 

Papel e Papelão Obra 
Venda para 
Reciclagem 

1500 m³ 

Plástico 
Processo 

Industrial 

Venda para 

Reciclagem 
1 toneladas 

Óleo Lubrificante Obra Rerefino - toneladas 

Resíduos 

Perigosos Sólidos 
Obra Coprocessamento - toneladas 

Construção Civil 

(Tijolos, blocos 

cerâmicos, 

concreto em geral, 

solos, rochas) 

Obra Aterro - toneladas 

Resíduos não 

recicláveis 

(Plástico, Isopor, 

borracha, 

isolamento, papel 

de escritório, entre 

outros resíduos 

não recicláveis) 

Obra Aterro 1 toneladas 

Resíduos de 
Banheiros 

Obra Aterro 
- toneladas 

Pilhas e Baterias Obra Coprocessamento - toneladas 

Lâmpadas 

Fluorescentes de 

Mercúrio e Sódio 

Obra Reciclagem - 
toneladas 

 
Os resíduos sólidos serão acondicionados em tambores metálicos, containers e/ou caçambas 
metálicos conforme destinação acima, na planta atual há uma central de resíduos dotada de piso 
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impermeável de concreto e cobertura, construída conforme as normas da ABNT NBR 11.174 e 
NBR 12.235, que eventualmente sob autorização expressa da FS, poderão ser estocados. . 
Estes resíduos terão destinação adequada conforme o tipo de resíduo. 

 

TIPO DE 
RESÍDUO 

GERAÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Cinzas Caldeira Operação 
Incorporação em 

solo agrícola 
40.000 ton toneladas 

Bombona Plástica 
não contaminada Operação 

Higienização e 
Reutilização 

300 unidades 

Bombona Plástica 

não contaminada 

(Container 1000L) 

Operação Reciclagem 650 unidades 

Resíduo óleo 
Lubrificante 

Operação Reprocessamento 
de óleo 

20.000 litros 

(Especificar) 

Solvente de Tinta 
Operação 

“Blend para 

coprocessamento” 
0,400 toneladas 

Restos Borras de 

Tintas 
Operação 

“Blend para 

coprocessamento” 
0,450 toneladas 

Resíduo 

contaminado por 

óleo 

Operação 

“Blend para 

coprocessamento” 1,8 toneladas 

Embalagens vazias 
contaminadas 

Operação 
“Blend para 

coprocessamento” 
105 toneladas 

Terra contaminada Operação 
“Blend para 

coprocessamento” 
1,7 toneladas 

Sucata embalagem 
óleo 

Operação 
“Blend para 

coprocessamento” 
2 toneladas 

Resíduos gerados 
fora do processo 

industrial/ Resíduo 
varrição de Fábrica 

Operação 
Caçamba sem 

cobertura 
2.000 toneladas 

Resíduo de 
madeira contendo 
substâncias não 

toxicas 

Operação 
Aterro Industrial de 

Terceiros 
950 toneladas 

Sucata de metal 
não ferroso (Cobre) 

Operação 
Sucateiro 

intermediário 
10 toneladas 
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TIPO DE 
RESÍDUO 

GERAÇÃO DESTINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE DE MEDIDA 

Sucata de metal 
não ferroso (Cobre 

Sujo) 
Operação 

Sucateiro 
intermediário 

10 toneladas 

Sucata de metais 
ferrosos (Metal) 

Operação 
Sucateiro 

intermediário 
20 toneladas 

Lâmpada com vapor 
de mercúrio após o 

uso 

Operação “Blend para 
coprocessamento” 

400 unidades 

Resíduos de vidros 
Operação “Blend para 

coprocessamento” 
0,300 toneladas 

Resíduo de caixa SAO 
contaminada com 

óleo 

Operação “Blend para 
coprocessamento” 

19 toneladas 

Resíduos Eletrônicos 
Operação “Blend para 

coprocessamento” 
0,500 toneladas 

Filmes e pequenas 
embalagens de 

plástico (Plástico 
Limpo) 

Operação 
Sucateiro 

intermediário 
9 toneladas 

Estimativa de geração de resíduos durante a operação da fase 4. 

8 EFLUENTES LÍQUIDOS GERADOS NA FASE DE OBRAS 

Durante a execução das obras, estão previstos a utilização de banheiros químicos pela contratada. 

Cada uma das contratadas deverá prever a quantidade adequada de banheiros químicos para os 
seus trabalhadores. 
De acordo com a literatura e pela experiência de fornecedores, para a construção civil, estima-se 
uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores,  
Em média cada banheiro químico possui um tanque com capacidade de armazenar em torno de 250 
litros de dejetos. 
Desse modo, estima se em torno de 10 banheiros químicos para 100 trabalhadores, desse modo 
prevê-se a geração de 2,50 m3/dia de esgoto que deve ser recolhido por empresas especializadas 
no recolhimento ou encaminhados ao biodigestor. 



 
 
 

 
Arquivo Nº: P01311-1510-MD-3400-1001  Modelo: XX-XXXX_X 
 

 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
GERAÇÃO DE EFLUENTES 
AMPLIAÇÃO DE SORRISO 

Nº PROGEN: P01311-1510-MD-3400-1001 

Nº CLIENTE: - 
PEP: P01311 REV.: 01 
DATA: 30/11/2021 FL.:   23/23 

CLIENTE:   FS FUELING SUSTAINABILITY DISCIPLINA: PROCESSOS QUÍMICOS 
PROJETO: PLANTA DE ETANOL - SORRISO FASE: PROJETO DETALHADO 
  

 
 
 

9 CONCLUSÃO 

Levantamento de dados de geração de resíduos considerando a ampliação da Planta para 
produção de 1,26 Bilhões de litros de etanol/ano. 
 
Cada empresa contratada para a execução de obra será responsável também a dar destinação 
adequada aos resíduos. 

 



A NEX O  31

M EM ORIA L  DE  C ON S UM O DE  Á GUA
DUR ANTE  A  F AS E  DE  OB RAS  E  

O PERAÇ ÃO
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1 OBJETIVO 

Este Memorial Descrito tem como objetivo descrever o consumo de Água Bruta e Potável para 
ampliação da capacidade da planta de Sorriso, conforme solicitado pela FS em referência – (SMT-
Ampliação de Sorriso 1,26 Bi) em Mato Grosso – MT. 

  

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

NÚMERO DO DOCUMENTO TÍTULO 

P01311-1510-CP-0100-0001 GERAL - CRITÉRIO DE PROJETO 

P01311-1510-FE-3300-1001 
POÇOS ARTESIANOS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - 
ÁGUA BRUTA E POTÁVEL - POÇOS ARTESIANOS 

P01311-1510-FE-3300-1002 
POÇOS ARTESIANOS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - 
ÁGUA BRUTA E POTÁVEL - DISTRIBUIÇÃO 

P01311-1510-FE-3200-1001 
TANQUES DE ÁGUA - UTILIDADES - FLUXOGRAMA DE 
ENGENHARIA - ÁGUA INDUSTRIAL TANCAGEM E 
DISTRIBUIÇÃO 

P01311-1510-MC-3200-1006 
TANQUES DE ÁGUA – UTILIDADES - MEMÓRIA DE CÁLCULO 
- DEMANDA DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS 
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3 CONSUMIDORES DE ÁGUA 

A ampliação da capacidade da planta para a produção de 1,26 bilhão de litros/ano do etanol 

corresponde a um incremento em torno de 40% em relação a planta atual,  

 

3.1 Geral 

A Tabela 3-1 apresenta as vazões de água requeridas para cada tipo de utilização da planta. 

Nas seções subsequentes estão mostrados os cálculos do consumo para cada aplicação. 

 

Tabela 3-1 – Resumo do consumo de água  

Consumidores de Água Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Observações 

Produção de água potável 2,0  

Produção de água de desmineralizada 70 
Consumo máximo correspondente à vazão de 
projeto do sistema de água desmineralizada. 

Água de processo para ICM 400 Consumo total do processo ICM. 
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Consumidores de Água Poço 
Vazão 
(m³/h) 

Observações 

Reposição de água das torres de resfriamento 188,5 
5 m3/h para CT-01, 90 m3/h para CT-02 (Fase 2). 
e 93,5 m3/h para ICM 

TOTAL 660,5 Valor para outorga 

3.2 Água Potável 

A estimativa do consumo de água potável está apresentada na Tabela 3-2. 
 
Tabela 3-2 – Consumo de água potável 

Consumidores 
de Água Potável 

Qtde. 
Consumo 

diário 
Unidade 

Consumo 
Total 

Unidade 
Vazão 
(m³/h) 

Observações 

Refeições 200 25 L/dia 5,0 m³/dia 0,21 
Quantidade máxima de 
refeições por dia 

População 
Produção  

100 70 L/dia 7,0 m³/dia 0,29  

População ADM 50 50 L/dia 2,5 m³/dia 0,10  

População 
Flutuante 

50 50 L/dia 2,5 m³/dia 0,10  Considerado infra 

350 9 L/dia 3,2 m³/dia 0,13  Considerado infra 

Estações de 
Serviço 

44 1,5 m³/h 5,0 m³/dia 0,21 
Consumo diário de 13 
estações por 15 min 

Chuveiros lava-
olhos 

21 4,6 m³/h 2,3 m³/dia 0,10 
Considerados dois 
chuveiros simultâneos por 
15 min. 

Total de consumo para outorga1 47,6 m³/dia 2,0  

Notas: 
1. Considerada folga 100% do consumo total, excetuando-se as estações de serviço e chuveiros. 

3.3 Água de Processo 

O consumo de água de processo foi considerado com 400 m3/h a ser entregue a ICM no limite de 
bateria à pressão de 5 bar (g). Este valor está informado no documento Nº PL00500-07-9-04-1 – Piping 
& Instrumentation Diagram – Utility – Well Water Distribution. 

3.4 Água Desmineralizada 

O consumo de água desmineralizada foi baseado na proposta SUEZ para três módulos produzindo 

um total de 70 m3/h de água desmineralizada. 

3.5 Reposição de Água de Torre de Resfriamento 

A vazão de reposição de uma torre de resfriamento é a quantidade de água necessária para repor as 
perdas por evaporação e arraste e as perdas por drenagem (Blowdown) da bacia que visa manter a 

concentração de sais em valores adequados. 
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A vazão de drenagem é calculada em função da perda por evaporação e arraste e do ciclo de 

concentração pela equação 
( )
( )1

1
−

×−−
=

C
ACEB , onde E é perda por evaporação, A é a perda por 

arraste e C o ciclo de concentração. O ciclo de concentração é definido pela seguinte relação: 

reposiçãodeáguanasaisdeãoconcentraç
purgadeáguanasaisdeãoconcentraçC = .   

Para cálculo da vazão de drenagem foi considerado um ciclo de concentração de 6. 

 

A perda por evaporação depende da vazão de recirculação e da diferença de temperatura entre 
entrada e saída de água na torre. 

A Tabela 3-3 mostra o cálculo das vazões de reposição para ambas as torres da área de cogeração. 

Tabela 3-3 – Vazão de reposição das torres de resfriamento 

 

DADOS UNIDADE  

TORRE DE 
RESFRIAMENTO         

ICM             
(VETTOR) 

TORRE DE 
RESFRIAMENTO 

GERADOR                                          
(CT-32) 

TORRE DE 
RESFRIAMENTO                           

(BTE-40) 

VAZÃO DE 
RECIRCULAÇÃO NA 

TORRE DE 
RESFRIAMENTO 

m3/h 13333,75* 4500,0 250,0 

ΔT ºc 8,9 10,0 10,0 

CICLO DE 
CONCENTRAÇÃO 

- 6,0 6,0 6,0 

VAZÃO DE PURGA m3/h 33,7 12,9 0,7 

PERDA POR 
EVAPORAÇÃO 

m3/h 181,6 68,9 3,8 

PERDA POR ARRASTE m3/h 2,7 0,9 0,1 

VAZÃO DE REPOSIÇÃO                                            
(MAKE-UP) 

m3/h 217,9 90,0 4,6 

TUBULAÇÃO DE PURGA POL 6" 6" 4" 
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4 DESCRITIVO DO PROCESSO 

4.1 Sistema de Bombeamento 

Fluxograma: P01311-1510-FE-3300-1001 - POÇOS ARTESIANOS - FLUXOGRAMA DE 
ENGENHARIA - ÁGUA BRUTA E POTÁVEL - POÇOS ARTESIANOS 
 
A água bruta será proveniente dos poços de artesianos PT-FS01, PT-FS02, PT-FS03 (fase 1), PT-
FS04 e PT-FS05 (fase 2) e PT-FS06 Cada poço possui uma bomba submersa (PM-3300-01, PM-
3300-02, PM-3300-03, PM-3300-04, PM-3300-05 e PM-3300-06, respectivamente) com vazão 
operacional de: 
 

PM-911-70-001 / PM-3300-01 = 165 m³/h; 
PM-911-70-002 / PM-3300-02 = 182 m³/h; 
PM-911-70-003 / PM-3300-03 = 165 m³/h; 
PM-911-70-004 / PM-3300-04 = 178 m³/h; 
PM-911-70-005 / PM-3300-05 = 189 m³/h. 
PM-911-70-006 / PM-3300-06 = 185 m³/h. 
 

Na saída de cada bomba haverá um hidrômetro (de fornecimento de terceiros) e uma chave de fluxo 
(FS-3300-008, FS-3300-010, FS-3300-012, FS-3300-014 ou FS-3300-047) para parada automática 
da bomba do poço em caso de ausência de fluxo após um determinado período de tempo. Dessa 
forma evita-se queimar o motor da bomba em caso de não haver o desligamento automático da 
bomba por falta de fluxo. 
 
Observação: As outorgas dos poços foram aprovadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). 
 
Através do tanque de água de processo, será abastecido 3 (três) Reservatórios de Água Potável (TF-
3300-01, TF-3300-02 e TF-3300-03), com capacidades de 25, 20 e 20 m³. 
A alimentação do Tanque de Água Industrial/ Incêndio (TF-3200-02) com capacidade de 6000m³ 
(2000m³ de consumo de água para o processo e 4000m³ de reserva de água para combate a 
incêndio) será feita diretamente através dos poços artesianos.  
  
No coletor para distribuição para os castelos haverá a Dosagem de Cloro (DC-3300-01) para 
cloração da água bruta e 1 (um) Filtro (FC-3300-01, FC-3300-02 ou FC-3300-03) para remoção de 
partículas sólidas e impurezas provenientes dos poços. A cloração da água tem a finalidade de 
torná-la potável de acordo com Portaria 2914 do Ministério da Saúde, onde: 
 

• Conforme Art. 33 e Art. 34, para abastecimento de água por manancial subterrâneo, a 
manutenção mínima do cloro é de 0,2mg/L de cloro livre se o poço não tive contaminação por 
Escherichia Coli. Caso contrário, devem ser considerados as temperaturas, pH e tempo de 
residência dos Anexos IV, V e VI. 

• Conforme Art. 39, recomenda-se que o pH do sistema de distribuição da água potável seja 
mantido na faixa de 6,0 a 9,5 e que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto 
do sistema de abastecimento seja de 2,0 mg/L. 

• Conforme Anexo XII e artigo 41 parágrafo 3, água oriunda de manancial subterrâneo deverá 
ser analisada para cloro residual livre e dióxido de cloro da seguinte forma: 

− Na saída do tratamento da água 2 vezes por semana; 

− No sistema de distribuição, quando for realizada coleta para análise microbiológica. 
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Na saída de cada Reservatório de Água Potável haverá um ponto de coleta manual de amostras de 
acordo com os procedimentos operacionais pré-estabelecidos, dentro da faixa 0,2 a 2,0mg/L. 
 
Após a análise da Água Potável, a sua distribuição é feita por gravidade para os consumidores. 
 

4.2 Sistema de Distribuição de Água Potável 

Fluxograma de Engenharia: P01311-1510-FE-3300-1002 – Poços artesianos – Fluxograma de 
Engenharia- Água Bruta e Potável – Distribuição. 
 
Os consumidores de água potável estão distribuídos em 2 (duas) redes: 

• A primeira é abastecida pelo Reservatório TF-3300-02 (20m³) e atende os seguintes 
consumidores: 

− Alimentação para consumo humano e Estação de Serviço – Balança; 

− Alimentação para consumo humano – Classificação e Check-list; 
− Alimentação para consumo humano – Portaria e Faturamento; 

− Alimentação para consumo humano e Estação de Serviço – Apoio aos Caminhoneiros; 

− Alimentação para consumo humano – Subestação 3800.04. 

− Estação de Serviço – Central de Resíduos. 

• A segunda é abastecida pelos Reservatórios TF-3300-01(25m³) e TF-3300-03 (20m³) e 
atende os consumidores da área Industrial: 

− Estações de Serviços e alimentação para consumo humano – Tombador/ Moega/ Casa 
de Máquina; 

− Estações de Serviços – Armazém de Milho; 

− Chuveiros de Emergência e Lava Olhos – Processo ICM; 

− Estação de Serviço – Silo Dia; 

− Estação de Serviço – Pré-Cozimento; 

− Estações de serviços e alimentação para consumo humano – Tanques de 
Fermentação; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos e Estações de Serviços – Armazém de 
Químicos; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Recebimento de Químicos; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Recebimento de Enzima e Ureia; 

− Estação de Serviço e Chuveiros de Emergência e Lava Olhos – Destilarias  

− Estação de Serviço – Tanque de Ureia; 

− Estação de Serviço – Separação de Líquidos e Sólidos; 

− Estações de Serviços – Secadores; 

− Estação de Serviço e Chuveiros de Emergência e Lava Olhos – Químicos; 

− Estação de Serviço e Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Torre de Resfriamento 
ICM; 

− Estação de Serviço – Abastecimento de Diesel; 

− Estação de Serviço e Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Tanques de Água; 

− Estações de Serviços – ETE; 

− Estação de Serviço – Galpão de Biomassa; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos e Estação de Serviço – Caldeiras; 

− Estação de Serviço – Gerador e Turbina; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Torre de Resfriamento Gerador e Turbina; 

− Estação de Serviços – Expedição e Cinza; 

− Estação de Serviço e Chuveiros de Emergência e Lava Olhos – Sistema de Geração 
de Água Desmineralizada; 
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− Estação de serviço e alimentação para consumo humano – Oficina; 

− Alimentação para consumo humano – Almoxarifado; 

− Estação de Serviço – Estocagem de Etanol; 

− Chuveiros de Emergência e Lava Olhos – Expedição de Etanol; 

− Chuveiro de Emergência e Lava Olhos – Casa de Bombas de Etanol; 

− Estação de Serviço – Armazenamento de Milho e Expedição de Farelo; 

− Estação de Serviço – Armazenam Farelo Úmido; 

− Estação de Serviços – Estacionamento; 

− Alimentação para Consumo Humano – Escritório Administrativo; 

− Alimentação para Consumo Humano – Vestiário e Refeitório; 

− Alimentação para consumo humano – Subestação 3800.01; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.02; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.03; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.05; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.06; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.07; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.08; 

− Sistema de HVAC – Subestação 3800.09. 
 

5 CONSUMO DE ÁGUA DURANTE A FASE DE OBRA 

 
As obras de expansão são de pequeno porte, portanto, não haverá aumento de demanda de água 
durante este período. 
 
 



A NEX O  32

ES PECIF I CAÇÃO  T ÉC NICA  –  REDE  DE
DR ENA GE M PLU V IA L  E XT E RNA 
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1.  OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo definir os requisitos gerais a serem utilizados nos serviços de 
drenagem pluvial da rede coletora principal para nova planta industrial FS BIOENERGIA, em 
Sorriso/MT. 
 
As especificações aqui apresentadas se baseiam nas correlatas dos seguintes órgãos de 
referência: 
 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
As mesmas foram transcritas parcialmente, integralmente ou complementadas quando cabível e 
deverão nortear a etapa de construção. Qualquer atividade diferente das aqui mencionadas deve 
possuir aval da CONTRATANTE ou ente por ela delegada anteriormente a etapa de execução, 
controle e recebimento dos serviços. 
 
As especificações são referenciais, baseadas nos métodos executivos amplamente empregados, 
em acordo com a natureza dos materiais de construção recomendados, em normas 
regulamentadoras e ensaios correntes que permitem qualidade em todas as etapas até o 
recebimento final dos produtos. 
 

2. ABRANGÊNCIA  

Este documento é aplicável aos serviços de execução da Rede Coletora Externa de Drenagem 
Pluvial do Sítio Fabril e demais proteções junto às cercas de divisa do Projeto FS Bioenergia. 
 
Este projeto foi elaborado tendo como referência os documentos fornecidos pelo cliente, 
catálogos e especificações de fornecedores tradicionais e de entidades públicas. É escopo da 
Contratada obter junto à fiscalização a aprovação dos materiais antes da aplicação, elaborar e 
submeter para aprovação a Metodologia Executiva dos serviços a serem executados, assim 
como qualquer eventual alteração de projeto, confirmar as dimensões, cargas e especificações 
de equipamentos a serem instalados com os desenhos “Conforme Comprado”, realizar os 
eventuais ajustes e adequações para a adequada interligação e montagem, além de fornecer a 
documentação de “como construído”.  
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS 

3.1. Canaletas 

As canaletas retangulares serão em concreto armado. 
As canaletas semicirculares, tipo meia-cana, serão em concreto simples pré-moldado, ponta e 
bolsa. 

 

3.2. Tubulação  

Tubulação em tubos PVC-U Rígido, ponta e bolsa, junta elástica JERI, cor ocre, conforme norma 
NBR-7362/05 ABNT. Ref.: Colefort Amanco ou similar. 
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Tubulações em polietileno de alta densidade - PEAD, duto com corrugação externa e liso 
internamente com parede dupla, cor preto e faixa verde, conforme norma AASHTO M252, 
AASHTO M294 e ASTM F2306/F2648. Ref.: Tigre ou similar. 
 
Tubo de Concreto armado PA-2/PA-3, ponta e bolsa, conforme norma NBR-8890/07 ABNT. 
 
Tubo dreno corrugado perfurado em polietileno de alta densidade – PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), conforme norma NBR 15.073/04 ABNT. Ref: KanaNet ou similar. 
 

3.3. Conexões 

As conexões deverão atender os mesmos materiais selecionados para as tubulações. 
 

3.4. Poços de Visita, Bocas de leão, Bocas de Lobo e obras complementares  

Os poços de visita serão preferencialmente em alvenaria de tijolos ou bloco de concreto 
estrutural, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, segundo as 
dimensões fixadas no projeto, obedecendo às normas em vigor, revestidas internamente 
com argamassa de cimento CP-III-RS e polímero impermeabilizante e areia na 
espessura de 2 cm, desempenada e alisada com colher. Deverão ter pilaretes e cintas 
de amarração compatíveis às modulações, com cintas de amarração espaçadas a cerca 
de 1,20m a 1,50m na altura. A armação poderá ser ajustada quando do posicionamento 
da última cinta em relação à laje superior de vedação. 
 
As bocas de leão simples com medidas de 0,80m x 0,30m, serão preferencialmente em 
alvenaria de tijolos ou bloco de concreto estrutural, assentes com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3, segundo as dimensões fixadas no projeto, obedecendo às normas 
em vigor, revestidas internamente com argamassa de cimento CP-III-RS e polímero 
impermeabilizante e areia na espessura de 2 cm, desempenada e alisada com colher. 
Deverão ter pilaretes e cintas de amarração compatíveis às modulações. Grelha em 
ferro fundido classe D400 (telar 0,90mx0,40m). 
As bocas de leão duplas deverão seguir as características da simples. 
 
As bocas de lobo simples com medidas de 0,97m x 0,77m, serão preferencialmente em 
alvenaria de tijolos ou bloco de concreto estrutural, assentes com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3, segundo as dimensões fixadas no projeto, obedecendo às normas 
em vigor, revestidas internamente com argamassa de cimento CP-III-RS e polímero 
impermeabilizante e areia na espessura de 2 cm, desempenada e alisada com colher. 
Deverão ter pilaretes e cintas de amarração compatíveis às modulações. Tampa de 
concreto armado. 
As bocas de lobo duplas deverão seguir as características da simples. 
 
Consideram-se obras complementares todos os serviços a realizar em alvenaria e/ou 
concreto ou outros materiais especificados, que façam parte integrante das instalações. 
Caberá à EXECUTANTE o fornecimento de todos os materiais e equipamentos 
necessários, que seguirão as especificações do projeto e/ou recomendações da 
FISCALIZAÇÃO. 
Ala de Proteção serão em concreto armado, conforme dispositivos típicos DNIT. 



 

 

Arquivo Nº: P01311-1232-ET-0000-0001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
DRENAGEM PLUVIAL 

Nº PROGEN: P01311-1232-ET-0000-0001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01311 REV.: 00 

DATA: 23/01/19 FL.:   6/25 

CLIENTE:  FS BIOENERGIA DISCIPLINA: DRENAGEM 

PROJETO:  UNIDADE DE SORRISO FASE: PROJETO DETALHADO 

  

 
Dissipadores de Energia, conforme dispositivos típicos DNIT. 
 
Brita #2 – Faixa granulométrica (mm) 19 a 31,5 – Malha 30mm, conforme norma NBR 7211/09 
ABNT 
 
Brita #3 – Faixa granulométrica (mm) 25 a 50 – Malha 38mm, conforme norma NBR 7211/09 
ABNT 
 
Manta Geotêxtil não tecido, gramatura de 150g/m², 100% poliéster na cor cinza. 

 

4. SERVIÇOS 

Deverão ser observadas as Normas de Segurança e Saúde reguladas pela Secretaria 
de Segurança e Saúde no Trabalho e pela Delegacia Regional de Trabalho, além dos 
requisitos FS Bioenergia e outras aplicáveis.  
 
Faz parte do escopo de fornecimento o atendimento a todas as normas de segurança do 
trabalho e saúde ocupacional, inclusive com o fornecimento dos EPIs aplicáveis e o 
devido treinamento dos seus funcionários e colaboradores nos procedimentos de 
segurança, assim como a comprovação dos exames de saúde e comprovação da 
capacitação ao trabalho onde necessário. 
 

5. ESCAVAÇÃO DE VALAS, BERÇO DE AREIA E REATERRO DE VALAS 

5.1. Metodologia Executiva 

Para a escavação das valas, deverá se aplicar equipamento adequado às condições da 
obra, natureza do terreno e ao cronograma de construção.  
 
Ao iniciar a escavação da vala deverão se tomar os devidos cuidados, para se evitar 
danos a eventuais redes existentes. 
 
Para a abertura das valas, recomenda-se que as escavações se deem, 
preferencialmente, de jusante para montante, tomando-se o cuidado de protegê-las da 
entrada de água de chuvas. A largura mínima da abertura das valas será equivalente ao 
diâmetro do tubo +0,30m para cada lado, com no mínimo 0,80m de largura.  
  
A escavação manual será empregada somente quando se julgar inconveniente a 
utilização de equipamentos, ou cuja utilização destes ameace a segurança dos trabalhos 
de rotina.  
 
Em geral, para a abertura de valas com profundidade superior a 1,30m de desnível já é 
recomendado o emprego de sistema de contenção provisório quando da utilização de 
cortes verticais. 
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O material escavado será sempre depositado, na medida do possível, de um lado só da 
vala, deixando-o outro livre para trânsito e manobras, sempre numa distancia mínima de 
1/3 da profundidade da escavação. 
 
O fundo da vala deverá ser regularizado conforme inclinação definida em projeto e/ou 
necessárias ao bom escoamento das águas pluvial, regularizado e compactado 
anteriormente a instalação dos berços. 
 
Para as cavas dos dispositivos de drenagem, essas deverão ter as dimensões do 
projeto, com o acréscimo de 0,50m para cada dimensão, indispensável para a execução 
dos serviços de alvenaria, formas e a colocação de escoramento, quando aplicável. 
 
Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento do 
material será feito em camadas, sem queda, com espessura máxima de 15 cm. Deve ser 
exigida a compactação mecânica por compactadores manuais, placa vibratória ou 
compactador de impacto, para garantir o grau de compactação satisfatório e a 
uniformidade de apoio para a execução do berço.  
 
Após atingir o grau de compactação adequado, executar a porção inferior do berço com 
areia, com a espessura de 10 cm.  A complementação do berço compreende o 
envolvimento do tubo com a areia, obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e 
posterior reaterro com recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro da tubulação, 
acima da geratriz superior da canalização. 
 
Uma vez executado o dispositivo ou a rede, as mesmas deverão ser recompactadas 
com o auxílio de equipamentos manuais em até no mínimo 60 cm acima de sua geratriz 
superior ou até atingir a cota de projeto e, somente após essa altura, serem 
compactadas com equipamentos de maior porte. Nessa condição, o uso dos 
equipamentos manuais deve ser aplicado em camadas não superiores a 15,00cm com o 
devido controle de umidade e grau de compactação de 95% em relação à massa 
específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 7182. 
 

5.2. Controle dos Materiais  

Os solos utilizados no reaterro devem ser submetidos ao ensaio de ISC, conforme NBR 
9895 com determinação da expansão, na energia normal; 1 ensaio a cada 500 m² de 
vala, ou na frequência a ser fixada pela fiscalização.  

 

5.3. Controle da Execução 

O controle executivo do reaterro deve ser realizado respeitando os seguintes 
procedimentos: 

  
 determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima, conforme NBR 

7182, na energia normal, com amostras coletadas na pista, 1 ensaio a cada 500 m² de vala; ou 
na frequência fixada pela fiscalização;  

 determinação do teor de umidade com umidímetro Speedy, conforme DER/SP M 145, ou 
similar, ao menos um ensaio a cada 150 m de lance de vala. Se a umidade estiver 
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compreendida no intervalo de – 2,0 % a + 1,0 % da umidade ótima o material pode ser 
liberado para compactação;  

 determinação, após o término da compactação, da umidade e da massa específica aparente 
seca in situ, de acordo com NBR 7185, e o respectivo grau de compactação, em relação aos 
valores obtidos na alínea a, 1 determinação a cada 350 m² de vala compactada, ou na 
frequência fixada pela fiscalização. 

 

5.4. Controle Ambiental  

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da 
vegetação lindeira e à segurança viária. O material excedente do reaterro deve ser 
transportado para bota fora autorizado definido pela Contratada e oficializada junto a 
Contratante, sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no 
leito dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais. 

 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Metodologia executiva 

As galerias tubulares deverão ser locadas de acordo com os elementos especificados no 
projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da canalização 
recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços e assentamento 
através de cruzetas. 
 
Não é recomendado o assentamento de tubos diretamente sobre o fundo das valas. 
Para seu assentamento devem ser sempre construídos berços de apoio com areia (ver 
detalhes de Projeto). 
 
No assentamento de tubos sobre berço de areia, a primeira camada de areia deve 
atingir a superfície inferior dos tubos, fazendo com que eles se acomodem no berço 
mediante pequenos movimentos dos tubos, ajudados, se for o caso, por retirada de 
material na posição das bolsas dos tubos.  
 
Após o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado 
o enchimento do berço, acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, 
de modo a garantir que o berço envolva completamente os tubos até as alturas 
correspondentes, especificadas em projeto. 

 

6.2. Controle de Materiais 

A areia deverá ser selecionada e lavada, não devendo apresentar resíduos ou corpos 
estranhos. 
 
Os tubos, peças e conexões devem ser produtos de mesmo fornecedor e de mesma 
batelada de fabricação da matéria prima. 
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Durante o recebimento dos tubos, deve ser feita uma análise visual dos tubos para 
verificar se a marcação está conforme, de forma indelével, com a verificação do 
diâmetro e a espessura dos tubos. 

 

6.3. Controle da Execução 

O controle geométrico da execução das galerias deve ser feito através de levantamentos 
topográficos, auxiliados por gabaritos para verificação dos elementos geométricos das 
canalizações. O alinhamento dos tubos não deve ter variação maior que 2° (dois graus) 
O controle do nivelamento do fundo da vala de escavação, da largura da vala e do berço 
de concreto para assentamento dos bueiros deve ser feito em intervalos máximos de 5,0 
m O nivelamento do berço admite tolerância de ± 0,5 cm com relação às notas de 
serviço. 

 

6.4. Controle Ambiental 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da 
vegetação lindeira e à segurança local. 
 
O material excedente do reaterro que não puder ser aproveitado deve ser transportado 
para bota fora autorizado, definido pela Contratada e oficializada junto a Contratante, 
sendo vedado seu lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios 
e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais. 

 

6.5. Instruções para Execução dos Serviços com Tubulações PEAD 

Para Tubulações polietileno de alta densidade - PEAD, duto com corrugação externa e 
lisa internamente com parede dupla, modelo N-12 (tigre ou similar) o procedimento de 
escavação da vala deve obedecer a Norma NBR-12266/1992 ABNT, onde traz as 
orientações para determinar a largura das valas, aplicáveis a uma variedade de 
condições de instalação. A largura da vala pode variar de acordo com a qualidade do 
solo local, os materiais de preenchimento, os níveis de compactação e as cargas. 
 
A vala sempre deve ser o suficientemente larga para permitir uma adequada colocação 
e compactação do preenchimento ao redor do tubo de acordo as especificações do 
projeto. 
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 Valores calculados segundo a Norma de instalação ASTM D2321. 
 
As larguras recomendadas consideram instalação do tubo em solos nativos estáveis e 
de boa qualidade. 
Solos de má qualidade e situações particulares podem requerer larguras maiores e 
deverão ser analisados caso a caso. 
 
Tabela com os recobrimentos mínimos recomendados: 

     
 

Os valores assumem preenchimento classe II a 90% de compactação proctor padrão. 
Sem presença de lencol freático. 
 
A vala sempre deve ser o suficientemente larga para permitir uma adequada colocação 
e compactação do preenchimento ao redor do tubo de acordo as especificações do 
projeto. 
 
Quando, devido às profundidades de escavação, houver a necessidade de escoramento 
ou o uso de painéis ou caixas de escoramento móveis, recomenda-se construir uma 
estrutura sobre a vala para apoiar o sistema de escoramento. A altura desta estrutura 
não deve ser menor que 3/4 de um diâmetro exterior do tubo medido desde a camada. A 
sobre-vala permite que não seja afetado o preenchimento já compactado abaixo do 
escoramento à medida que este se retire ou se desloque. 
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Idealmente ajustar o comprimento do sistema de escoramento com o comprimento da 
tubulação. 

6.5.1. Instalação das Uniões PEAD 

Itens a serem considerados na instalação das uniões PEAD: 
 

 Inspeção da bolsa para tirar qualquer material estranho. 
 Limpeza com um pano o interior da bolsa para remover toda a sujeira. 
 Lubrificação da bolsa utilizando um pano e pasta lubrificante  
 Retire a envoltura protetora que se encontra nos anéis de borracha. 
 Limpeza da ponta da extremidade do outro tubo e remova toda a sujeira. 
 Lubrificação do anel de borracha utilizando um pano limpo. 
 Não permita que a parte lubrificada toque a terra ou no recobrimento. 

 
Utilizar pasta lubrificante conforme tabela de rendimento abaixo: 

 

      

6.5.2. Métodos de Montagem PEAD 

Não deixe cair o tubo no interior da vala. 
 
Baixe o tubo para a vala manualmente ou utilizando bandas de nylon de 3”de largura e 
retroescavadeira conforme figura 1. 
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Método de Instalação de Alavanca e Barra de Ferro (Figura 2) 
(recomendado para instalação de tubulações de até 450mm (18”). 
Colocar um tampão ou placa de madeira dentro da bolsa do tubo para evitar que a bolsa 
se danifique. 
 
Com uma alavanca ou barra, empurrar o tampão de forma a empurrar o tubo até que a 
união se realize de maneira adequada. 

 

     
Método de Instalação com Escavadeira (Figura 3) recomendado para instalação de 
tubulações desde 600mm (24”). 
 
Colocar um tampão ou placa de madeira dentro da bolsa do tubo para evitar que a bolsa 
se danifique. 
 
Com cuidado empurrar a pá da escavadeira contra o tampão ou placa de madeira até 
que a união se realize de maneira adequada. 
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Método de Instalação com Escavadeira e Linga ou Cinta de Nylon (Figura 4). 
Colocar a cinta ao redor da tubulação. A cinta deve estar amarrada à pá da escavadeira. 
 
O operador do equipamento deverá empurrar cuidadosamente a cinta na direção da 
bolsa onde será inserido o tubo, até que a ponta fique inserida adequadamente dentro 
da bolsa. 
Mantenha paralela a tubulação em relação ao solo a um ângulo não maior que 1,5. 

 

    

6.5.3. Aceitação e Rejeição PEAD 

As tolerâncias admissíveis em relação ao projeto para serviços constantes desta 
especificação serão as seguintes: 
 Locação: ±1 cm; 
 Nivelamento: ±0,5 cm; 
 Alinhamento: ±5% do diâmetro do tubo. 

 

6.5.4. Testes PEAD 

Antes do fechamento das valas as canalizações deverão ser postas em carga e 
convenientemente examinadas e experimentadas quanto às perfeitas condições 
técnicas de execução e funcionamento do sistema projetado, para que sejam aceitas e 
liberadas pela FISCALIZAÇÃO. 
Após a montagem, deverão ser executados testes hidrostáticos em todos os ramais, 
com pressão idêntica à de utilização, considerando-se a seção plena. 
Após a conclusão dos serviços, e testado o seu funcionamento, todas as tubulações e 
dispositivos deverão ser limpos através de jatos de água até seu nível de saída. 

 

7. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS COLETORAS, POÇOS DE VISITA, DISSIPADORES 
DE ENERGIA) 

7.1 Metodologia Executiva 

Os dispositivos como poços de visita, caixas coletoras e bocas de saída serão 
construídas preferencialmente em alvenaria de tijolos ou bloco de concreto estrutural, 
assentes com argamassa de cimento CP-III-RS e polímero impermeabilizante e areia no 
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traço 1:3, segundo as dimensões fixadas no projeto, obedecendo às normas em vigor. 
Deverão ser revestidas internamente com argamassa de cimento e areia na espessura 
de 2 cm, desempenada e alisada com colher. 
 
A vala de execução deverá ter dimensões mínimas com 0,50m além das dimensões 
padrões das caixas e dispositivos de passagem. O fundo deverá ser regularizado e 
compactado com o devido controle de umidade e grau de compactação de 95% em 
relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 7182. A 
cota do fundo deve ser tal que permita a execução de lastro de concreto magro 
conforme detalhamento de projeto. 
 
A largura do concreto magro não deve ser menor do que 10,00cm ao redor da caixa de 
modo a permitir a execução de formas no caso de peças de concreto moldado in loco e 
arranjo de formas. 
 
Uma vez nivelado o lastro de concreto magro, iniciar-se-á a execução da laje de fundo, 
com lançamento de armação e concretagem em espessura determinada pelo Projeto, 
devendo preferencialmente nessa etapa ser introduzidas barras de espera para 
solidarização do arranque da alvenaria, sobretudo, no canto das caixas a serem 
confeccionadas. Caso essa etapa não seja realizada, após a cura deverá ser procedido 
furo compatível às barras, inclusão das mesmas e injeção de calda de cimento. 
 
As paredes em alvenaria deverão ter pilaretes e cintas de amarração compatíveis às 
modulações, espaçadas a não mais de 2,00m entre pilaretes e cerca de 1,20m a 1,50m 
para as cintas de amarração. A armação poderá ser ajustada quando do posicionamento 
da última cinta em relação à laje superior de vedação. 
 
Para as aberturas nas caixas e poços de visitas, o reforço de armação no encontro com 
os tubos/chaminés deve respeitar as indicações do Projeto. A chaminé poderá, a critério 
do projeto, ser adaptada com tubos de concreto de diâmetro mínimo de 60cm. 
 
Todas as tampas empregadas em poços de visita serão em Ferro Fundido classe D400 
em via de tráfego, áreas de passeio e/ou jardim. 
 
As caixas coletoras tipo boca de leão terão quadro e grelhas em Ferro Fundido classe 
D400. 
As caixas coletoras tipo boca de lobo terão tampa em concreto. 
 
No caso de execução de dispositivo de amortecimento de água e bocas de entrada e 
saída de tubos coletores, os mesmos serão construídos em alvenaria, concreto e/ou 
pedra argamassada e deverá atender as recomendações e detalhamentos gerais de 
projeto.  

 

7.2 Controle da Execução  

O controle geométrico da execução das caixas deve ser feito através de levantamentos 
topográficos, auxiliados por gabaritos para verificação dos elementos geométricos das 
canalizações. O alinhamento das caixas não deve ter variação maior que 2,5 cm com 
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relação à locação em planta e tolerância de ± 0,5 cm na cota de topo do magro com 
relação às notas de serviço. 

7.3 Controle dos Materiais  

O controle e manejo dos materiais como concreto magro e estrutural, blocos cerâmicos 
e de concreto e armação deverão atender às recomendações das especificações 
correlatas previstas pelo DER/SP e/ou DNIT que trata de dispositivos de drenagem tais 
como caixas, bocas-de-lobo, etc. 
 
Por ocasião de solicitação da CONTRATANTE, poderão ser solicitados ensaios 
complementares de qualificação/certificação dos materiais empregados conforme 
normas e especificações pertinentes. 

 

7.4 Controle Ambiental  

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da 
vegetação lindeira e à segurança local. 
 
O material excedente do reaterro deve ser transportado para bota fora autorizado, 
definido pela Contratada e oficializada junto a Contratante, sendo vedado seu 
lançamento na faixa de domínio, nas áreas lindeiras, no leito dos rios e em quaisquer 
outros locais onde possam causar prejuízos ambientais. 

 

8. CONCRETO 

O escopo inclui o fornecimento de materiais, preparos, detalhes e a execução dos 
serviços para obras de concreto armado, considerando:  

 
• Execução de formas;  
• Execução de escoramento;  
• Execução de armação;  
• Execução do concreto e dos serviços de concretagem;  
• Controle dos materiais e serviços;  
• Execução dos ensaios recomendados  

 
A contratada será responsável pela eficiência/ resistência das formas que deverão 
suportar a pressão do concreto, cargas atuantes, movimentos e deflexões das partes 
componentes. Deverão ser observadas as recomendações do projeto e das normas 
NBR 7190 e NBR 15696.  
 
As formas deverão obedecer aos alinhamentos e dimensões das estruturas de concreto 
indicadas no projeto e serem construídas de maneira a assegurar a perfeita aparência 
das superfícies do concreto.  
 
Para efeito das obras referidas nesta especificação, as formas se dividem em quatro 
tipos:  
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• Forma comum: Utilizada para superfícies de concreto que ficarão cobertas por reaterro, 
por revestimento ou internamente aos “caixões perdidos". Poderão ser utilizadas, neste 
caso, tábuas não aparelhadas e de comprimento e largura variáveis; 
• Forma para superfície exposta: Utilizada para superfícies de concreto que não terão 
acabamento ou revestimento. Deverá ser lisa, isenta de irregularidades e com coloração 
homogênea. Deverão ser de madeira compensada ou revestida de outro material liso e 
não absorvente. Todas as bordas dos painéis deverão ser em esquadro e retas em 
ambas as direções;  
• Forma para concreto aparente: Utilizada para superfícies de concreto que deverão ficar 
completamente lisas, isentas de irregularidades e com coloração homogênea, 
destinadas a acabamento final da estrutura da edificação. Deverão ser usados painéis 
de madeira compensada plastificada, que poderão ou não coincidir perfeitamente no 
comprimento, largura e alinhamento, a critério da fiscalização;  
• Chapisco contra parede de escavação: Considerado como forma o chapisco de 
argamassa de cimento e areia lançado contra a parede de escavação estável.  
Todas as formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda da nata 
de cimento. As juntas deverão ser preenchidas com madeira ou massa, não sendo 
permitido o emprego de gesso ou argila.  
 
Não deverão ser utilizadas substâncias gordurosas e descolorantes. O desmoldante 
empregado para facilitar a remoção das formas não deverá deixar manchas no concreto 
aparente. A sua aplicação nas formas deve ser feita antes da colocação da armadura. 
Os agentes desmoldantes deverão ser aprovados pela fiscalização. É proibido o uso de 
óleo queimado. 
 
É permitido o emprego de tipos e/ou técnicas especiais na construção de formas, desde 
que sua utilização e resultado tenham sido comprovados pela prática. A eficiência 
destas novas técnicas deve ser garantida pela contratada.  
 
As formas de madeira poderão ser reutilizadas, desde que estejam em boas condições, 
desempenadas, inteiramente limpas, e sem bordas quebradas ou danificadas, e 
semelhantes, sob todos os aspectos, às formas feitas com madeira nova. As formas 
remontadas deverão ser sobrepostas ao concreto endurecido da camada anterior pelo 
menos em 10 cm e deverão ser fortemente apertadas contra o mesmo de maneira que, 
não cedam e não permitam desvios ou perda de argamassa nas juntas de construção.  
 
Onde necessário, com a aprovação da fiscalização, poderão ser feitas janelas nas 
formas para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do concreto.  
 
Os pregos deverão ter comprimento igual ou maior que duas vezes e meia a espessura 
das tábuas que fixarem. 
 
A retirada das formas deverá obedecer aos critérios da norma NBR 14931. 
 
A contratada será responsável pela eficiência/ resistência do escoramento para suportar 
a pressão do concreto, cargas atuantes, movimentos e deflexões das partes 
componentes.  
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Deverão ser observadas as recomendações do projeto e das normas NBR 7190, NBR 
8800 e NBR 15696.  

 
O projeto do escoramento com os detalhes de construção e cálculos justificativos deverá 
ser submetido à aprovação da fiscalização. O escoramento deverá ser calculado para 
suportar o peso próprio, o peso do concreto fresco (2,6 t/m3) e sobrecarga de 100 
kgf/m2.  
 
Deverão ser consideradas também a ação do vento, empuxos laterais, cursos d’água, 
cargas acidentais, componentes horizontais no caso de escoramento em leque etc.. 
Onde for prevista a utilização de concreto bombeado deverão ser consideradas também, 
no dimensionamento dos escoramentos, as vibrações produzidas durante o 
bombeamento. As deformações dos escoramentos deverão ser verificadas para que 
seja calculada a contra flecha necessária.  
 
Deverá ser elaborado o projeto de remoção e retirada do escoramento.  
 
Os escoramentos poderão ser constituídos por elementos de madeira ou metálicos, 
desde que sejam aprovados pela fiscalização e estejam de acordo com esta 
especificação.  
 
Nos escoramentos de madeira deverão ser evitadas emendas em peças verticais, assim 
como em peças sujeitas a compressão. Quando isto for inevitável deverão ser 
eliminadas as possibilidades de deslocamentos laterais ou separação, através da 
utilização de reforços.  
 
Não deverão ser permitidas emendas nos elementos submetidos à flexão. As peças 
verticais deverão ser contra ventadas por meio de elementos longitudinais e 
transversais, fixados às mesmas por meio de talas, devendo haver apoio perfeito das 
vigas nos seus suportes.  
 
Peças de seção arredondada deverão ter superfície de contato de pelo menos 2/3 do 
seu diâmetro.  
 
As emendas das estruturas de madeira deverão ser feitas exclusivamente com 
parafusos e porcas. Não será permitida a utilização de braçadeiras. 
 
Os escoramentos metálicos com braçadeiras poderão ser admitidos desde que 
satisfaçam as condições estáticas e dinâmicas necessárias.  
 
Cuidados especiais deverão ser tomados nos apoios dos escoramentos (cunhas de 
madeira dura, caixas de areia, parafusos especiais etc.), para permitir ajustes, bem 
como permitir o descimbramento. Quando forem utilizadas cunhas de madeira 
(exclusivamente madeira dura), estas terão inclinação de 1:10 e deverão ser 
suficientemente largas para permitir perfeito apoio do escoramento.  
 
As tábuas destinadas ao trânsito de carrinhos de mão ou similares deverão ser apoiadas 
nos escoramentos e nunca nas formas ou armaduras. Os acessos deverão ser feitos em 
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forma de passarelas solidamente construídas ou escadas inclinadas. Para alturas 
inferiores a 5 m, escadas de estabilidade comprovada poderão ser utilizadas. 
 
As escadas de madeira deverão ser construídas com madeira resistente e peças retas, 
sendo proibida a fixação dos degraus unicamente com pregos.  
 
Em andaimes situados a mais de 2,00 m acima do terreno natural, assim como 
passarelas, saídas de escadas etc., deverão ser previstos corrimãos de tubos ou de 
tábuas na altura de 1,00 m. A estabilidade dos escoramentos deverá ser verificada 
periodicamente, principalmente após interrupções longas das obras ou após temporais. 
Especial atenção deverá ser dada aos elementos de ligação. A desmontagem e a 
remoção dos escoramentos deverão ser realizadas sem golpes ou vibrações. Deverão 
ser feitas de modo uniforme, de acordo com o projeto apresentado pela contratada. 
 
Deverá ser utilizado o cobrimento da armadura indicado no projeto, obtido através de 
dispositivos aprovados pela fiscalização. O cobrimento mínimo não deve ser inferior a 
2,5 cm. As armaduras expostas ao tempo para posterior prosseguimento da obra 
deverão ser protegidas, com nata de cimento ou outro dispositivo indicado no projeto. 
 
Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviços deverão estar 
dispostas de modo a não acarretar deformações nas armaduras. Deverão ser utilizadas 
barras de aço nos diâmetros, quantidades e categorias (CA-25, CA-50 e CA-60) 
indicados no projeto.  
 
As armaduras para as estruturas de concreto armado deverão satisfazer as condições 
estabelecidas nas normas NBR 7480 e NBR 7481. As barras deverão ser de boa 
procedência e seus diâmetros (bitolas) uniformes. As características da tela metálica 
(diâmetros, malhas e peso por m2) deverão ser as indicadas no projeto.  
 
Com a finalidade de evitar a paralisação dos serviços, a contratada deverá prever, com 
base no cronograma de execução, a manutenção de estoque mínimo de material por 
categoria e bitola, de acordo com o projeto.  
 
As barras de aço destinadas à confecção das armaduras, no momento de seu emprego, 
deverão estar convenientemente limpas, livres de crostas de barro, manchas de óleo, 
graxas, escamas (crostas) de ferrugem ou qualquer outra substância prejudicial à 
aderência do concreto.  
 
O corte e dobramento das barras deverão ser executados a frio, de acordo com os 
detalhes do projeto.  
 
A armadura deverá ser montada no interior das formas, na posição, espaçamento e 
detalhes indicados no projeto, de tal maneira que suporte, sem deslocamento, as 
operações de lançamento do concreto. Será permitido para esse fim o uso de arame e 
tarugos de aço.  
 
Nas lajes deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos. A posição 
correta das armaduras deverá ser garantida por espaçadores e suportes, juntamente 
com as ligações entre as armaduras. Como regra geral, os espaçadores e suportes 
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poderão ser de concreto com resistência e durabilidade idênticas às da estrutura ou 
metálicos, desde que não fiquem em contato com as formas e sejam aprovados pela 
fiscalização.  
 
As barras que sobressaírem das juntas de construção deverão ser limpas e isentas de 
concreto endurecido, antes do prosseguimento da concretagem. Não será permitida a 
colocação de armadura de aço em concreto fresco e não será permitido o 
reposicionamento das barras quando o concreto estiver em processo de endurecimento. 
 
Quando a emenda da armadura for por solda deverão ser atendidas as recomendações 
da norma NBR 6118. 
 
Antes do envio de um carregamento de aço para a obra, a contratada deverá fornecer à 
fiscalização um certificado do fabricante garantindo a qualidade do aço, bem como o 
atestado do laboratório, com o resultado dos ensaios em corpos-de-prova fornecidos 
pela contratada.  
 
Nenhum carregamento poderá ser recebido na obra antes da aprovação da fiscalização. 
Caberá à contratada comprovar através de certificado emitido por laboratório e aceito 
pela fiscalização, que o aço fornecido atende aos ensaios de tração e dobramento.  
 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem: conforme a norma NBR 7480;  
• Ensaio de tração: conforme a norma NBR ISO 6892-1;  
• Dobramento: conforme a norma NBR 6153.  
 
Caso a fiscalização julgue necessário, poderá realizar ensaios para comprovar os 
resultados dos certificados entregues pela contratada. Poderão também ser realizados 
ensaios complementares destinados a verificar a composição química do material e as 
características de aderência exigidas e consideradas no projeto De cada lote de aço 
recebido no canteiro deverão ser recolhidas amostras representativas que serão 
submetidas aos ensaios de tração e dobramento, 
 
As emendas das barras de aço devem ser verificadas conforme normas NBR 8548 e 
NBR 11919. No caso de emprego de emendas mecânicas deverão ser realizados 
ensaios de tração de, no mínimo, 3% das emendas.  
 
Os lotes de amostragem deverão ser definidos por diâmetro e por operador. As 
emendas por solda deverão suportar, no mínimo, 125% da tensão de escoamento das 
barras quando ensaiadas à tração.  
 
Caso o aço testado não atenda as especificações, o mesmo deverá ser retirado da obra 
por conta da contratada. 
 
O concreto é composto de cimento Portland, água, agregados miúdo e graúdo, aditivos 
e outros componentes recomendados no projeto. 
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Para se garantir o controle rigoroso das características técnicas do concreto, a 
contratada deverá contar com um laboratório operado por pessoal especializado em 
tecnologia do concreto para condução dos trabalhos de acordo com as normas NBR 
12654 e NBR 12655.  
 
Deverá ser realizado, sempre que necessário ou solicitado, amostragens e ensaios para 
determinar se as características do concreto atendem aos requisitos especificados sem 
custos adicionais à Contratante. 
 
A classe e a resistência à ruptura do concreto deverão ser as indicadas do projeto. 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem de concreto fresco: conforme a norma NBRNM 33;  
• Ensaio de consistência: conforme a norma NBRNM 67;  
• Moldagem e cura de corpos de prova: conforme a norma NBR 5738;  
• Ensaio de compressão de corpos de prova: conforme a norma NBR 5739.  
 
O cimento a ser empregado é do tipo Portland comum conforme a norma NBR 5732. Se 
estiverem previstos no projeto, poderão ser utilizados outros tipos de cimento que 
deverão satisfazer às normas NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 5737, NBR 11578 
e NBR 13116. 
 
O cimento poderá ser fornecido em sacos, a granel ou em container rodoviário, lacrado. 
Os locais de armazenamento estarão sujeitos à aprovação da fiscalização que deverá 
ter fácil acesso aos mesmos.  
 
O cimento deverá ser utilizado na ordem cronológica de recebimento, os silos ou pilhas 
de cimento deverão ser marcados com data de chegada à obra. Cimento com mais de 
três meses de armazenamento na obra não deverá ser usado.  
 
O cimento que por qualquer motivo apresentar torrões será considerado hidratado e 
somente poderá ser usado com autorização da fiscalização, em concreto não armado e 
em locais que não exijam concreto com resistência à compressão maior que 12,0 MPa. 
Sua utilização deverá ser precedida de peneiramento com peneira de malha de 2,4 mm.  
 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem: conforme a norma NBR 5741;  
• Tempo de pega: conforme a norma NBRNM 65; 
• Finura: conforme a norma NBR 11579;  
• Resistência à compressão: conforme a norma NBR 7215.  
 
Os ensaios deverão ser feitos, no mínimo, com a seguinte frequência:  
 
• Antes do início dos serviços;  
• Sempre que houver mudança de fornecedor;  
• A cada partida recebida.  
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Poderão ser usados aditivos em geral, de acordo com as recomendações do fabricante, 
e mediante aprovação pela fiscalização. Essa aprovação estará condicionada ao 
resultado dos ensaios específicos realizados. Os aditivos deverão obedecer às 
prescrições das normas NBR 10908 e NBR 11768. 
 
Para cada estrutura ou parte dela a contratada deverá apresentar à fiscalização o seu 
plano de concretagem. Esse plano não poderá modificar as diretrizes de execução 
estabelecidas no projeto e deverá observar o posicionamento das juntas funcionais 
também fixadas no projeto. A concretagem em circunstâncias adversas como: entrega 
irregular, trajetos muito longos, lançamentos pequenos e lentos, temperaturas elevadas 
etc., deverá ser levada em consideração pela contratada na elaboração do plano de 
concretagem. 
 
No caso de concreto preparado no canteiro de obras, deverão ser verificadas as 
quantidades suficientes dos materiais componentes do concreto, antes do início da 
concretagem.  
 
A contratada deverá manter um sistema de comunicação rápida entre a central/ local de 
fabricação do concreto e os locais de lançamento ou aplicação. O concreto após sua 
cura deverá satisfazer às exigências de resistência mecânica e durabilidade previstas no 
projeto. 
 
As instalações para preparo do concreto serão de responsabilidade da contratada que, 
para dimensioná-la, deverá levar em conta o volume de serviço a ser executado dentro 
do cronograma, dificuldades, condições locais e tudo que possa influir na sua 
capacidade de produção. 
 
A contratada poderá optar pela aquisição do concreto de terceiros. A empresa 
fornecedora do concreto deverá ser submetida à aprovação pela fiscalização.  
 
A contratada será a responsável pela fiscalização da empresa fornecedora do concreto e 
pela qualidade do material fornecido pela mesma. 
 
A dosagem deverá ser determinada racionalmente, em laboratório, com bastante 
antecedência ao seu uso. Ela deve ser submetida à fiscalização para aprovação. 
 
A contratada deverá providenciar equipamentos capazes de lançar adequadamente 
qualquer concreto especificado, de forma tal que: 
 
• O lançamento do concreto seja feita o mais próximo possível de sua posição definitiva;  
• Seja evitada a segregação dos agregados graúdos na massa de concreto;  
• Seja evitada a queda vertical maior do que 1,5 m. Quando a altura de lançamento for 
maior que 1,5 m, medidas especiais deverão ser tomadas para evitar a segregação, tais 
como: abertura de janelas nas formas para diminuir a altura de lançamento e facilitar o 
adensamento, colocação de trombas de chapa ou lona no interior das formas.  
 
O lançamento do concreto deverá ser feito de maneira a evitar choques e 
deslocamentos em formas, ferragens e embutidos. O concreto deverá ser lançado antes 
de decorridos 60 minutos de seu amassamento. O lançamento deverá ser contínuo e tão 
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rápido quanto possível, em camadas horizontais não superiores a 30 cm. Após 60 
minutos do amassamento o concreto será rejeitado.  
 
Cada camada deverá ser lançada e adensada, antes da pega do concreto da camada 
inferior, para que não ocorra descontinuidade entre elas. Nos locais de lançamento 
deverão ser previstos recursos de proteção do concreto contra chuvas repentinas.  
 
Antes de qualquer concretagem sobre o solo, deverá ser feito um lastro de pedras ou de 
concreto magro com espessura de 5 a 15 cm, conforme projeto e/ou instruções da 
fiscalização.  
 
O concreto deverá ser adensado através de processos que facilitem o arranjo interno 
dos agregados e melhorem o contato com as formas e armaduras. O adensamento do 
concreto deverá ser feito mecanicamente, por meio de vibradores, dimensionados em 
número suficiente para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto 
lançado. O adensamento do concreto deverá atender às seguintes prescrições:  
 
• O vibrador deverá penetrar de 2 a 5 cm na camada anterior, que deverá encontrar-se 
em estado plástico;  
• O vibrador deverá ser operado em posição próxima da vertical e em pontos distantes 
1,5 vezes o seu raio de ação;  
• A agulha deverá ser introduzida e retirada lentamente, de modo que o orifício formado 
pelo vibrador se feche naturalmente;  
• A agulha do vibrador não deverá ser deslocada horizontalmente na massa de concreto;  
• O vibrador deverá permanecer, no máximo, por 30 segundos num mesmo ponto;  
• O vibrador não deverá ser utilizado para espalhar o concreto.  
 
Os lances adicionais de concreto não deverão ser superpostos, até que o concreto 
lançado anteriormente tenha sido completamente vibrado. Os vibradores não deverão 
ser introduzidos próximos das faces das formas para não deformá-las. Deverão ser 
evitadas vibrações excessivas, que possam causar segregação e exudação. 
 
As operações de manipulação do concreto junto às superfícies horizontais das camadas 
deverão ser as mínimas necessárias para produzir, não só o adensamento requerido, 
como também uma superfície rugosa que permita sua aderência à camada superposta. 
Não será permitida a vibração superficial ou qualquer outra ação que possa tornar 
excessivamente lisa a superfície de camadas horizontais, sobre as quais será lançada 
outra camada. 
 
Todas as superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser curadas após o 
lançamento do concreto. A cura do concreto deverá obedecer às seguintes 
recomendações:  
 
• Cura com água - aspersão, irrigação, submersão ou cobrimento com areia ou sacos de 
aniagem, mantidos úmidos durante, pelo menos:  
- 7 dias, no caso do emprego de cimento Portland comum;  
- 10 dias, no caso do emprego de cimento de alto-forno;  
- 20 dias, no caso do emprego de cimentos pozolânicos.  
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• Cura com membrana, aprovada pela fiscalização - pulverização com uma emulsão 
apropriada, aplicada de acordo com as recomendações do fabricante.  
 
A água usada na cura deverá ser limpa e livre de elementos que possam prejudicar, 
manchar ou descolorir o concreto. As formas de madeira deverão ser molhadas 
frequentemente, para impedir a abertura de juntas e a evaporação através da madeira. 
 
As superfícies a serem aterradas só necessitarão ser curadas até a execução do aterro. 
 
As irregularidades causadas por deslocamento ou má colocação da forma, ou por 
ligamentos soltos ou madeira defeituosa da forma, bem como "ninhos de agregados", 
deverão ser reparados, com autorização da fiscalização. Esses reparos só poderão ser 
realizados por pessoal especializado. A contratada deverá manter a fiscalização 
informada sobre a necessidade de qualquer reparo a ser realizado no concreto. 
  
As superfícies de concreto não expostas (a serem reaterradas ou revestidas), não 
necessitarão de tratamento depois da remoção da forma, sendo executados somente os 
reparos dos "ninhos de agregados".  
 
As correções das irregularidades nas superfícies serão necessárias nas depressões e 
naquelas que alterem as características estruturais da obra.  
 
As superfícies dos caixões de obras de arte especiais, dos muros de arrimo, galerias e 
passagens, necessitarão de retificação não só para o reparo de "ninhos de agregados", 
como também das irregularidades de superfícies que entre as juntas de formas 
excederem a 4 mm e que apresentarem um desalinhamento gradual maior que 6 mm/m.  
 
As superfícies expostas necessitarão de retificação não só para o reparo de "ninhos de 
agregados", como também das irregularidades de superfícies que entre as juntas de 
formas excederem a 3 mm e que apresentarem um desalinhamento gradual acima de 4 
mm/m.  
 
O reparo no concreto só poderá ser feito na presença da fiscalização. As rebarbas das 
superfícies expostas deverão ser totalmente removidas. 
 
As juntas de concretagem "juntas frias" nunca deverão ser posicionadas em locais onde 
as tensões tangenciais sejam elevadas e onde não houver armadura suficiente para 
absorvê-las.  
 
As recomendações para o preparo das juntas de concretagem são as seguintes:  
• Deverá ser retirada a calda ou nata de cimento da superfície. Esta retirada deverá ser 
feita até 12 horas após a concretagem, com jato de ar ou água, até uma profundidade de 
5 mm e/ou até o aparecimento do agregado graúdo, que deverá ficar limpo;  
• Esta limpeza deverá ser repetida 24 horas antes da retomada da concretagem para a 
retirada de pó e dos resíduos. Durante as 24 horas que precedem a retomada da 
concretagem, a superfície deverá ser saturada de água, para que o concreto novo não 
tenha sua água de mistura absorvida pelo concreto antigo. Deverão ser eliminadas 
eventuais poças d’água;  
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• Para ser retomada a concretagem, deverá ser colocada camada de 1 a 2 cm de 
espessura de argamassa com o traço igual ao do concreto, porém sem o agregado 
graúdo. O fator água-cimento da argamassa não poderá ser maior que o do concreto. 
Esta camada servirá para evitar a formação de vazios entre o concreto novo e o 
concreto antigo;  
• Deverá ser colocado o concreto novo sobre o antigo com especial cuidado, para evitar 
a formação de bolsas de britas;  
• No caso de paredes ou outros elementos em que não seja aconselhável o uso de jato 
para limpeza das superfícies endurecidas, as formas deverão ser executadas até o nível 
da junta. O enchimento das formas deve ser feito até 1 cm acima desse nível, fazendo-
se a remoção desse excesso no início do endurecimento. O acabamento poderá ser 
feito manualmente por meio de escovas de aço ou cerdas duras, até a completa 
remoção das concentrações de nata e argamassa e quaisquer materiais indesejáveis, 
completando-se com a lavagem cuidadosa da superfície do concreto, a fim de eliminar 
todos os materiais soltos.  
 
No caso do concreto ser fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra 
deverá ser acompanhada de um certificado da fonte produtora, contendo: atestado da 
dosagem, hora de saída da central, quantidade de mistura etc..  
A contratada deverá realizar todos os estudos e ensaios necessários ao controle do 
concreto segundo os métodos recomendados e submetidos à aprovação pela 
fiscalização. Se os resultados dos ensaios não forem considerados satisfatórios a 
contratada demolirá, por sua conta e ônus, as partes das obras que a fiscalização 
determinar.  
Com o resultado dos ensaios será determinado o coeficiente de variação do concreto no 
canteiro de serviço. O traçado do gráfico de controle dos resultados permitirá uma visão 
do conjunto dos valores obtidos e a observação das dispersões que ocorrerem na 
qualidade do concreto.  
O valor máximo permitido para o coeficiente de variação é de 10% (dez por cento), 
ficando a critério da fiscalização a necessidade ou não de serem feitos novos estudos de 
dosagem. O controle da resistência do concreto na obra será feito conforme a NBR 
12655, ou serão adotados outros procedimentos, previstos no projeto, quando se tratar 
de concretos especiais, ou obras especiais onde será necessário saber a resistência do 
concreto em várias idades, devido aos métodos construtivos. 
Todos os ensaios deverão ser executados por laboratório idôneo. 
A aceitação individual de cada uma das estruturas de concreto deverá ser feita conforme 
a norma NBR 12655. Deverá ser apresentado um mapa contendo o número, data da 
moldagem, data do rompimento, resistência obtida, bem como a memória de cálculo do 
valor estimado da resistência característica à compressão, para cada uma das 
resistências características indicadas no projeto. 
 
Na execução de estruturas pré-moldadas deverão ser obedecidas as prescrições 
estabelecidas nesta especificação, no projeto, nas normas NBR 6118 e NBR 9062 e as 
seguintes recomendações:  
• Deverá ser utilizado agente desmoldante para facilitar a retirada das formas;  
• Deverá ser verificada a posição das peças a serem embutidas no concreto antes e 
após a montagem das mesmas;  
• As peças pré-moldadas deverão ser içadas e movimentadas exclusivamente pelos 
pontos definidos no projeto;  
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• As peças pré-moldadas deverão ser armazenadas de tal modo que não sejam sujeitas 
a esforços prejudiciais e sejam apoiadas nas regiões previamente determinadas pelo 
projeto;  
• O transporte das peças deverá ser feito com cuidado de modo a evitar deformações, 
choques ou qualquer dano à integridade das peças.  
 
As peças que apresentarem defeitos em sua integridade devem ser rejeitadas, 
identificadas e segregadas, de modo a garantir que não sejam utilizadas. Após a 
montagem das peças deverão ser conferidos os níveis, prumos e alinhamentos. 

 

9. GERAL 

Outros serviços não mencionados acima deverão ser tratados e acordados antes da 
execução do serviço. Os valores a serem pagos consideram o fornecimento e aplicação 
de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, recebimento e guarda, 
carga e descarga, EPI, recursos, fornecimento de água e energia, encargos, 
equipamentos de segurança, sinalização provisória, suporte aos operários (fornecimento 
adequado de água potável, alimentação, transporte, etc) e demais elementos 
necessários para a adequada execução dos serviços, com a qualidade e segurança 
compatível com os serviços a serem realizados, sendo que estes recursos não serão 
objeto de pagamento à parte.  
 
Deverão ser seguidas as Normas de Segurança (HSE) da FS Bioenergia. 
 
As áreas de trabalho deverão ser devidamente isoladas e sinalizadas, assim como as 
rotas de guindastes, caminhões, cargas em movimento, etc. 
 
A Contratada deverá manter nos locais de trabalho agentes de segurança, em número 
suficiente para o atendimento às frentes de trabalho, cuja função será supervisionar os 
requisitos e procedimentos de segurança, orientar os fluxos de veículos, cargas e 
pessoas, apontar e reportar os desvios e situações de riscos, garantir que os trabalhos 
só se realizem com as permissões de trabalho, etc. Este custo deverá estar 
contemplado nos preços dos serviços e não será objeto de cobrança à parte. 
 
A fiscalização fica livre para apontar riscos e/ou não conformidades que deverão ser 
corrigidos pela Contratada sem custo adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  33  

ES PECIF I CAÇÃO  T ÉC NICA  –  REDE  DE  
ES GO TO S A NIT Á RIO  E XT ER NA 
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1.  OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo definir os requisitos gerais a serem utilizados nos serviços de 
esgoto sanitário da rede coletora principal para nova planta industrial FS BIOENERGIA, em 
Sorriso/MT. 
 
Não são indicadas aqui especificações de serviços provisórios, que devem ser indicados pela 
EXECUTANTE e que podem ser interconectados às redes em construção ou existentes desde 
que, além de possível tecnicamente, não crie restrições operacionais do sistema bem como 
sejam tomados todas as medidas para evitar danos às estruturas existentes. 
  
As especificações aqui apresentadas se baseiam nas seguintes normas: 

 
 NBR 7968/1983 - Tubulação de saneamento nas áreas de rede de distribuição, adutoras, 

redes coletoras de esgoto e interceptores - diâmetros nominais; 

 NBR 9648/1986 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;  

 NBR 9649/1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

 NBR 12208/1992 - Projeto de estações elevatórias de esgotos sanitários; 

 NBR 12266/1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 

esgoto ou drenagem urbana; 

 NBR 9814/1987 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário; 

 NBR 7367/1988 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário; 

 NBR 7182/2016 - Solo - Ensaio de Compactação; 

 NBR 9895/2016 - Solo - Índice de Suporte Califórnia (ISC) - Método de Ensaio; 

 NBR 7185/2016 - Solo - Determinação da Massa Específica Aparente, “In Situ”, com emprego 

do Frasco de Areia; 

 NTS 025 Norma Técnica SABESP (2006) – Projeto de rede de esgoto; 

 NTS 044 Norma Técnica SABESP (2006) – Especificação de Tubos pré moldados de 

concreto para poços de visita 

 Especificações Técnicas, Regulamentação de preços e Critérios de Medição – SABESP 

(2016); 

 Código Sanitário do Estado de São Paulo; 

 Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho: 
- FS BIOENERGIA – Caderno de SSMA para Contratadas e Subcontratadas 
- Ministério do Trabalho 

 
Qualquer atividade diferente das aqui mencionadas deve possuir aval da CONTRATANTE ou 
REPRESENTANTE por ela delegada anteriormente à etapa de execução, para o controle e 
recebimento dos serviços. 
 
As especificações são referenciais, baseadas nos métodos executivos amplamente empregados, 
em acordo com a natureza dos materiais de construção recomendados, em normas 
regulamentadoras e ensaios correntes que permitem qualidade em todas as etapas até o 
recebimento final dos produtos. 
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2. ABRANGÊNCIA  

Este documento é aplicável aos serviços de execução da Rede Coletora Externa de Esgoto Sanitário 
do Sítio Fabril e demais proteções junto às cercas de divisa do Projeto FS Bioenergia. 
 
Este projeto foi elaborado tendo como referência os documentos fornecidos pelo cliente, catálogos e 
especificações de fornecedores tradicionais e de entidades públicas. É escopo da Contratada obter 
junto à fiscalização a aprovação dos materiais antes da aplicação, elaborar e submeter para aprovação 
a Metodologia Executiva dos serviços a serem executados, assim como qualquer eventual alteração 
de projeto, confirmar as dimensões, cargas e especificações de equipamentos a serem instalados com 
os desenhos “Conforme Comprado”, realizar os eventuais ajustes e adequações para a adequada 
interligação e montagem, além de fornecer a documentação de “como construído”.  
 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS 

3.1. Tubulação  

Para diâmetros menores ou iguais à 400mm, tubulação em PVC-U, ponta e bolsa, junta elástica JERI, 
cor ocre, conforme norma NBR-7362-1/2005 ABNT. Ref.: Colefort da Amanco ou similar. 
 
Para diâmetros maiores ou iguais à 450mm, tubulação em concreto armado classe  
EA-2, conforme norma NBR-8890/2007 ABNT.  

 

3.2. Conexões 

As conexões deverão atender os mesmos materiais selecionados para as tubulações. 
 

3.3. Poços de Visita, Estações Elevatórias e Caixas de Passagem 

Os dispositivos como Poços de visita e Poços para as Estações Elevatórias serão construídas 
preferencialmente com a utilização de anéis pré moldados de concreto estrutural, com anéis de 
borracha flexível, conforme NTS 044, segundo as dimensões fixadas no projeto, obedecendo às 
normas em vigor. 
 
A vala de execução deverá ter dimensões mínimas com 0,50m além das dimensões padrões das 
estruturas. O fundo deverá ser regularizado e compactado com o devido controle de umidade e grau 
de compactação de 95% em relação à massa específica aparente seca máxima, determinada 
conforme NBR 7182. A cota do fundo deve ser tal que permita a execução de lastro de concreto magro 
conforme detalhamento de projeto. 
 
A largura do concreto magro não deve ser menor do que 10,00cm ao redor da caixa de modo a 
permitir a execução de formas no caso de peças de concreto moldado in loco e arranjo de formas. 
 
Uma vez nivelado o lastro de concreto magro, iniciar-se-á a execução da laje de fundo, com 
lançamento de armação e concretagem em espessura determinada pelo Projeto. 
 
As caixas de passagem serão preferencialmente em alvenaria de tijolos ou bloco de concreto 
estrutural, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, segundo as dimensões fixadas 



 

 

Arquivo Nº: P01311-1234-ET-0000-0001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ESGOTO SANITÁRIO 

Nº PROGEN: P01311-1234-ET-0000-0001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01311 REV.: 00 

DATA: 31/01/19 FL.:   6/19 

CLIENTE:  FS BIOENERGIA DISCIPLINA: SANEAMENTO 

PROJETO:  UNIDADE DE SORRISO FASE: PROJETO DETALHADO 

  

no projeto, obedecendo às normas em vigor, revestidas internamente com argamassa de cimento e 
areia na espessura de 2 cm, desempenada e alisada com colher. Deverão ter pilaretes e cintas de 
amarração compatíveis às modulações, com cintas de amarração espaçadas a cerca de 1,20m a 
1,50m na altura. A armação poderá ser ajustada quando do posicionamento da última cinta em relação 
à laje superior de vedação. 
 
Para as aberturas nas caixas e poços de visitas, o reforço de armação no encontro com os 
tubos/chaminés deve respeitar as indicações do Projeto. A chaminé poderá, a critério do projeto, ser 
adaptada com tubos de concreto de diâmetro interno mínimo de 60cm. 
 
Todas as tampas empregadas em Poços de Visita serão em FoFo para classe de rodovia C45. 
 
No caso de execução de dispositivo de amortecimento de água e bocas de entrada e saída de tubos 
coletores, os mesmos serão construídos em alvenaria, concreto e/ou pedra argamassada e deverá 
atender as recomendações e detalhamentos gerais de projeto.  
 
O controle geométrico da execução das caixas deve ser feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para verificação dos elementos geométricos das canalizações. O alinhamento 
das estruturas não deve ter variação maior que 2,5 cm com relação à locação em planta e tolerância 
de ± 0,5 cm na cota de topo do magro com relação às notas de serviço. 
 
O controle e manejo dos materiais como concreto magro e estrutural, blocos cerâmicos e de concreto 
e armação deverão atender às recomendações das especificações correlatas previstas pela NBR 9814 
e NTS044. 
 
Por ocasião de solicitação da CONTRATANTE, poderão ser solicitados ensaios complementares de 
qualificação/certificação dos materiais empregados conforme normas e especificações pertinentes. 

 

4. SERVIÇOS 

Deverão ser observadas as Normas de Segurança e Saúde reguladas pela Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho e pela Delegacia Regional de Trabalho, além dos requisitos FS BIOENERGIA e 
outras aplicáveis.  
 
Faz parte do escopo de fornecimento o atendimento a todas as normas de segurança do trabalho e 
saúde ocupacional, inclusive com o fornecimento dos EPIs aplicáveis e o devido treinamento dos seus 
funcionários e colaboradores nos procedimentos de segurança, assim como a comprovação dos 
exames de saúde e comprovação da capacitação ao trabalho onde necessário. 
 
Para a escavação das valas, deverá se aplicar equipamento adequado às condições da obra, natureza 
do terreno e ao cronograma de construção.  
 
Anteriormente a qualquer processo de escavação, deverão ser consultados os documentos de 
cadastro do sítio existente e realizados inspeções prévias nos locais de modo a minimizar infortúnios, 
visto que podem existir tubulações e elementos não indicados no material informativo no que se 
baseou o projeto (“LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL” – Linear Consultoria e 
Projetos – Novembro 2018) - planialtimetrico-FINALIZADO_31-10-2018.dwg. 
 
Ao iniciar a escavação da vala deverão ser tomados os devidos cuidados, pois a rede de galeria irá 
cruzar com outras redes. 
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Para a abertura das valas, recomenda-se que as escavações se deem, preferencialmente, de jusante 
para montante, tomando-se o cuidado de protegê-las de entrada de água de chuvas. A largura mínima 
da abertura das valas será equivalente ao diâmetro do tubo +0,30m para cada lado, com no mínimo 
0,80m de largura.  
  
A escavação manual será empregada somente quando se julgar inconveniente à utilização dos 
equipamentos, ou cuja utilização destes ameace a segurança dos trabalhos de rotina.  
 
Em geral, para abertura de valas com profundidade superior a 1,30m de desnível já é recomendado o 
emprego de sistema de contenção provisório quando da utilização de cortes verticais. 
 
O material escavado será sempre depositado, na medida do possível, de um lado só da vala, 
deixando-o outro livre para trânsito e manobras, sempre numa distancia mínima de 1/3 da 
profundidade da escavação. 
 
O fundo da vala deverá ser regularizado conforme inclinação definida em projeto e/ou necessárias ao 
bom escoamento do efluente, regularizado e compactado anteriormente à instalação dos berços. 
 
Para as cavas dos dispositivos (PVs, caixas de passagem, etc), essas deverão ter as dimensões do 
projeto, com o acréscimo de 0,50m para cada dimensão, indispensável para a execução dos serviços 
de assentamento de anéis pré moldados, alvenaria, formas e a colocação de escoramento, quando 
aplicável. 
 
Havendo necessidade de aterro para alcançar a cota de assentamento, o lançamento do material será 
feito em camadas, sem queda, com espessura máxima de 15 cm. Deve ser exigida a compactação 
mecânica por compactadores manuais, placa vibratória ou compactador de impacto, para garantir o 
grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio para a execução do berço.  
 
Após atingir o grau de compactação adequado, proceder a execução do berço. O berço deve ser 
executado com areia lavada de boa qualidade, adensada, com espessura mínima de 10 cm.  O berço 
deve atingir espessura suficiente para dar sustentabilidade ao tubo, obedecendo aos níveis e 
pendentes previstos no projeto e posterior reaterro com recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro 
da tubulação, acima da geratriz superior da canalização. 
 
Uma vez executado o dispositivo ou a rede, as mesmas deverão ser compactadas com auxílio de 
equipamentos manuais até no mínimo 60 cm acima de sua geratriz superior ou até atingir a cota de 
projeto, e, somente após essa altura serem compactadas com equipamentos de maior porte. Nessa 
condição, o uso dos equipamentos manuais deve ser aplicado em camadas não superiores a 15,00cm 
com o devido controle de umidade e grau de compactação de 95% em relação à massa específica 
aparente seca máxima, determinada conforme NBR 7182. 
 
Os solos utilizados no reaterro devem ser submetidos ao ensaio de ISC, conforme NBR 9895 com 
determinação da expansão, na energia normal; 1 ensaio a cada 500 m² de vala, ou na frequência a ser 
fixada pela fiscalização.  
 
O controle executivo do reaterro deve ser realizado respeitando os seguintes procedimentos: 
  

 determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima, conforme NBR 
7182, na energia normal, com amostras coletadas na pista, 1 ensaio a cada 500 m² de vala; ou 
na frequência fixada pela fiscalização;  

 determinação do teor de umidade com umidímetro Speedy, conforme DER/SP M 145(3), ou 
similar, ao menos um ensaio a cada 150 m de lance de vala. Se a umidade estiver 
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compreendida no intervalo de – 2,0 % a + 1,0 % da umidade ótima o material pode ser 
liberado para compactação;  

 determinação, após o término da compactação, da umidade e da massa específica aparente 
seca in situ, de acordo com NBR 7185(4), e o respectivo grau de compactação, em relação 
aos valores obtidos na alínea a, 1 determinação a cada 350 m² de vala compactada, ou na 
frequência fixada pela fiscalização. 

 
O material excedente do reaterro deve ser transportado para bota fora autorizado, definido pela 
Contratada e oficializada junto a Contratante, sendo vedado seu lançamento em faixas de domínio, 
nas áreas lindeiras, no leito dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos 
ambientais. 
 
Deverão ser tomados os cuidados para evitar derramamento do material nas vias públicas com a 
devida cobertura do material com lona nos caminhões. 
 

5. ESCORAMENTO 

A necessidade de escorar ou não as valas e a determinação das dimensões e das posições das peças 
são baseadas em um cálculo das pressões máximas sobre esses escoramentos. A memória 
justificativa desse cálculo deve ser apresentada pela Contratada, em que é indicado o tipo de 
escoramento mais adequado para cada trecho da vala escavada. 

Tipos e espaçamento 

Há quatro tipos básicos de escoramento de madeira, listados abaixo. Além desses, há escoramentos 

feitos com peças metálicas e módulos pré-montados. Tanto as dimensões dos elementos quanto o 

espaçamento entre eles pode ter especificações próprias indicadas em projeto, que deverá ser 

apresentado pela Contratada. A disposição e os espaçamentos máximos indicados na norma ABNT 

NBR 12.266 são as seguintes: 

Pontaletamento 

Escoramento do solo lateral da vala com tábuas na vertical, bastante espaçadas, e travadas 

transversalmente por estroncas. As tábuas devem ser espaçadas a 1,35 m. As estroncas, por 

sua vez, devem ter espaço vertical de 1 m. 

Escoramento comum descontínuo 

Feito com tábuas espaçadas entre si, travadas por longarinas horizontais e por estroncas. As 

tábuas devem ter 30 cm de espaço entre si. São travadas horizontalmente por longarinas em 

toda a sua extensão, com espaço vertical de 1 m entre si. São travadas com estroncas a cada 

1,35 m (nas extremidades da longarina, a primeira e a última estroncas devem estar colocadas a 

40 cm de cada extremidade). 

Escoramento comum contínuo 

Feito com tábuas justapostas, sem espaçamento, esse escoramento também é travado por 

longarinas horizontais e por estroncas. As tábuas cobrem toda a superfície lateral da vala e são 

travadas umas às outras horizontalmente por longarinas em toda sua a extensão. O espaço 

vertical entre as longarinas é de 1 m, com estroncas espaçadas em 1,35 m entre si (deve haver 

uma estronca a 40 cm, pelo menos, de cada extremidade da longarina). 
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Escoramento especial  

O escoramento especial é feito com tábuas justapostas encaixadas (por meio de encaixe 

macho-fêmea). O conjunto é completado com longarinas e estroncas. As estacas-pranchas (6 

cm x 16 cm) do tipo macho-fêmea são travadas horizontalmente por longarinas (8 cm x 18 cm) 

em toda a sua extensão, com estroncas espaçadas de 1,35 m a menos das extremidades das 

longarinas, de onde as estroncas devem estar a 0,40 m. As longarinas devem ser espaçadas 

verticalmente a 1 m. 

Componentes e cuidados especiais  

No escoramento devem ser empregadas madeiras duras e resistentes à umidade (como peroba, 

maçaranduba, angelim, canafístula etc.). As estroncas podem ser feitas de eucalipto. Para o 

pontaleteamento e para os escoramentos comuns as tábuas devem ter 2,7 cm de espessura e 

30 cm de largura. As estroncas devem ter diâmetro de pelo menos 20 cm. E as longarinas 

devem ter 6 cm de espessura e 16 cm de largura. Tanto as tábuas quanto as estacas-pranchas 

(usadas no escoramento especial) podem ser cravadas com bate-estaca ou com marreta. Para 

evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado da vala deve ser colocado a uma 

distância mínima de 1 m da borda. 

  

6. ASSENTAMENTO DOS TUBOS 

 
A Metodologia executiva deverá ser conforme a NBR 9814 e NBR 7367. 
 
Os tubos a serem assentados deverão ser locados de acordo com os elementos especificados no 
projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da canalização recomenda-se a 
utilização de gabaritos para execução dos berços e assentamento através de cruzetas. A tolerância 
máxima é de 5mm / km (NBR 9814), subordinada ao erro máximo de fechamento de e = 10 x L 0,5 mm, 
L em km. 
 
Não é recomendado o assentamento de tubos diretamente sobre o fundo das valas. Para seu 
assentamento devem ser sempre construídos berços de apoio com colchão de areia (ver detalhes de 
Projeto). 
 
No assentamento dos tubos (em locais sem vias de acesso sobre os mesmos), a primeira camada de 
areia deve atingir à superfície inferior dos tubos, fazendo com que eles se acomodem no berço 
mediante pequenos movimentos dos tubos, ajudados, se for o caso, por retirada de material na 
posição das bolsas dos tubos.  
 
Após o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado o enchimento 
do berço, acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, de modo a garantir que o 
berço envolva completamente os tubos até as alturas correspondentes, especificadas em projeto. 
 
As juntas da tubulação serão conforme com o estabelecido pelo fabricante a fim de garantir a sua 
estanqueidade. Deverão ser realizados testes de estanqueidade conforme NBR 9814. 
 
A recepção e estocagem dos materiais devem ser conforme a NBR7367. 
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O controle geométrico da execução de tubos deve ser feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para verificação dos elementos geométricos das canalizações. O alinhamento 
dos tubos não deve ter variação maior que 2° (dois graus) O controle do nivelamento do fundo da vala 
de escavação, da largura da vala e do berço de concreto para assentamento dos tubos deve ser feito 
em intervalos máximos de 5,0 m O nivelamento do berço de concreto admite tolerância de ± 0,5 cm 
com relação às notas de serviço. 
 

7. CONCRETO 

O escopo inclui o fornecimento de materiais, preparos, detalhes e a execução dos serviços para obras 
de concreto armado, considerando:  
 
• Execução de formas;  
• Execução de escoramento;  
• Execução de armação;  
• Execução do concreto e dos serviços de concretagem;  
• Controle dos materiais e serviços;  
• Execução dos ensaios recomendados  
 
A contratada será responsável pela eficiência/ resistência das formas que deverão suportar a 
pressão do concreto, cargas atuantes, movimentos e deflexões das partes componentes. 
Deverão ser observadas as recomendações do projeto e das normas NBR 7190 e NBR 15696.  
 
As formas deverão obedecer aos alinhamentos e dimensões das estruturas de concreto 
indicadas no projeto e serem construídas de maneira a assegurar a perfeita aparência das 
superfícies do concreto.  
 
Para efeito das obras referidas nesta especificação, as formas se dividem em quatro tipos:  
 
• Forma comum: Utilizada para superfícies de concreto que ficarão cobertas por reaterro, por 
revestimento ou internamente aos “caixões perdidos". Poderão ser utilizadas, neste caso, tábuas 
não aparelhadas e de comprimento e largura variáveis; 

• Forma para superfície exposta: Utilizada para superfícies de concreto que não terão 
acabamento ou revestimento. Deverá ser lisa, isenta de irregularidades e com coloração 
homogênea. Deverão ser de madeira compensada ou revestida de outro material liso e não 
absorvente. Todas as bordas dos painéis deverão ser em esquadro e retas em ambas as 
direções;  

• Forma para concreto aparente: Utilizada para superfícies de concreto que deverão ficar 
completamente lisas, isentas de irregularidades e com coloração homogênea, destinadas a 
acabamento final da estrutura da edificação. Deverão ser usados painéis de madeira 
compensada plastificada, que poderão ou não coincidir perfeitamente no comprimento, largura e 
alinhamento, a critério da fiscalização;  

• Chapisco contra parede de escavação: Considerado como forma o chapisco de argamassa de 
cimento e areia lançado contra a parede de escavação estável.  

Todas as formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda da nata de cimento. 
As juntas deverão ser preenchidas com madeira ou massa, não sendo permitido o emprego de 
gesso ou argila.  
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Não deverão ser utilizadas substâncias gordurosas e descolorantes. O desmoldante empregado 
para facilitar a remoção das formas não deverá deixar manchas no concreto aparente. A sua 
aplicação nas formas deve ser feita antes da colocação da armadura. Os agentes desmoldantes 
deverão ser aprovados pela fiscalização. É proibido o uso de óleo queimado. 
 
É permitido o emprego de tipos e/ou técnicas especiais na construção de formas, desde que sua 
utilização e resultado tenham sido comprovados pela prática. A eficiência destas novas técnicas 
deve ser garantida pela contratada.  
 
As formas de madeira poderão ser reutilizadas, desde que estejam em boas condições, 
desempenadas, inteiramente limpas, e sem bordas quebradas ou danificadas, e semelhantes, sob 
todos os aspectos, às formas feitas com madeira nova. As formas remontadas deverão ser 
sobrepostas ao concreto endurecido da camada anterior pelo menos em 10 cm e deverão ser 
fortemente apertadas contra o mesmo de maneira que, não cedam e não permitam desvios ou 
perda de argamassa nas juntas de construção.  
 
Onde necessário, com a aprovação da fiscalização, poderão ser feitas janelas nas formas para 
facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do concreto.  
 
Os pregos deverão ter comprimento igual ou maior que duas vezes e meia a espessura das 
tábuas que fixarem. 
 
A retirada das formas deverá obedecer aos critérios da norma NBR 14931. 
 
A contratada será responsável pela eficiência/ resistência do escoramento para suportar a 
pressão do concreto, cargas atuantes, movimentos e deflexões das partes componentes.  
 
Deverão ser observadas as recomendações do projeto e das normas NBR 7190, NBR 8800 e 
NBR 15696.  
 
O projeto do escoramento com os detalhes de construção e cálculos justificativos deverá ser 
submetido à aprovação da fiscalização. O escoramento deverá ser calculado para suportar o 
peso próprio, o peso do concreto fresco (2,6 t/m

3

) e sobrecarga de 100 kgf/m
2

.  
 
Deverão ser consideradas também a ação do vento, empuxos laterais, cursos d’água, cargas 
acidentais, componentes horizontais no caso de escoramento em leque etc.. Onde for prevista a 
utilização de concreto bombeado deverão ser consideradas também, no dimensionamento dos 
escoramentos, as vibrações produzidas durante o bombeamento. As deformações dos 
escoramentos deverão ser verificadas para que seja calculada a contra flecha necessária.  
 
Deverá ser elaborado o projeto de remoção e retirada do escoramento.  
 
Os escoramentos poderão ser constituídos por elementos de madeira ou metálicos, desde que 
sejam aprovados pela fiscalização e estejam de acordo com esta especificação.  
 
Nos escoramentos de madeira deverão ser evitadas emendas em peças verticais, assim como em 
peças sujeitas a compressão. Quando isto for inevitável deverão ser eliminadas as possibilidades 
de deslocamentos laterais ou separação, através da utilização de reforços.  
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Não deverão ser permitidas emendas nos elementos submetidos à flexão. As peças verticais 
deverão ser contraventadas por meio de elementos longitudinais e transversais, fixados às 
mesmas por meio de talas, devendo haver apoio perfeito das vigas nos seus suportes.  
 
Peças de seção arredondada deverão ter superfície de contato de pelo menos 2/3 do seu 
diâmetro.  
 
As emendas das estruturas de madeira deverão ser feitas exclusivamente com parafusos e 
porcas. Não será permitida a utilização de braçadeiras. 
 
Os escoramentos metálicos com braçadeiras poderão ser admitidos desde que satisfaçam as 
condições estáticas e dinâmicas necessárias.  
 
Cuidados especiais deverão ser tomados nos apoios dos escoramentos (cunhas de madeira dura, 
caixas de areia, parafusos especiais etc.), para permitir ajustes, bem como permitir o 
descimbramento. Quando forem utilizadas cunhas de madeira (exclusivamente madeira dura), 
estas terão inclinação de 1:10 e deverão ser suficientemente largas para permitir perfeito apoio do 
escoramento.  
 
As tábuas destinadas ao trânsito de carrinhos de mão ou similares deverão ser apoiadas nos 
escoramentos e nunca nas formas ou armaduras. Os acessos deverão ser feitos em forma de 
passarelas solidamente construídas ou escadas inclinadas. Para alturas inferiores a 5 m, escadas 
de estabilidade comprovada poderão ser utilizadas. 
 
As escadas de madeira deverão ser construídas com madeira resistente e peças retas, sendo 
proibida a fixação dos degraus unicamente com pregos.  
 
Em andaimes situados a mais de 2,00 m acima do terreno natural, assim como passarelas, saídas 
de escadas etc., deverão ser previstos corrimãos de tubos ou de tábuas na altura de 1,00 m. A 
estabilidade dos escoramentos deverá ser verificada periodicamente, principalmente após 
interrupções longas das obras ou após temporais. Especial atenção deverá ser dada aos 
elementos de ligação. A desmontagem e a remoção dos escoramentos deverão ser realizadas 
sem golpes ou vibrações. Deverão ser feitas de modo uniforme, de acordo com o projeto 
apresentado pela contratada. 
 
Deverá ser utilizado o cobrimento da armadura indicado no projeto, obtido através de dispositivos 
aprovados pela fiscalização. O cobrimento mínimo não deve ser inferior a 2,5 cm. As armaduras 
expostas ao tempo para posterior prosseguimento da obra deverão ser protegidas, com nata de 
cimento ou outro dispositivo indicado no projeto. 
 
Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviços deverão estar dispostas 
de modo a não acarretar deformações nas armaduras. Deverão ser utilizadas barras de aço nos 
diâmetros, quantidades e categorias (CA-25, CA-50 e CA-60) indicados no projeto.  
 
As armaduras para as estruturas de concreto armado deverão satisfazer as condições 
estabelecidas nas normas NBR 7480 e NBR 7481. As barras deverão ser de boa procedência e 
seus diâmetros (bitolas) uniformes. As características da tela metálica (diâmetros, malhas e peso 
por m

2

) deverão ser as indicadas no projeto.  
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Com a finalidade de evitar a paralisação dos serviços, a contratada deverá prever, com base no 
cronograma de execução, a manutenção de estoque mínimo de material por categoria e bitola, 
de acordo com o projeto.  
 
As barras de aço destinadas à confecção das armaduras, no momento de seu emprego, deverão 
estar convenientemente limpas, livres de crostas de barro, manchas de óleo, graxas, escamas 
(crostas) de ferrugem ou qualquer outra substância prejudicial à aderência do concreto.  
 
O corte e dobramento das barras deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes do 
projeto.  
 
A armadura deverá ser montada no interior das formas, na posição, espaçamento e detalhes 
indicados no projeto, de tal maneira que suporte, sem deslocamento, as operações de 
lançamento do concreto. Será permitido para esse fim o uso de arame e tarugos de aço.  
 
Nas lajes deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos. A posição correta 
das armaduras deverá ser garantida por espaçadores e suportes, juntamente com as ligações 
entre as armaduras. Como regra geral, os espaçadores e suportes poderão ser de concreto com 
resistência e durabilidade idênticas às da estrutura ou metálicos, desde que não fiquem em 
contato com as formas e sejam aprovados pela fiscalização.  
 
As barras que sobressaírem das juntas de construção deverão ser limpas e isentas de concreto 
endurecido, antes do prosseguimento da concretagem. Não será permitida a colocação de 
armadura de aço em concreto fresco e não será permitido o reposicionamento das barras 
quando o concreto estiver em processo de endurecimento. 
 
Quando a emenda da armadura for por solda deverão ser atendidas as recomendações da 
norma NBR 6118. 
 
Antes do envio de um carregamento de aço para a obra, a contratada deverá fornecer à 
fiscalização um certificado do fabricante garantindo a qualidade do aço, bem como o atestado do 
laboratório, com o resultado dos ensaios em corpos-de-prova fornecidos pela contratada.  
 
Nenhum carregamento poderá ser recebido na obra antes da aprovação da fiscalização. Caberá 
à contratada comprovar através de certificado emitido por laboratório e aceito pela fiscalização, 
que o aço fornecido atende aos ensaios de tração e dobramento.  
 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem: conforme a norma NBR 7480;  

• Ensaio de tração: conforme a norma NBR ISO 6892-1;  

• Dobramento: conforme a norma NBR 6153.  
 
Caso a fiscalização julgue necessário, poderá realizar ensaios para comprovar os resultados dos 
certificados entregues pela contratada. Poderão também ser realizados ensaios complementares 
destinados a verificar a composição química do material e as características de aderência 
exigidas e consideradas no projeto. De cada lote de aço recebido no canteiro deverão ser 
recolhidas amostras representativas que serão submetidas aos ensaios de tração e dobramento. 
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As emendas das barras de aço devem ser verificadas conforme normas NBR 8548 e NBR 
11919. No caso de emprego de emendas mecânicas deverão ser realizados ensaios de tração 
de, no mínimo, 3% das emendas.  
 
Os lotes de amostragem deverão ser definidos por diâmetro e por operador. As emendas por 
solda deverão suportar, no mínimo, 125% da tensão de escoamento das barras quando 
ensaiadas à tração.  
 
Caso o aço testado não atenda as especificações, o mesmo deverá ser retirado da obra por 
conta da contratada. 
 
O concreto é composto de cimento Portland, água, agregados miúdo e graúdo, aditivos e outros 
componentes recomendados no projeto. 
 
Para se garantir o controle rigoroso das características técnicas do concreto, a contratada 
deverá contar com um laboratório operado por pessoal especializado em tecnologia do concreto 
para condução dos trabalhos de acordo com as normas NBR 12654 e NBR 12655.  
 
Deverá ser realizado, sempre que necessário ou solicitado, amostragens e ensaios para 
determinar se as características do concreto atendem aos requisitos especificados sem custos 
adicionais à Contratante. 
 
A classe e a resistência à ruptura do concreto deverão ser as indicadas do projeto. Deverão ser 
realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem de concreto fresco: conforme a norma NBRNM 33;  

• Ensaio de consistência: conforme a norma NBRNM 67;  

• Moldagem e cura de corpos de prova: conforme a norma NBR 5738;  

• Ensaio de compressão de corpos de prova: conforme a norma NBR 5739.  
 
O cimento a ser empregado é do tipo Portland comum conforme a norma NBR 5732. Se 
estiverem previstos no projeto, poderão ser utilizados outros tipos de cimento que deverão 
satisfazer às normas NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR 5737, NBR 11578 e NBR 13116. 
 
O cimento poderá ser fornecido em sacos, a granel ou em container rodoviário, lacrado. Os 
locais de armazenamento estarão sujeitos à aprovação da fiscalização que deverá ter fácil 
acesso aos mesmos.  
 
O cimento deverá ser utilizado na ordem cronológica de recebimento, os silos ou pilhas de 
cimento deverão ser marcados com data de chegada à obra. Cimento com mais de três meses 
de armazenamento na obra não deverá ser usado.  
 
O cimento que por qualquer motivo apresentar torrões será considerado hidratado e somente 
poderá ser usado com autorização da fiscalização, em concreto não armado e em locais que 
não exijam concreto com resistência à compressão maior que 12,0 MPa. Sua utilização deverá 
ser precedida de peneiramento com peneira de malha de 2,4 mm.  
 
Deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios:  
 
• Amostragem: conforme a norma NBR 5741;  
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• Tempo de pega: conforme a norma NBRNM 65; 
• Finura: conforme a norma NBR 11579;  
• Resistência à compressão: conforme a norma NBR 7215.  
 
Os ensaios deverão ser feitos, no mínimo, com a seguinte frequência:  
 
• Antes do início dos serviços;  

• Sempre que houver mudança de fornecedor;  

• A cada partida recebida.  
 
Poderão ser usados aditivos em geral, de acordo com as recomendações do fabricante, e 
mediante aprovação pela fiscalização. Essa aprovação estará condicionada ao resultado dos 
ensaios específicos realizados. Os aditivos deverão obedecer às prescrições das normas NBR 
10908 e NBR 11768. 
 
Para cada estrutura ou parte dela a contratada deverá apresentar à fiscalização o seu plano de 
concretagem. Esse plano não poderá modificar as diretrizes de execução estabelecidas no 
projeto e deverá observar o posicionamento das juntas funcionais também fixadas no projeto. A 
concretagem em circunstâncias adversas como: entrega irregular, trajetos muito longos, 
lançamentos pequenos e lentos, temperaturas elevadas etc., deverá ser levada em 
consideração pela contratada na elaboração do plano de concretagem. 
 
No caso de concreto preparado no canteiro de obras, deverão ser verificadas as quantidades 
suficientes dos materiais componentes do concreto, antes do início da concretagem.  
 
A contratada deverá manter um sistema de comunicação rápida entre a central/ local de 
fabricação do concreto e os locais de lançamento ou aplicação. O concreto após sua cura 
deverá satisfazer às exigências de resistência mecânica e durabilidade previstas no projeto. 
 
As instalações para preparo do concreto serão de responsabilidade da contratada que, para 
dimensioná-la, deverá levar em conta o volume de serviço a ser executado dentro do 
cronograma, dificuldades, condições locais e tudo que possa influir na sua capacidade de 
produção. 
 
A contratada poderá optar pela aquisição do concreto de terceiros. A empresa fornecedora do 
concreto deverá ser submetida à aprovação pela fiscalização.  
 
A contratada será a responsável pela fiscalização da empresa fornecedora do concreto e pela 
qualidade do material fornecido pela mesma. 
 
A dosagem deverá ser determinada racionalmente, em laboratório, com bastante antecedência 
ao seu uso. Ela deve ser submetida à fiscalização para aprovação. 
 
A contratada deverá providenciar equipamentos capazes de lançar adequadamente qualquer 
concreto especificado, de forma tal que: 


• O lançamento do concreto seja feita o mais próximo possível de sua posição definitiva;  

• Seja evitada a segregação dos agregados graúdos na massa de concreto;  

• Seja evitada a queda vertical maior do que 1,5 m. Quando a altura de lançamento for maior que 
1,5 m, medidas especiais deverão ser tomadas para evitar a segregação, tais como: abertura de 



 

 

Arquivo Nº: P01311-1234-ET-0000-0001  Modelo: XX-XXXX_X 

 

 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ESGOTO SANITÁRIO 

Nº PROGEN: P01311-1234-ET-0000-0001 

Nº CLIENTE: - 

PEP: P01311 REV.: 00 

DATA: 31/01/19 FL.:   16/19 

CLIENTE:  FS BIOENERGIA DISCIPLINA: SANEAMENTO 

PROJETO:  UNIDADE DE SORRISO FASE: PROJETO DETALHADO 

  

janelas nas formas para diminuir a altura de lançamento e facilitar o adensamento, colocação de 
trombas de chapa ou lona no interior das formas.  
 
O lançamento do concreto deverá ser feito de maneira a evitar choques e deslocamentos em 
formas, ferragens e embutidos. O concreto deverá ser lançado antes de decorridos 60 minutos 
de seu amassamento. O lançamento deverá ser contínuo e tão rápido quanto possível, em 
camadas horizontais não superiores a 30 cm. Após 60 minutos do amassamento o concreto será 
rejeitado.  
 
Cada camada deverá ser lançada e adensada, antes da pega do concreto da camada inferior, 
para que não ocorra descontinuidade entre elas. Nos locais de lançamento deverão ser previstos 
recursos de proteção do concreto contra chuvas repentinas.  
 
Antes de qualquer concretagem sobre o solo, deverá ser feito um lastro de pedras ou de 
concreto magro com espessura de 5 a 15 cm, conforme projeto e/ou instruções da fiscalização.  
 
O concreto deverá ser adensado através de processos que facilitem o arranjo interno dos 
agregados e melhorem o contato com as formas e armaduras. O adensamento do concreto 
deverá ser feito mecanicamente, por meio de vibradores, dimensionados em número suficiente 
para assegurar o adensamento satisfatório de todo o concreto lançado. O adensamento do 
concreto deverá atender às seguintes prescrições:  
 
• O vibrador deverá penetrar de 2 a 5 cm na camada anterior, que deverá encontrar-se em 
estado plástico;  

• O vibrador deverá ser operado em posição próxima da vertical e em pontos distantes 1,5 vezes 
o seu raio de ação;  

• A agulha deverá ser introduzida e retirada lentamente, de modo que o orifício formado pelo 
vibrador se feche naturalmente;  

• A agulha do vibrador não deverá ser deslocada horizontalmente na massa de concreto;  

• O vibrador deverá permanecer, no máximo, por 30 segundos num mesmo ponto;  

• O vibrador não deverá ser utilizado para espalhar o concreto.  
 
Os lances adicionais de concreto não deverão ser superpostos, até que o concreto lançado 
anteriormente tenha sido completamente vibrado. Os vibradores não deverão ser introduzidos 
próximos das faces das formas para não deformá-las. Deverão ser evitadas vibrações 
excessivas, que possam causar segregação e exudação. 
 
As operações de manipulação do concreto junto às superfícies horizontais das camadas deverão 
ser as mínimas necessárias para produzir, não só o adensamento requerido, como também uma 
superfície rugosa que permita sua aderência à camada superposta. Não será permitida a 
vibração superficial ou qualquer outra ação que possa tornar excessivamente lisa a superfície de 
camadas horizontais, sobre as quais será lançada outra camada. 
 
Todas as superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser curadas após o lançamento 
do concreto. A cura do concreto deverá obedecer às seguintes recomendações:  
 
• Cura com água - aspersão, irrigação, submersão ou cobrimento com areia ou sacos de 
aniagem, mantidos úmidos durante, pelo menos:  

- 7 dias, no caso do emprego de cimento Portland comum;  

- 10 dias, no caso do emprego de cimento de alto-forno;  
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- 20 dias, no caso do emprego de cimentos pozolânicos.  

• Cura com membrana, aprovada pela fiscalização - pulverização com uma emulsão apropriada, 
aplicada de acordo com as recomendações do fabricante.  
 
A água usada na cura deverá ser limpa e livre de elementos que possam prejudicar, manchar ou 
descolorir o concreto. As formas de madeira deverão ser molhadas frequentemente, para 
impedir a abertura de juntas e a evaporação através da madeira. 
 
As superfícies a serem aterradas só necessitarão ser curadas até a execução do aterro. 
 
As irregularidades causadas por deslocamento ou má colocação da forma, ou por ligamentos 
soltos ou madeira defeituosa da forma, bem como "ninhos de agregados", deverão ser 
reparados, com autorização da fiscalização. Esses reparos só poderão ser realizados por 
pessoal especializado. A contratada deverá manter a fiscalização informada sobre a 
necessidade de qualquer reparo a ser realizado no concreto. 
  
As superfícies de concreto não expostas (a serem reaterradas ou revestidas), não necessitarão 
de tratamento depois da remoção da forma, sendo executados somente os reparos dos "ninhos 
de agregados".  
 
As correções das irregularidades nas superfícies serão necessárias nas depressões e naquelas 
que alterem as características estruturais da obra.  
 
As superfícies dos caixões de obras de arte especiais, dos muros de arrimo, galerias e 
passagens, necessitarão de retificação não só para o reparo de "ninhos de agregados", como 
também das irregularidades de superfícies que entre as juntas de formas excederem a 4 mm e 
que apresentarem um desalinhamento gradual maior que 6 mm/m.  
 
As superfícies expostas necessitarão de retificação não só para o reparo de "ninhos de 
agregados", como também das irregularidades de superfícies que entre as juntas de formas 
excederem a 3 mm e que apresentarem um desalinhamento gradual acima de 4 mm/m.  
 
O reparo no concreto só poderá ser feito na presença da fiscalização. As rebarbas das 
superfícies expostas deverão ser totalmente removidas. 
 
As juntas de concretagem "juntas frias" nunca deverão ser posicionadas em locais onde as 
tensões tangenciais sejam elevadas e onde não houver armadura suficiente para absorvê-las.  
 
As recomendações para o preparo das juntas de concretagem são as seguintes:  
• Deverá ser retirada a calda ou nata de cimento da superfície. Esta retirada deverá ser feita até 

12 horas após a concretagem, com jato de ar ou água, até uma profundidade de 5 mm e/ou até 
o aparecimento do agregado graúdo, que deverá ficar limpo;  

• Esta limpeza deverá ser repetida 24 horas antes da retomada da concretagem para a retirada 
de pó e dos resíduos. Durante as 24 horas que precedem a retomada da concretagem, a 
superfície deverá ser saturada de água, para que o concreto novo não tenha sua água de 
mistura absorvida pelo concreto antigo. Deverão ser eliminadas eventuais poças d’água;  

• Para ser retomada a concretagem, deverá ser colocada camada de 1 a 2 cm de espessura de 
argamassa com o traço igual ao do concreto, porém sem o agregado graúdo. O fator água-
cimento da argamassa não poderá ser maior que o do concreto. Esta camada servirá para 
evitar a formação de vazios entre o concreto novo e o concreto antigo;  
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• Deverá ser colocado o concreto novo sobre o antigo com especial cuidado, para evitar a 
formação de bolsas de britas;  

• No caso de paredes ou outros elementos em que não seja aconselhável o uso de jato para 
limpeza das superfícies endurecidas, as formas deverão ser executadas até o nível da junta. O 
enchimento das formas deve ser feito até 1 cm acima desse nível, fazendo-se a remoção desse 
excesso no início do endurecimento. O acabamento poderá ser feito manualmente por meio de 
escovas de aço ou cerdas duras, até a completa remoção das concentrações de nata e 
argamassa e quaisquer materiais indesejáveis, completando-se com a lavagem cuidadosa da 
superfície do concreto, a fim de eliminar todos os materiais soltos.  

 
No caso do concreto ser fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra deverá 
ser acompanhada de um certificado da fonte produtora, contendo: atestado da dosagem, hora 
de saída da central, quantidade de mistura etc..  

A contratada deverá realizar todos os estudos e ensaios necessários ao controle do concreto 
segundo os métodos recomendados e submetidos à aprovação pela fiscalização. Se os 
resultados dos ensaios não forem considerados satisfatórios a contratada demolirá, por sua 
conta e ônus, as partes das obras que a fiscalização determinar.  

Com o resultado dos ensaios será determinado o coeficiente de variação do concreto no canteiro 
de serviço. O traçado do gráfico de controle dos resultados permitirá uma visão do conjunto dos 
valores obtidos e a observação das dispersões que ocorrerem na qualidade do concreto.  

O valor máximo permitido para o coeficiente de variação é de 10% (dez por cento), ficando a 
critério da fiscalização a necessidade ou não de serem feitos novos estudos de dosagem. O 
controle da resistência do concreto na obra será feito conforme a NBR 12655, ou serão 
adotados outros procedimentos, previstos no projeto, quando se tratar de concretos especiais, 
ou obras especiais onde será necessário saber a resistência do concreto em várias idades, 
devido aos métodos construtivos. 

Todos os ensaios deverão ser executados por laboratório idôneo. 

A aceitação individual de cada uma das estruturas de concreto deverá ser feita conforme a 
norma NBR 12655. Deverá ser apresentado um mapa contendo o número, data da moldagem, 
data do rompimento, resistência obtida, bem como a memória de cálculo do valor estimado da 
resistência característica à compressão, para cada uma das resistências características 
indicadas no projeto. 
 
Na execução de estruturas pré-moldadas deverão ser obedecidas as prescrições estabelecidas 
nesta especificação, no projeto, nas normas NBR 6118 e NBR 9062 e as seguintes 
recomendações:  

• Deverá ser utilizado agente desmoldante para facilitar a retirada das formas;  
• Deverá ser verificada a posição das peças a serem embutidas no concreto antes e após a 

montagem das mesmas;  
• As peças pré-moldadas deverão ser içadas e movimentadas exclusivamente pelos pontos 

definidos no projeto;  
• As peças pré-moldadas deverão ser armazenadas de tal modo que não sejam sujeitas a 

esforços prejudiciais e sejam apoiadas nas regiões previamente determinadas pelo projeto;  
• O transporte das peças deverá ser feito com cuidado de modo a evitar deformações, choques 

ou qualquer dano à integridade das peças.  
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As peças que apresentarem defeitos em sua integridade devem ser rejeitadas, identificadas e 
segregadas, de modo a garantir que não sejam utilizadas. Após a montagem das peças deverão 
ser conferidos os níveis, prumos e alinhamentos. 
 

8. GERAL 

Os resumos de cada atividade deverão acompanhar o boletim de medição conforme os serviços 
aplicados. 
 
Outros serviços não mencionados deverão ser tratados e acordados por escrito antes da execução 
do serviço. Os valores a serem pagos consideram o fornecimento e aplicação de todos os materiais, 
equipamentos, mão de obra, transporte, recebimento e guarda, carga e descarga, EPI, recursos, 
fornecimento de água e energia, encargos, equipamentos de segurança, sinalização provisória, 
suporte aos operários (fornecimento adequado de água potável, alimentação, transporte, etc) e 
demais elementos necessários para a adequada execução dos serviços, com a qualidade e 
segurança compatível com os serviços a serem realizados, sendo que estes recursos não serão 
objeto de pagamento à parte.  
 
As áreas de trabalho deverão ser devidamente isoladas e sinalizadas, assim como as rotas de 
guindastes, caminhões, cargas em movimento, etc. 
 
A Contratada deverá manter nos locais de trabalho agentes de segurança, em número suficiente 
para o atendimento às frentes de trabalho, cuja função será supervisionar os requisitos e 
procedimentos de segurança, orientar os fluxos de veículos, cargas e pessoas, apontar e reportar os 
desvios e situações de riscos, garantir que os trabalhos só se realizem com as permissões de 
trabalho, etc. Este custo deverá estar contemplado nos preços dos serviços e não será objeto de 
cobrança à parte. 
 
A fiscalização fica livre para apontar riscos e/ou não conformidades que deverão ser corrigidos pela 
Contratada sem custo adicional. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  34  

M EM ÓRIA  DE  CÁLCU LO  –  
AR RUAM ENT O,  CERC AS ,  P ORT ÕES  E  

PA V IME NT AÇÃ O 
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1.  OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar o dimensionamento das estruturas de pavimento a 

ser implantada no sistema viário na nova planta industrial FS BIOENERGIA, em Sorriso/MT. 

Os serviços a serem executados que fazem parte do projeto de pavimentação são: reforço do 

subleito, caso necessário, regularização do subleito, execução de sub-base, base e camada de 

rolamento. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Manual de Pavimentação do DNIT/2006, publicação IPR-719; 

 Normas Técnicas de Pavimentação, IP-06/2004 - Dimensionamento de Pavimento com 

Blocos Intertravados de Concreto, SP; 

 Normas Técnicas de Pavimentação, IP-02/2004 - Classificação das vias, SP; 

 ABNT NBR 15953/2011, Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução; 

 ABNT NRB 9781/2013, Peças de concreto para pavimentação – Especificação. 

 Plot Plan – P01311-1430-AA-0100-1001; 

 Relatório Geotécnico – P01311-1222-RL-0100-1001;  

 Critérios de Projeto de Pavimentação – P01311-1223-CP-0000-0001; 

 ABCP/ET-27/1998. 

3. CRITÉRIOS DE PROJETO 

Foram utilizados os critérios de projeto apresentados no documento P01311-1223-CP-0000-0001. 

3.1. Condições Gerais 

O dimensionamento do pavimento novo foi realizado a partir da capacidade de suporte do subleito, 

traduzida pelo Índice Suporte Califórnia de projeto (CBRp) e do número de operações do eixo simples 

padrão equivalente. 

Inicialmente foi realizado o dimensionamento das estruturas para um período de projeto de 10 anos, 

seguindo as recomendações do DNIT. Entretanto, com o intuito de diminuir os custos de 

implantação, a FS Bioenergia alterou esta premissa de projeto, solicitando que os pavimentos 

fossem dimensionados para uma vida útil de 6 anos. 

3.2. Pressupostos Básicos 

Os seguintes pressupostos básicos deverão ser observados para a implantação dos pavimentos: 

 Deverá haver sempre uma drenagem superficial adequada e o lençol d’água subterrâneo 

deverá estar rebaixado pelo menos 1,50m em relação ao greide de terraplenagem. 

 As camadas constituintes da estrutura do pavimento deverão ser executadas de acordo com 

as especificações técnicas deste projeto. 
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 Por solicitação do cliente, os pavimentos foram dimensionados para o período de projeto de 6 

anos. 

 Sempre que um segmento apresentar capacidade de suporte do subleito CBRSL inferior ao 

valor do CBR de Projeto (CBRP) deverá haver substituição de solos ou tratamento do subleito 

em toda a largura da plataforma, na espessura mínima recomendada no projeto, por solos 

provenientes de caixas de empréstimos que tenham CBR superior ao preconizado. 

A Tabela 1 caracteriza o tipo de pavimento adotado para os dimensionamentos de cada componente 

do empreendimento. 

Tabela 1: Tipo de pavimento por componente 

Área Tipo de Pavimento

Viário Flexível

Ruas de acesso Flexível

Estacionamentos Flexível

Áreas de manobra Rígido

Calçadas e passeios Intertravado
 

 

4. CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO DE FUNDAÇÃO 

Para o cálculo do valor característico de projeto foi retirado os resultados dos ensaios que constam 

no documento P01311-1222-RL-0100-1001 – Relatório Geotécnico. Conforme informado no 

documento citado, por determinação do cliente os ensaios foram realizados em uma região afastada 

cerca de 700m da área de implantação da fábrica. O CBRp para os pavimentos novos foi calculado 

estatisticamente para toda área de estudo. 

A seguir apresenta-se a tabela resumo com os ensaios realizados para dimensionamento do 

pavimento. Ressalta-se que os resultados apresentados de CBR e Expansão foram obtidas em 

amostras de solos ensaiadas e moldadas na energia de compactação de Proctor Normal. 

Tabela 2: Valores de CBR e mapeamento de sondagens por área 

Sondagem Prof. (m) 

Classificação 
Densidade e Grau de 

Compactação "in-situ" 
Ensaio de 

Compactação 
CBR 

IG HBR solo úm.                                 
(kN/m³) 

d 

campo                                
(kN/m³) 

GC                                           
(%) 

dmax                                 
(kN/m³) 

hót.                             
(%) 

CBR                                           
(%) 

Expansão                                 
(%) 

ST-01 0,20 - 1,50 8,4 A-7-5 22,82 13,59 89% 15,19 24,1 10,1 0,08 

ST-01 1,50 - 3,00 8,3 A-7-5       15,22 24,0 10,7 0,08 

ST-02 0,20 - 1,50 8,4 A-7-5 16,16 13,61 90% 15,20 24,1 10,2 0,08 

ST-02 1,50 - 3,00 8 A-5       15,29 23,7 10,9 0,07 

ST-03 0,20 - 1,50 8,5 A-7-5 16,12 13,56 90% 15,15 24,4 9,9 0,08 

ST-03 1,50 - 3,00 7,9 A-5       15,33 23,5 11,2 0,07 

ST-04 0,20 - 1,50 8,7 A-7-5 16,22 13,60 90% 15,04 24,9 8,9 0,09 

ST-04 1,50 - 3,00 8,3 A-7-5       15,21 24,0 10,3 0,08 
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Sondagem Prof. (m) 

Classificação 
Densidade e Grau de 

Compactação "in-situ" 
Ensaio de 

Compactação 
CBR 

IG HBR solo úm.                                 
(kN/m³) 

d 

campo                                
(kN/m³) 

GC                                           
(%) 

dmax                                 
(kN/m³) 

hót.                             
(%) 

CBR                                           
(%) 

Expansão                                 
(%) 

ST-05 0,20 - 1,50 8,4 A-7-5 16,13 13,58 90% 15,17 24,2 10,0 0,08 

ST-05 1,50 - 3,00 8,1 A-7-5       15,26 23,8 10,8 0,07 

ST-06 0,20 - 1,50 8,3 A-7-5 16,14 13,61 89% 15,21 24,0 10,4 0,08 

ST-06 1,50 - 3,00 8,6 A-7-5       15,09 24,8 9,3 0,09 

ST-07 0,20 - 1,50 8,2 A-7-5 16,35 13,79 90% 15,24 23,9 10,7 0,08 

ST-07 1,50 - 3,00 8,6 A-7-5       15,27 23,7 10,9 0,07 

ST-08 0,20 - 1,50 7,7 A-5 16,26 13,73 90% 15,30 23,6 11,0 0,07 

ST-08 1,50 - 3,00 7,6 A-5       15,44 22,8 12,3 0,06 

ST-09 0,20 - 1,50 8,1 A-7-5 16,08 13,51 89% 15,10 24,7 9,5 0,08 

ST-09 1,50 - 3,00 8 A-5       15,14 24,5 9,8 0,08 

ST-10 0,20 - 1,50 7,8 A-5 16,27 13,76 90% 15,34 23,4 11,4 0,07 

ST-10 1,50 - 3,00 7,6 A-4       15,39 23,1 11,9 0,07 

ST-11 0,20 - 1,50 7,6 A-4 16,32 13,83 90% 15,42 23,0 12,1 0,07 

ST-11 1,50 - 3,00 7,6 A-4       15,52 22,6 13,0 0,06 

ST-12 0,20 - 1,50 8 A-5 16,25 13,75 90% 15,35 23,3 11,6 0,07 

ST-12 1,50 - 3,00 8 A-4       15,46 22,8 12,4 0,06 

ST-13 0,20 - 1,50 8 A-4 16,34 13,87 89% 15,50 22,7 12,7 0,06 

ST-13 1,50 - 3,00 7,4 A-4       15,48 22,8 12,5 0,06 

ST-14 0,20 - 1,50 8 A-4 16,34 13,86 90% 15,47 22,8 12,5 0,06 

ST-14 1,50 - 3,00 8 A-4       15,60 22,3 13,6 0,05 

ST-15 0,20 - 1,50 7,4 A-4 16,30 13,84 89% 15,49 22,7 12,7 0,06 

ST-15 1,50 - 3,00 7,6 A-4       15,38 23,2 11,9 0,07 

ST-16 0,20 - 1,50 7,7 A-5 16,41 13,89 90% 15,35 23,3 11,5 0,07 

ST-16 1,50 - 3,00 8,1 A-7-5       15,26 23,8 11,5 0,08 

ST-17 0,20 - 1,50 8,1 A-7-5 16,11 13,55 90% 15,13 24,5 9,7 0,08 

ST-17 1,50 - 3,00 8,4 A-7-5       15,16 24,3 10,0 0,08 

ST-18 0,20 - 1,50 7,8 A-5 16,28 13,76 90% 15,35 23,3 11,5 0,07 

ST-18 1,50 - 3,00 8,2 A-7-5       15,23 23,9 10,6 0,08 

ST-19 0,20 - 1,50 8,5 A-7-5 16,19 13,61 90% 15,12 24,6 9,7 0,08 

ST-19 1,50 - 3,00 7,5 A-4       15,44 22,9 12,2 0,06 

ST-20 0,20 - 1,50 8,5 A-7-5 16,27 13,67 90% 15,11 24,6 9,6 0,08 

ST-20 1,50 - 3,00 7 A-4       15,65 22,0 13,9 0,05 

ST-21 0,20 - 1,50 8,4 A-7-5 16,07 13,54 89% 15,20 24,1 10,3 0,08 

ST-21 1,50 - 3,00 7,4 A-4       15,48 22,7 12,6 0,06 

ST-22 0,20 - 1,50 7,6 A-5 16,26 13,76 89% 15,38 23,2 11,7 0,07 

ST-22 1,50 - 3,00 7,4 A-4       15,45 22,8 12,3 0,06 

ST-23 0,20 - 1,50 7,5 A-4 16,32 13,83 90% 15,44 22,9 12,2 0,06 

ST-23 1,50 - 3,00 7,9 A-5       15,32 23,6 11,1 0,06 
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Sondagem Prof. (m) 

Classificação 
Densidade e Grau de 

Compactação "in-situ" 
Ensaio de 

Compactação 
CBR 

IG HBR solo úm.                                 
(kN/m³) 

d 

campo                                
(kN/m³) 

GC                                           
(%) 

dmax                                 
(kN/m³) 

hót.                             
(%) 

CBR                                           
(%) 

Expansão                                 
(%) 

ST-24 0,20 - 1,50 7,5 A-4 16,34 13,85 90% 15,43 22,9 12,1 0,06 

ST-24 1,50 - 3,00 7,2 A-4       15,57 22,4 13,3 0,06 

ST-25 0,20 - 1,50 7,7 A-5 16,25 13,75 90% 15,36 23,2 11,6 0,07 

ST-25 1,50 - 3,00 7,6 A-4       15,37 23,2 11,8 0,07 

 

A capacidade de suporte do solo de fundação estatístico foi determinada utilizando-se a equação, 

apresentada no Manual de Pavimentação do DNIT – Publicação IPR-719: 

 

 

Onde X é a média aritmética,  é o desvio padrão e N é o número de amostras. 

Por efeito de segurança, o valor obtido no método foi arredondado para número inteiro inferior ao 
resultado da expressão. 

Tabela 3: Valores estatísticos de CBRp 

Média Aritmética 11,29

Desvio Padrão 1,2

CBR Mínimo 8,9

CBR Máximo 13,9

Média Estatística 10,25

CBRp. Adotado 10,00%
 

5. ESTUDO DE TRÁFEGO 

O estudo de tráfego tem por objetivo obter através de métodos sistemáticos de coleta, dados 

relativos aos cinco elementos fundamentais do tráfego - motorista, pedestre, veículo, via e meio-

ambiente. 

Através dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de veículos que irão circular por uma 

via em determinado período, suas velocidades e suas ações mútuas. Permitem a determinação 

quantitativa da capacidade das vias e, em consequência, o estabelecimento dos meios construtivos 

necessários à melhoria da circulação ou das características de seu projeto. 

Para determinação dos Fatores de Veículo (FVs) dos veículos comerciais, uma vez que não há 

indicadores de pesquisas de pesagem no trecho, objeto deste projeto, adotaram-se as cargas 

máximas pela Lei 13.103/2015, conhecido também como “Nova Lei dos Caminhoneiros”, cuja 

legislação permite uma tolerância de no máximo 10% sobre os limites de peso bruto por eixo. 
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Para as ruas de acesso para manutenção, estacionamento e acesso de veículos leves e rua de 

acesso ao Corpo de Bombeiros na região dos tanques de etanol, será considerado tráfego leve com 

número de solicitações do eixo padrão N = 104. 

As ruas para circulação de caminhões serão dimensionadas de acordo com o fluxo determinado pela 

FS BIOENERGIA para cada tipo de material transportado, conforme tabela abaixo: 

Tabela 4 – Fluxo de veículos 

Matéria Volume diário de caminhões Carga na entrada Carga na saída

Milho 133/dia CARREGADOS VAZIOS

Etanol 133/dia VAZIOS CARREGADOS

DDG 44/dia VAZIOS CARREGADOS

Biomassa 44/dia CARREGADOS VAZIOS

Químicos 22/dia CARREGADOS VAZIOS

Wet Cake 22/dia VAZIOS CARREGADOS
 

Os caminhões previstos são do tipo: 

 Caminhão + Reboque: composto por um reboque com 2 eixos tracionado por um 

caminhão também com 2 eixos. Possui peso bruto máximo de 36 toneladas e comprimento máximo 

de 19,80 m. 

Com base no arruamento previsto no projeto, foi computado o volume de tráfego diário em cada rua 

a ser pavimentada, conforme representado na Tabela 5. 

 

Figura 1: Tipologia das Ruas 
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Tabela 5: Características dos veículos de projeto por área 

Total Vazio Carregado

177 155 22 2C2 Reboque 100% 36,0 t

221 177 44 2C2 Reboque 100% 36,0 t

398 199 199 2C2 Reboque 100% 36,0 t

221 44 177 2C2 Reboque 100% 36,0 t

177 22 155 2C2 Reboque 100% 36,0 t

133 0 133 2C2 Reboque 100% 36,0 t

221 133 88 2C2 Reboque 100% 36,0 t

133 133 0 2C2 Reboque 100% 36,0 t

44 22 22 2C2 Reboque 100% 36,0 t

Ruas Tipo de Veículo Percentual Peso Total

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

VMD

 
 

Para cada área citada acima, o número acumulado de solicitações equivalentes ao eixo padrão foi 

calculado pela expressão abaixo: 

 

Onde: 

N - número de solicitações acumuladas equivalentes ao eixo padrão de 8,2t; 

K - fator de carregamento para a faixa de projeto, adotado = 1; 

VMD - volume máximo diário da frota comercial do período considerado; 

FV- fator de veículo; 

FR- fator climático regional, adotado = 1. 

A seguir são apresentados os cálculos do Fator de Veículo (FV) e número “N” para as diversas áreas 

de implantação. 

6. DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO 

A espessura do pavimento a ser construído sobre o subleito foi calculada de acordo com o 

preconizado nos seguintes documentos: 

 Instrução de Projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo IP-05/2004 – 

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS – TRÁFEGO MEIO PESADO, 

PESADO, MUITO PESADO E FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS; 

 Instrução de Projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo IP-06/2004 - DIMENSIONAMENTO 

DE PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO; 

 Manual de Pavimentação do DNIT/2006. 

 Curso de Tecnologia de Pavimentos de Concreto (ABCP). 

No caso em que os estudos geotécnicos indicarem a necessidade de substituição do subleito, deverá 

ser considerado o valor de suporte do solo de empréstimo. 

O projeto de pavimentação foi desenvolvido de acordo com os dados disponíveis de fundação de 

subleito e estudo de tráfego realizado. Os critérios de análise utilizados seguiram a metodologia 

preconizada pelo DNIT, constante do Manual de Pavimentação de 2006. 
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Para os materiais integrantes do pavimento, são utilizados coeficientes de equivalência estrutural 

tomando por base os resultados obtidos na pista experimental da AASHTO, com modificações 

julgadas oportunas. Os coeficientes estruturais adotados foram: 

Tabela 6: Coeficientes de equivalência 

CAMADA k

Revestimento (CBUQ) 2,00

Base granular 1,00

Sub-base granular 1,00

Reforço 1,00
 

Autoria: Progen. 

A capacidade do suporte do subleito e dos materiais constituintes dos pavimentos é obtida pelo 

ensaio do CBR. 

A determinação das camadas constituintes do pavimento se faz pelas inequações (1), (2) e (3) a 

seguir: 

 

 

 

Nas inequações 1, 2 e 3, R, B, h20 e hn são as espessuras do revestimento, da base, da sub-base e 

do reforço do subleito; H20, Hn e Hm são as espessuras equivalentes sobre a sub-base, sobre o 

reforço do subleito e do pavimento propriamente dito, e kR, kB, kS, kref são os coeficientes de 

equivalência estrutural do revestimento, base, sub-base e reforço, respectivamente. 

As espessuras mínimas de revestimento betuminoso são obtidas em função do número “N”, de 

acordo com a Tabela 32, denominada “Espessura mínima do revestimento betuminoso”, página 147 

do Manual de Pavimentação do DNIT, publicação IPR-719. 

Tabela 7: Espessura mínima de revestimento 

 
Fonte: Normas Técnicas de Pavimentação, Instrução de Projeto IP-02 - Classificação das Vias, SP. 
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As espessuras H20, Hn e Hm são necessárias para a proteção da sub-base, do reforço do subleito e 

do subleito, respectivamente, em termos de material granular (k = 1,0). Estas por sua vez, são 

obtidas pelo gráfico contido no método, em função do número “N” e respectivamente, do valor do 

CBR do subleito e do CBR igual a 20%.  

Através do gráfico da Figura 2, a seguir, denominada “Determinação de espessuras do pavimento”, 

Figura 43 na página 149 do Manual de Pavimentação do DNIT, publicação IPR-719, se obtém a 

espessura total do pavimento, em função do número “N” e do CBR. A espessura fornecida por este 

gráfico é em termos de matéria granular com k = 1,0, isto é, em termos de base granular.  

 
Figura 2: Ábaco para determinação de espessuras do pavimento 

Fonte: Manual de Pavimentação DNIT 

Também devem ser garantidas as condições de que sempre haverá drenagem superficial adequada 

e que o lençol d’água subterrâneo será rebaixado a, pelo menos, 1,5 m de profundidade em relação 

ao greide de terraplenagem acabada. 

As espessuras de compactação máxima e mínima, das camadas granulares são de 20 cm e 15 cm, 

respectivamente. 

A espessura construtiva mínima a ser utilizada para as camadas granulares de base e/ou sub-base é 

de 15 cm. 
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A seguir é apresentado o dimensionamento das estruturas de pavimento de cada área.  

6.1. Ruas Tipo 1 

O tráfego esperado é de 177 a 221 caminhões por dia para as ruas do Tipo 1, sendo 88% 

carregados e 12% vazios, para o primeiro caso e 80% carregados e 20% vazios para o segundo. 

A Tabela 8 apresenta os Fatores de Veículo (FVs) calculados de acordo com o tráfego considerado. 

Tabela 8: Fatores de Veículos e características de tráfego Tipo 1 

36,0 t 2212C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 2,757           2,142               

ESRS-6 - Eixo Simples com Rodagem Simples com Peso de 6 t

ETD-17 - Eixo Tandem Duplo com Peso de 17 t

ETT-22 - Eixo Tandem Triplo com Peso de 22 t

Volume Médio Diário (VMD)

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 2,067           1,640               36,0 t 177

Tipo Veículo Composição FV USACE FV AASHTO Peso Total

 
 

Na Tabela 9 são apresentados os números de repetições do eixo simples padrão “N”, calculado as 

projeções do tráfego para o período de 6 anos. 

Tabela 9: Cálculo dos números “N” para ruas Tipo 1 
Ano

VMD 177 221 177 221 177 221 177 221 177 221 177 221

Anual 1,06E+05 1,73E+05 1,06E+05 1,73E+05 1,06E+05 1,73E+05 1,06E+05 1,73E+05 1,06E+05 1,73E+05 1,06E+05 1,73E+05

Acumulado 1,06E+05 1,73E+05 2,12E+05 3,46E+05 3,18E+05 5,18E+05 4,24E+05 6,91E+05 5,30E+05 8,64E+05 6,36E+05 1,04E+06

Anual 1,34E+05 2,22E+05 1,34E+05 2,22E+05 1,34E+05 2,22E+05 1,34E+05 2,22E+05 1,34E+05 2,22E+05 1,34E+05 2,22E+05

Acumulado 1,34E+05 2,22E+05 2,67E+05 4,45E+05 4,01E+05 6,67E+05 5,34E+05 8,90E+05 6,68E+05 1,11E+06 8,01E+05 1,33E+06

2022 2023 2024

AASHTO

USACE

2019 2020 2021

 
 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, fica determinado o número N igual a 

1,33 x 106 para ruas Tipo 1. 

Tabela 10: Dimensionamento ruas Tipo 1 – Método do DNIT 

H20 = 26 cm

1,33E+06 10% Hn = 39 cm

Calculada Adotada

Espessura Total 34 36 41

Sub-Base 1 ≥12,7 15 15

Base 1 ≥15,6 16 16

Ábaco de dimensionamento

Camada Coef. Estrut. K
Espessura (cm)

Esp. Equival. (cm)

Revestimento: CBUQ 2 ≥ 5 5 10

Parâmetros
Número “N’’ CBR do subleito (%)
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6.2. Ruas Tipo 2 

O tráfego esperado é de 177, 221 e 398 caminhões por dia para as ruas do Tipo 2, sendo 12% 

carregados e 88% vazios, para o primeiro caso, 20% carregados e 80% vazios para o segundo e 

50% carregados e 50% vazios para o terceiro. 

A Tabela 11 apresenta os Fatores de Veículo (FVs) calculados de acordo com o tráfego considerado. 

Tabela 11: Fatores de Veículos e características de tráfego CD 

36,0 t 221

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 5,533           4,159               36,0 t 398

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 8,309           6,176               

ESRS-6 - Eixo Simples com Rodagem Simples com Peso de 6 t

ETD-17 - Eixo Tandem Duplo com Peso de 17 t

ETT-22 - Eixo Tandem Triplo com Peso de 22 t

Volume Médio Diário (VMD)

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 8,999           6,678               36,0 t 177

Tipo Veículo Composição FV USACE FV AASHTO Peso Total

 
 

Na Tabela 12 são apresentados os números de repetições do eixo simples padrão “N”, calculado as 

projeções do tráfego para o período de 6 anos. 

Tabela 12: Cálculo dos números “N” para ruas Tipo 2 

Ano

VMD 177 221 398 177 221 398 177 221 398

Anual 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05

Acumulado 4,31E+05 4,98E+05 4,98E+05 8,63E+05 9,96E+05 1,21E+06 1,29E+06 1,49E+06 1,81E+06

Anual 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05

Acumulado 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05 1,16E+06 1,34E+06 1,61E+06 1,74E+06 2,01E+06 2,41E+06

Ano

VMD 177 221 398 177 221 398 177 221 398

Anual 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05 4,31E+05 4,98E+05 6,04E+05

Acumulado 1,73E+06 1,99E+06 2,42E+06 2,16E+06 2,49E+06 3,02E+06 2,59E+06 2,99E+06 3,63E+06

Anual 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05 5,81E+05 6,70E+05 8,04E+05

Acumulado 2,33E+06 2,68E+06 3,22E+06 2,91E+06 3,35E+06 4,02E+06 3,49E+06 4,02E+06 4,82E+06

AASHTO

USACE

USACE

2019 2020 2021

2022

AASHTO

2023 2024

 
 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, fica determinado o número N igual a 

4,82 x 106 para ruas Tipo 2.  
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Tabela 13: Dimensionamento ruas Tipo 2 – Método do DNIT 

H20 = 27 cm

4,82E+06 10% Hn = 41 cm

Calculada Adotada

Parâmetros
Número “N’’ CBR do subleito (%)

Ábaco de dimensionamento

Camada Coef. Estrut. K
Espessura (cm)

Esp. Equival. (cm)

Espessura Total 36 37 42

Revestimento: CBUQ 2 ≥ 5 5 10

Base 1 ≥17,2 17 17

Sub-Base 1 ≥14,2 15 15

 

6.3. Ruas Tipo 3 

O tráfego esperado é de 133 e 221 caminhões por dia para as ruas do Tipo 3, sendo 100% 

carregados para o primeiro caso e 40% carregados e 60% vazios para o segundo. 

A Tabela 14 apresenta os Fatores de Veículo (FVs) calculados de acordo com o tráfego considerado. 

Tabela 14: Fatores de Veículos e características de tráfego Bombonas 

36,0 t 2212C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 4,594           3,476               

ESRS-6 - Eixo Simples com Rodagem Simples com Peso de 6 t

ETD-17 - Eixo Tandem Duplo com Peso de 17 t

ETT-22 - Eixo Tandem Triplo com Peso de 22 t

Volume Médio Diário (VMD)

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 10,146          7,511               36,0 t 133

Tipo Veículo Composição FV USACE FV AASHTO Peso Total

 
 

Na Tabela 15 são apresentados os números de repetições do eixo simples padrão “N”, calculado as 

projeções do tráfego para o período de 6 anos. 

Tabela 15: Cálculo dos números “N” para ruas Tipo 3 
Ano

VMD 133 221 133 221 133 221 133 221 133 221 133 221

Anual 3,65E+05 2,80E+05 3,65E+05 2,80E+05 3,65E+05 2,80E+05 3,65E+05 2,80E+05 3,65E+05 2,80E+05 3,65E+05 2,80E+05

Acumulado 3,65E+05 2,80E+05 7,29E+05 5,61E+05 1,09E+06 8,41E+05 1,46E+06 1,12E+06 1,82E+06 1,40E+06 2,19E+06 1,68E+06

Anual 4,93E+05 3,71E+05 4,93E+05 3,71E+05 4,93E+05 3,71E+05 4,93E+05 3,71E+05 4,93E+05 3,71E+05 4,93E+05 3,71E+05

Acumulado 4,93E+05 3,71E+05 9,85E+05 7,41E+05 1,48E+06 1,11E+06 1,97E+06 1,48E+06 2,46E+06 1,85E+06 2,96E+06 2,22E+06

2022 2023 2024

AASHTO

USACE

2019 2020 2021

 
 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, fica determinado o número N igual a 

2,96 x 106 para ruas Tipo 3.  
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Tabela 16: Dimensionamento ruas Tipo 3 – Método do DNIT 

H20 = 27 cm

2,96E+06 10% Hn = 40 cm

Calculada Adotada

Espessura Total 35 37 42

Sub-Base 1 ≥13,2 15 15

Base 1 ≥16,6 17 17

Ábaco de dimensionamento

Camada Coef. Estrut. K
Espessura (cm)

Esp. Equival. (cm)

Revestimento: 

CBUQ
2 ≥ 5 5 10

Parâmetros
Número “N’’

CBR do subleito 

(%)

 
 

6.4. Ruas Tipo 4 

O tráfego esperado é de 133 e 44 caminhões por dia para as ruas do Tipo 4, sendo 100% vazios, 

para o primeiro caso e 50% carregados e 50% vazios para o segundo. 

A Tabela 8 apresenta os Fatores de Veículo (FVs) calculados de acordo com o tráfego considerado. 

Tabela 17: Fatores de Veículos e características de tráfego Tipo 1 

36,0 t 442C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 5,533           4,159               

ESRS-6 - Eixo Simples com Rodagem Simples com Peso de 6 t

ETD-17 - Eixo Tandem Duplo com Peso de 17 t

ETT-22 - Eixo Tandem Triplo com Peso de 22 t

Volume Médio Diário (VMD)

2C2 Reboque ESRS-6 + 3ESRD-10 0,920           0,807               36,0 t 133

Tipo Veículo Composição FV USACE FV AASHTO Peso Total

 
 

Na Tabela 9 são apresentados os números de repetições do eixo simples padrão “N”, calculado as 

projeções do tráfego para o período de 6 anos. 

Tabela 18: Cálculo dos números “N” para ruas Tipo 4 
Ano

VMD 133 44 133 44 133 44 133 44 133 44 133 44

Anual 3,92E+04 6,68E+04 3,92E+04 6,68E+04 3,92E+04 6,68E+04 3,92E+04 6,68E+04 3,92E+04 6,68E+04 3,92E+04 6,68E+04

Acumulado 3,92E+04 6,68E+04 7,84E+04 1,34E+05 1,18E+05 2,00E+05 1,57E+05 2,67E+05 1,96E+05 3,34E+05 2,35E+05 4,01E+05

Anual 4,47E+04 8,89E+04 4,47E+04 8,89E+04 4,47E+04 8,89E+04 4,47E+04 8,89E+04 4,47E+04 8,89E+04 4,47E+04 8,89E+04

Acumulado 4,47E+04 8,89E+04 8,93E+04 1,78E+05 1,34E+05 2,67E+05 1,79E+05 3,55E+05 2,23E+05 4,44E+05 2,68E+05 5,33E+05

2022 2023 2024

AASHTO

USACE

2019 2020 2021

 
 

De acordo com os dados apresentados anteriormente, fica determinado o número N igual a 

5,33 x 105 para as ruas Tipo 4. 
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Tabela 19: Dimensionamento ruas Tipo 4 – Método do DNIT 

H20 = 24 cm

5,33E+05 10% Hn = 37 cm

Calculada Adotada

Espessura Total 31 35 40

Sub-Base 1 ≥12 15 15

Base 1 ≥14,4 15 15

Ábaco de dimensionamento

Camada Coef. Estrut. K
Espessura (cm)

Esp. Equival. (cm)

Revestimento: CBUQ 2
Tratamento superficial 

betuminoso
5 10

Parâmetros
Número “N’’ CBR do subleito (%)

 
 

6.5. Ruas de Serviço 

Para as ruas de acesso para manutenção, estacionamento e acesso de veículos leves e rua de 

acesso ao Corpo de Bombeiros na região dos tanques de etanol, será considerado tráfego leve com 

número de solicitações do eixo padrão N = 104 

Tabela 20: Dimensionamento estacionamento de veículos – Método do DNIT 

H20 = 20 cm

1,00E+04 10% Hn = 31 cm

Calculada Adotada

Espessura Total 33 34,5 35

Sub-Base 1 ≥10,6 15 15

Base 1 ≥17,2 17 17

Ábaco de dimensionamento

Camada Coef. Estrut. K
Espessura (cm)

Esp. Equival. (cm)

Revestimento: 

CBUQ
1,2

Tratamento superficial 

betuminoso
2,5 3

Parâmetros
Número “N’’ CBR do subleito (%)

 

6.6. Estruturas Finais de Pavimento Flexível 

Com o intuito de padronizar as esturuturas de pavimento a serem construídas, foi definido pela 

FS Bioenergia as seguintes estruturas de pavimento: 
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Ruas Tipo 1, 2, 3 e 4: 

 
Figura 3: Estrutura Pavimento Flexível em CBUQ 

 

Ruas de Serviço 

 

Figura 4: Estrutura Pavimento Flexível em TSD 
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6.7. Calçadas e Passeios 

Para os passeios, por não apresentarem solicitações importantes, foi adotado blocos de espessura 
6 cm, fck > 35 MPa sobre camada de areia de assentamento (e=4 cm). O solo de sub-base deve ser 
compactado com o auxílio de equipamento vibratório. O assentamento dos blocos deve apresentar 
inclinação de 2% em direção às guias das vias. 

 
Figura 5: Estrutura Pavimento Intertravado para Passeios 

Fonte: Manual de Pavimento Intertravado ABCP 

6.8. Pavimento Rígido de Concreto 

Será aplicado nas áreas de manobra de caminhões, junto às docas de carga e de descarga. 

Adotada a solução em placas de concreto simples com barras de transferência, com panos de 6x4 

metros e espessura 19 cm. 

 
Figura 6: Estrutura Pavimento Rígido de Concreto Simples 

Fonte: Manual de Pavimentos Rígidos DNIT 

6m 6m 

4m 

19 cm 
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Para o dimensionamento do pavimento rígido de concreto para vias urbanas, adotada a metodologia 

proposta pela PCA – Portland Cement Association, versão 1984, conforme indicado no Manual de 

Pavimentos Rígidos IPR-714 – DNIT/2005. 

Adotado solo de base com CBR > 6%.  

O volume de tráfego estimado é de 180 veículos/dia, considerado caminhões tandem duplos, semi-

reboque, com faixa de carga de 14 ton/eixo, período de vida de 20 anos, e fator de segurança 1,2. 

Para a verificação à fadiga, tem-se como número de repetições de carga N=107, e o fator de relação 

de tensões S=0,46. 

Adotado sub-base granular, de características descritas a seguir: 

 Índice de Grupo (IG) igual a zero; 

 A fração retida na peneira nº 10 no ensaio de granulometria deve ser constituída de partículas 

duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais; 

 Índice de Suporte Califórnia (CBR) ≥ 30%, e expansão ≤ 1%, determinados pelo Ensaio de 

Compactação - DNER-ME 129/94, a 100% da energia do Método B (Proctor Intermediário), 

ou maior e pelo Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - DNER-ME 049/94, com a energia do 

ensaio de compactação. 

Adotada espessura de sub-base 10 cm. Do ábaco DNIT, obtém-se o coeficiente de recalque 

k = 50 MPa/m. 

Com esses dados, a partir dos ábacos DNIT, e concreto fck 25 MPa, obtém-se uma espessura de 

17 cm. 

Adotada espessura de 19 cm. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  35  

CR OQU I  DA  DIS TÂN CIA  À  S ÍT I OS  
AR QUE OL ÓG ICOS
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Legenda
Sítios Arqueológicos
Distância
FS Bionergia
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1 cm = 5,04 km

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Fonte: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Espeleologia
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:504.281

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho

Ouro Branco 
X: 667.784,789 
Y: 8.792.507,009

ICMBio

SIRGAS 2000

Canoa Quebrada 5
X: 667.784,789 
Y: 8.792.507,009

Canoa Quebrada 1
X: 667.784,789 
Y: 8.792.507,009



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  36  

CR OQU I  DA  DIS TÂN CIA  À  T ER RAS  
I NDÍ GE NAS
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Legenda
FS Bionergia
Distância T.I.
Terras Indígenas

0 25 50 75 100 12512,5
km

1 cm = 17,2 km

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Terra Indígena
17/02/2022

21 / 55º WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:1.720.000

Empreendimento:

Indústria de Etanol de Milho

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  37  

CR OQU I  DA  DIS TÂN CIA  À  UN IDADES  
DE  CO NS ER VAÇ ÃO
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Legenda
FS Bioenergia
Distância U.C.
Unidades de Conservação
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km

1 cm = 8,14 km

#

FS Bioenergia
X:646.685,674 
Y:8.626.992,757

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Unidade de Conservação
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:814.395

Empreendimento:

Indústria de Etanol de Milho 
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A NEX O  38  

CR OQU I  DA  REDE  H ID RO GRÁF ICA
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SIRGAS 2000

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui da rede hidrográfica
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:70.000

Empreendimento:

Indústria de Etanol de Milho 

0 1,5 3 4,5 60,75 km

1 cm = 0,7 km
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Legenda
Hidrografia
Distância - Rios 
ADA - Área Diretamente Afetada
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A NEX O  39  

CR OQU I  DE  ACES S O
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Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:
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FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Acesso
17/02/20222

21 / 55º WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:79.892

Empreendimento:

Indústria de Etanol de Milho 
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A NEX O  40

CR OQU I  DE  ÁREA  DE  IN F LU ÊNCI A
DI RET A -  A I D
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Legenda
ADA - Área Diretamente Afetada

AID - Área de Influência Direta

Sentinel-2 2021
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1 cm = 560 metros

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

AID - Área de Influência Direta

17/02/2022

21 / 55º Wgr

2021

SENTINEL - SEMA/MTEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:
T21LXF

Elaboração: Fernanda Cecconello - (65) 3623-8950
fernanda@greenagroflorestal.com

Escala:

1:56.000

Empreendimento:

FS BIOENERGIA - UNIDADE SORRISO

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  41  

CR OQU I  DE  ÁREA  DE  IN F LU ÊNCI A  
I NDIR ET A -  A I I
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Legenda
AII - Área de Influência Indireta
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Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

AII - Área de Influência Indireta
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21 / 55º Wgr
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SENTINEL - SEMA/MTEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:
T21LXF

Elaboração: Fernanda Cecconello - (65) 3623-8950
fernanda@greenagroflorestal.com

Escala:

1:147.612

Empreendimento:

FS BIOENERGIA - UNIDADE SORRISO

SIRGAS 2000
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Legenda
AII - Área de Influência Indireta
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A NEX O  42  

CR OQU I  DE  ÁREA  DI RET A MENT E  
AF E TADA -  ADA
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FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
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A NEX O  43  

CR OQU I  DE  C L IMA
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Legenda
!( Usina Termoelétrica 55 MW

Classificação Climática de Köppen
Cwa - Clima Subtropical de inverno Seco e Verão Quente
Am - Clima Tropical Úmido ou Subúmido
Af - Clima Tropical Úmido ou Superúmido sem Estação Seca
Cfa - Clima Subtropical com Verão Quente
Cwb - Clima Subtropical de Altitude com Inverno Seco e Verão Ameno
Csb - Clima Temperado Úmido com Verão Seco e Temperado
Csa - Clima Temperado Úmido com Verão Seco e Quente
Cfb - Clima Temperado com Verão Ameno
BSh - Clima de Estepes Quentes de Baixa Latitude e Altitude
As - Clima Tropical Quente e Úmido com Estação Seca no Inverno
Cwc - Clima Temperado Úmido com Inverno Seco e Verão Curto e Fresco
Aw - Clima Tropical com Inverno Seco

SIRGAS 2000
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A NEX O  44  

CR OQU I  DE  E LE VAÇÃ O



371

372
373

374

375

370

376

369

368

377

378

367

366

645600

645600

645800

645800

646000

646000

646200

646200

646400

646400

646600

646600

646800

646800

647000

647000

647200

647200

647400

647400

647600

647600

647800

647800

648000

648000

648200

648200

862
50

00

862
50

00

862
52

00

862
52

00

862
54

00

862
54

00

862
56

00

862
56

00

862
58

00

862
58

00

862
60

00

862
60

00

862
62

00

862
62

00

862
64

00

862
64

00

862
66

00

862
66

00

862
68

00

862
68

00

862
70

00

862
70

00

862
72

00

862
72

00

862
74

00

862
74

00

862
76

00

862
76

00 ¬
SIRGAS 2000

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Elevação
17/02/2022

21 / 55º WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:11.462

Empreendimento: Indústria de Etanol de Milho
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A NEX O  45  

CR OQU I  DE  GEO LO GI A
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Legenda
FS Bioenergia

Área de Influência Direta - Meios Físico e Biótico - 11274,709 ha

Geologia
Depósitos aluvionares

Salto das Nuvens

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas

0 1 2 3 40,5
km

1 cm = 0,55 km

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Geologia - AID
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:55.000

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho

Carta geológica da folha Cuiabá

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000
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Legenda
FS Bioenergia

Área de Influência Indireta - Meios Físico e Biótico - 58.708,2384 ha

Geologia
Depósitos aluvionares

Salto das Nuvens

Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas

0 3,5 7 10,5 141,75
km

1 cm = 1,48 km

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
Croqui de Geologia - AII

17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:147.946

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho 

Carta geológica da folha Cuiabá

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  46  

CR OQU I  DE  GEO MO RF O LO GIA
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Legenda
FS Bioenergia

Área de Influência Indireta - Meios Físico e Biótico - 58.708,2384 ha

Geomorfologia
Aplanamento

Depressoes umidas (covoais)

Planicie Aluvionar

0 3,5 7 10,5 141,75
km

1 cm = 1,47 km

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
Croqui de Geomorfologia - AII

17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:147.432

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho 

Carta geológica da folha Cuiabá

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000
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Legenda
FS Bioenergia

Área de Influência Direta - Meios Físico e Biótico - 11274,709

Área de Influência Indireta - Meios Físico e Biótico - 58.708,2384 ha

Geomorfologia
Aplanamento

Depressoes umidas (covoais)

Planicie Aluvionar

0 3,5 7 10,5 141,75
km

1 cm = 1,47 km

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
Croqui de Geomorfologia

17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:147.432

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho 

Carta geológica da folha Cuiabá

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000



A NEX O  47

CR OQU I  DE  PO NT OS  DE  
A MOS TR AG EM  DE  Á GUA
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Legenda

Ponto de Amostragem de Água

ADA - Área Diretamente Afetada

AID - Área de Influência Direta

Sentinel-2 2021

0 1.400 2.800 4.200 5.600700
Metros

1 cm = 560 metros

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Amostragem de Água

17/02/2022

21 / 55º Wgr

2021

SENTINEL - SEMA/MTEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:
T21LXF

Elaboração: Fernanda Cecconello - (65) 3623-8950
fernanda@greenagroflorestal.com

Escala:

1:56.000

Empreendimento:

FS BIOENERGIA - UNIDADE SORRISO

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  48  

CR OQU I  DE  PO NT OS  DE  
A MOS TR AG EM  DE  F AU NA
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Legenda

Pontos de Amostragem de Fauna

ADA - Área Diretamente Afetada

AID - Área de Influência Direta

Sentinel-2 2021

0 1.400 2.800 4.200 5.600700
Metros

1 cm = 560 metros

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Amostragem de Fauna

17/02/2022

21 / 55º Wgr

2021

SENTINEL - SEMA/MTEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:
T21LXF

Elaboração: Fernanda Cecconello - (65) 3623-8950
fernanda@greenagroflorestal.com

Escala:

1:56.000

Empreendimento:

FS BIOENERGIA - UNIDADE SORRISO

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  49  

CR OQU I  DE  PO NT OS  DE  
A MOS TR AG EM  DE  S O LO  
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Legenda
Pontos de Amostragem de Solo

!. FS Bioenergia
Área Diretamente Afetada - ADA

0 1.000 2.000 3.000 4.000500
Metros

1 cm = 415,56 metros

Empresa:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Pontos de Amostragem de Solo
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:41.556

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho 

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000

Lat Long
PT 01 12° 25' 22,123" S 55° 38' 51,251" W
PT 02 12° 25' 30,290" S 55° 40' 13,147" W
PT 03 12° 23' 57,604" S 55° 40' 8,188" W
PT 04 12° 23' 3,270" S 55° 36' 54,509" W
PT 05 12° 25' 55,894" S 55° 36' 38,295" W
PT 06 12° 26' 54,444" S 55° 37' 43,638" W
PT 07 12° 28' 10,405" S 55° 40' 16,775" W

Ponto Coordenadas

05/08/2019

SENTINEL 

05/12/2019



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  50  

CR OQU I  DE  S O LOS  
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Legenda
Hidrografia
FS Bioenergia
AII - Área de Influência Indireta

Unidades Pedológicas
Solos Aluviais; Distrofico
Latossolo Vermelho-Escuro; Suave ondulado; Argilosa
Latossolo Vermelho-Escuro; Suave ondulado; Textura: Media
Latossolo Vermelho-Amarelo; Plano; Pedregosa
Latossolo Vermelho-Amarelo; Plano; Plintico

®

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
Croqui de Solos - AII

17/02/2022

21 / 55º WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:147.609

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho 

EMBRAPA

0 3 6 9 121,5
km

1 cm = 1,48 km

FS Bioenergia
X:646.685,674

Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000
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Legenda
Hidrografia_AID
Área Diretamente Afetada - ADA
Área de Influência Direta - Meios Físico e Biótico - 11274,709 ha

Unidades Pedológicas
Latossolo Vermelho-Amarelo; Plano; Pedregosa
Latossolo Vermelho-Escuro; Suave ondulado; Textura: Media

®

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
Croqui de Solos - AID

17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Fonte:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:55.847

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho

EMBRAPA

0 1 2 3 40,5
km

1 cm = 0,56 km

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

SIRGAS 2000



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  51  

CR OQU I  DE  US O E  OCUPA ÇÃO DO 
S O LO  
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Empresa:

Empreendimento:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS Agrisolutions Indústria 
de Biocombustível

Sorriso - MT

Croqui de Uso e Ocupação do Solo - AII

17/02/2022

21° S

----

----Engº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Indústria de Etanol de Milho

Elaboração:

Rota: ---

       LEGENDA

Usina Termoelétrica 55 MW

Área de Influência Indireta - Meios Físico e Biótico - 58.708,2384 ha

Classes vegetacionais e de uso do solo

Formação Florestal

Formação Savânica

Pastagem

Cultura anual/Perene

Cultura semi-perene

Mosaico agricultura/pastagem

Infraestrutura urbana

Rio Teles Pires

Formação Secundária - Floresta Estacional

Floresta Estacional Semidecidual Submontana

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950 
danielly@greenagroflorestal.com

Escala: 1:140.000

SIRGAS 2000

Indústria da FS Bioenergia 
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757
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Legenda
FS Bioenergia
Hidrografia
Estradas
AID - Área de Influência Direta
Infraestrutura
Floresta Estacional Semidecidual Submontana
Floresta Estacional em regeneração
Área alterada/degradada
Reflorestamento
Pastagem
Lavoura
Psicultura
Reservatório artificial

0 1.300 2.600 3.900 5.200650
Metros

1 cm = 558,49 metros

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Uso do Solo - AII
17/02/2022

21 / 55º WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:55.849

Empreendimento:
Indústria de Etanol de Milho

SIRGAS 2000

FS Bioenergia
X: 614.234,561 
Y: 8.562.283,781



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEX O  52  

CR OQU I  DE  BACI A  H IDRO GR ÁF ICA  
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SIRGAS 2000
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FS Bioenergia

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Satélite: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT

Croqui de Bacia Hidrografica
17/02/2022

21 / 57° WgrEngº. Florestal: Ruy G.S. Oliveira Jr.
Crea: 1205790748

Elaboração:

Rota:

Elaboração: Danielly Felix - (65) 3623-8950
danielly@greenagroflorestal.com

Escala:
1:100.000

Empreendimento:

Indústria de Etanol de Milho

FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757 1:17.935.255

¬

1 cm = 1.000 m
0 2 4 6 81

Km

Bacia  Hidrográfica Amazônica, Sub-Bacia do Rio Juruena - Teles Pires, 
Unidade Alto Teles Pires

Legenda
Hidrografia
FS Bioenergia

Bacias Hidrográfica



A NEX O  53

CR OQU I  DE  D IS T ÂN CIA  À  CA VE RNAS
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Legenda

Cavernas

Distância

Usina Termoelétrica 55 MW

0 20 40 60 8010
km

1 cm = 7,5 km

Indústria da FS Bioenergia
X:646.685,674  
Y:8.626.992,757

Proprietário:

Município:

Assunto:

Resp. Técnico:

Data:

Data da Imagem:

Fonte: Fuso:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE 
BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Sorriso - MT
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Quadro de Áreas

De Para Coord. N(Y) Coord. E(X) Azimute Distância

M-1 M-2 8.626.908,997 647.327,287 167°34'00" 996,53 m

M-2 M-3 8.625.935,839 647.541,842 216°58'57" 1.226,61 m

M-3 M-4 8.624.955,999 646.803,948 347°34'00" 1.794,52 m

M-4 M-1 8.626.708,431 646.417,584 77°34'00" 931,55 m

Área: 130,0000 ha

B

R

-

1

6

3

F

a

z

e

n

d

a

 
L

a

g

o

a

 
V

e

r
m

e

l
h

a

F

a

z

e

n

d

a

 
L

a

g

o

a

 
V

e

r
m

e

l
h

a

F

a

z

e

n

d

a

 
L

a

g

o

a

 
V

e

r
m

e

l
h

a

N

S

EW

Interessado: 

Matrícula(s):

Estado (UF): 

Município: 

Imóvel:

Proprietário(s): 

Cartório:

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

SORRISO

SORRISO

54.455

MATO GROSSO (MT)

ARGINO BEDIN E OUTROS

DESMEMBRAMENTO DA FAZENDA LAGOA VERMELHA

Interessado:
Resp. Técnico:

ENG. AGRÔNOMO - CREA 120068113-4

Cód. Credenciamento: DPA

ÚNICA
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