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I APRESENTAÇÃO DO EIA 

1.0 INTRODUÇÃO 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) refere-se ao projeto da Usina da  
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA),  resultante da associação entre 
a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD e a empresa alemã ThyssenKrupp – 
TKS, a ser implantada no município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, 
no estado do Rio de Janeiro.  

O estudo atende às exigências estabelecidas pelas Resoluções CONAMA n.º 
001, de 23 de janeiro de 1986, e n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, bem como 
visa instruir o processo de solicitação da Licença Prévia (LP) do 
empreendimento à FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro.  

A Usina Siderúrgica da CSA (Usina) é formada pelas instalações principais e 
auxiliares, a saber, Usina Termelétrica, Fábrica de Oxigênio, Unidade de 
Produção de Cimento e Pátio de Preparação de Escórias. Também é 
considerado neste projeto a construção de ramal ferroviário, dentro do 
terreno onde se pretende instalar o empreendimento. 

Cabe destacar que a Usina Siderúrgica é parte integrante de um Projeto 
maior: O Complexo Siderúrgico CSA. O projeto do Complexo Siderúrgico 
CSA pode ser dividido nas seguintes obras: 1 – Dragagem da Baia de 
Sepetiba, 2 – Aterro do Terreno em que será construída a Usina, 3 – Terminal 
Portuário e 4 –Usina Siderúrgica. O Licenciamento que irá possibilitar a 
obtenção da Licença Prévia para todo o Complexo foi dividido em dois 
processos, a partir de uma solicitação específica da FEEMA (Fundação 
Estadual do Meio Ambiente). A FEEMA solicitou que os itens de 1 a 3 fossem 
avaliados em um único processo de Licenciamento e, conseqüentemente, 
analisados em um EIA independente do EIA da Usina Siderúrgica, ora 
apresentado (item 4).  

A viabilidade da Usina Siderúrgica da CSA está diretamente relacionada à 
obtenção da Licença Prévia do Estudo de Impacto Ambiental, que avalia as 
obras 1, 2 e 3, associadas ao Complexo, e que foi elaborado pela Ecologus 
Engenharia Consultiva LTDA a ser avaliado pela FEEMA. O único ônus do 
atendimento à solicitação da FEMMA para a separação do Complexo em dois 
processos distintos de licenciamento recai sobre a CSA, que assume o risco do 
investimento na elaboração dos estudos e definições de projeto, sem 
garantias prévias da obtenção da Licença Prévia e de Instalação que 
permitirão a preparação do terreno para a construção da Usina. A FEEMA 
receberá os estudos na mesma semana, o que permitirá a avaliação dos 
mesmos em paralelo, por dois grupos independentes que farão a análise 
integrada dos dois EIA’s. A comunidade também terá a oportunidade de 
discutir os dois projetos em um mesmo processo de Audiência Pública. 
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O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade ambiental do 
empreendimento, considerando o licenciamento prévio da terraplenagem e 
preparação do terreno. A avaliação da viabilidade foi realizada a partir da 
caracterização do projeto, conhecimento e análise da situação atual das áreas 
passíveis de sofrerem modificações devido à sua implantação e operação – as 
denominadas áreas de influência -, para o posterior estudo comparativo entre 
a situação atual e a situação futura. Essa análise é realizada por meio da 
identificação e avaliação dos impactos ambientais potenciais decorrentes das 
obras e da operação do empreendimento. 

A avaliação de impacto apresentada considera a proposição de ações de 
gestão dos impactos que visam minimizar e/ou eliminar as alterações 
negativas, incrementar os benefícios deflagrados pelo empreendimento e 
compensar os impactos ambientais negativos que sejam irreversíveis. Estas 
ações são organizadas, no Capítulo IX, sob o formato de Programas 
Ambientais. Cabe destacar que o detalhamento dos Programas Ambientais 
será objeto de relatório específico, o Plano Básico Ambiental, que será 
elaborado para a solicitação da Licença de Instalação (LI). 
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2.0 ESTRUTURA DO EIA 

Os trabalhos realizados no presente Estudo de Impacto Ambiental foram 
sistematizados em: 

• Dois volumes referentes ao EIA - Estudo de Impacto Ambiental:  

• Um volume correspondente ao RIMA - Relatório de Impacto Ambiental; 

O Volume 1 do EIA compreende às seguintes etapas:  

• Capítulos I e II – apresentação do Estudo e Identificação do 
Empreendedor; 

• Capítulo III - Caracterização do Empreendimento - descrição do 
empreendimento, com ênfase para as tarefas passíveis de causar 
impactos ambientais nas etapas de implantação e operação do 
empreendimento. A caracterização é apresentada a partir da 
sistematização e descrição dos dados e informações fornecidos pelo 
empreendedor com base nos estudos de viabilidade técnica e ambiental e 
do projeto conceitual realizados pelo mesmo; 

• Capítulo IV - Principais Aspectos Jurídicos Institucionais Relacionados 
ao Empreendimento – análise dos aspectos legais relativos ao processo de 
licenciamento ambiental e requisitos legas dos componentes ambientais 
relacionados ao empreendimento;   

• Capítulo V – Principais Aspectos Jurídicos e Institucionais 
Relacionados ao Empreendimento; 

• Capítulo VI – Definição das Áreas de Influência; 

• Capítulo VII - Diagnóstico Ambiental – avaliação detalhada dos 
componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico das 
áreas de influência do empreendimento passíveis de sofrerem os 
impactos ambientais causados por suas implantação e operação. O 
referido diagnóstico é baseado em pesquisa de dados secundários e 
levantamentos primários. Em campo foram realizados levantamentos 
para: identificação da cobertura vegetal, observação da fauna, medições 
de ruído de fundo, análises de perfis de solo e amostragens para análises 
laboratoriais, monitoramento da qualidade do ar, amostragens de água 
para análises físico químicas, amostragens de sedimentos e água para 
biota aquática e identificação dos tipos de ocupação do solo. Os 
resultados destes levantamentos foram espacializados em mapas 
georeferenciados, em escalas compatíveis correspondentes às áreas de 
influência do empreendimento; 
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• Capítulo VIII - Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais - os 
impactos ambientais foram identificados e avaliados através da análise 
das interrelações entre as ações impactantes do empreendimento e os 
diversos componentes ambientais. A maioria dos impactos foi analisada 
de forma qualitativa, enquanto outros, devido à sua natureza, puderam 
ser avaliados quantitativamente. Nestas avaliações quantitativas foram 
utilizados modelos matemáticos, os quais foram comparados a padrões 
legais estabelecidos para estes impactos (Modelagem de dispersão 
atmosférica). 

Os impactos foram avaliados de acordo com  a metodologia das 
“Diretrizes e Critérios Gerais Técnicos para a Avaliação de Impacto 
Ambiental” da CVRD, cuja descrição é apresentada no Volume 1, 
Capitulo VII deste EIA. 

A avaliação de impactos apresentada considera a construção da Usina na 
área já terraplenada, uma vez que o empreendimento só será viável, do 
ponto de vista econômico e estratégico, caso seja comprovada a 
viabilidade ambiental das obras 1, 2 e 3, abordado no EIA elaborado pela 
Ecologus. 

Sempre que necessário, foram apresentadas Medidas de Gestão dos 
Impactos. Estas medidas são voltadas ao monitoramento, ao controle, à 
mitigação, compensação e/ou potencialização dos impactos; 

• Capítulo IX - Proposição Programas Ambientais -  apresentação dos 
Programas Ambientais que organizarão as Ações de Gestão propostas 
para os vários impactos ambientais avaliados;  

• Capítulo X – Considerações Finais – discorre sobre a Viabilidade 
Ambiental do empreendimento. 

O volume 2 do EIA é composto por todos os Anexos citados no Volume 1 
e pela Análise de Riscos, como descrito a seguir: 

• Estudo de Análise de Riscos – estudo fundamentado em estimativa de 
cálculo de conseqüências (efeitos físicos) dos cenários acidentais 
catastróficos e análise de vulnerabilidade. 

• Anexo III.1 – Macrofluxo Do Processo; 

• Anexo III.2 – Documentos; 

• Anexo VII.1.3.1 – Certificado de Calibração do Equipamento de Medição 
de Ruído; 

• Anexo VII 2.3.1 – Espécies de Fitoplâncton (Multiservice 1990); 
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• Anexo VII.3.1 – Diagnóstico Detalhado de Pesca; 

• Anexo VIII.1 – Matriz de Avaliação de Impactos Implantação; 

• Anexo VIII.2 - Matriz de Avaliação de Impactos Operação. 

• Anexo VIII.3 – Estudo Prognóstico de Impacto Atmosférico Decorrente 
da Implantação da Companhia Siderúrgica do Atlântico. 
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3.0 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO EIA/RIMA  

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) da Usina da  Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) 
foram realizados pela empresa de consultoria ERM Brasil Ltda. e sua equipe 
técnica de consultores. A relação dos profissionais desta equipe é apresentada 
a seguir. Destaca-se que o Estudo de Qualidade do AR foi realizado pela 
empresa EcoSoft Consultoria e Softwares Ambientais Ltda. (Ecosoft), que 
participou da Elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental. 
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II IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

O empreendimento denominado Usina Siderúrgica da Companhia  

Siderúrgica do Atlântico – CSA - é uma joint venture da Companhia Vale do 

Rio Doce e ThyssenKrupp Stahl AG. 
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CNPJ: 07.005.330/0001-19 
Empreendedor: 

Inscrição Estadual: 77863-508 

Atividade do Empreendimento Siderurgia – Fabricação de placas de aço  

Empresa Consultora do EIA-
RIMA: 

ERM Brasil Ltda. 

Av. dos Carinás, 635  

CEP04086-011 

São Paulo (SP) – Fone: (11) 5005-7900 

e-mail: ermbr@erm.com 

Representante da Empresa 
Consultora: 

Yanko Guimarães - Presidente 

Fone: (011) 5095-7900 
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III  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.0 INTRODUÇÃO 

A Caracterização do Empreendimento – Usina Siderúrgica CSA – é 
apresentada neste capítulo de forma a descrever o projeto no que se refere á 
localização, justificativa e informações técnicas devidamente ilustradas para 
subsidiar as avalições ambientais contidas neste EIA. 

A descrição do projeto é apresentada para cada etapa do empreendimento, 
ou seja, planejamento, implantação e operação. 

Destaca-se que na etapa de implantação não são apresentadas as obras de 
terraplenagem devio ao fato destas serem objeto de licenciamento ambiental 
específico em outro Estudo de Impacto Ambiental. 
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2.0 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O empreendimento proposto compreendido pela usina siderúrgica e suas 
unidades auxiliares e de apoio será implantado numa área de 
aproximadamente 767 hectares junto à baía de Sepetiba e às margens dos 
canais de São Francisco do e Guandu no município do Rio de Janeiro (RJ).  

Esta área situa-se no Distrito Industrial do bairro Santa Cruz. 

A Figura III.2.1 apresenta a localização do projeto proposto e o acesso ao 
mesmo. 
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FIGURA III.2.1 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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3.0 INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO  

3.1 NATUREZA DO EMPREENDIMENTO  

O empreendimento em questão caracteriza-se como uma atividade industrial 
(indústria de transformação), classificada de acordo com a CNAE-IBGE 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) como Siderúrgica Integrada pertencente à Metalurgia 
Básica.  

A Usina Siderúrgica da CSA terá como finalidade a produção de  placas de 
aço a partir da redução de minério de ferro a ser fornecido por minas de 
propriedade da CVRD localizadas no território nacional  e fabricação de aço 
em conversores.  

Essa produção de placas atenderá o mercado de exportação. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento corresponde a uma usina siderúrgica para a  produção de 
4 milhões e 850 mil toneladas de placas de aço para exportação destinada aos 
mercados europeu e norte americano. 

A referida produção de placas de aço da usina siderúrgica corresponderá à 
Fase 1 do empreendimento que constitui o objeto do presente licenciamento 
ambiental.  

Contudo o empreendedor prevê a possibilidade de uma ampliação da 
capacidade de produção da usina na Fase 2 cujo licenciamento ambiental 
deverá ser realizado num processo específico por ocasião de sua implantação.  

A usina siderúrgica será constituída de unidades de produção, unidades 
auxiliares, unidades  de apoio à produção, unidades administrativas e 
sistemas de energia e utilidades e  um ramal ferroviário interno.  

O empreendimento deverá contar com a implantação de uma infra-estrutura 
relativa à linha de energia elétrica, ramal ferroviário, acesso rodoviário, 
adutora de água para a etapa de implantação, ramal de gás natural cujos 
projetos e responsabilidades de implantação serão das concessionárias destes 
serviços. 

 usina siderúrgica para a produção de placas de aço será baseda na redução 
de minério de ferro pelo processo convencional em alto forno. A rota 
tecnológica para a produção do aço corresponde à preparação da carga 
metálica  em unidade de sinterização para ser processada (redução) em altos 
fornos e a obtenção do ferro gusa em fase líquida. 
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O ferro gusa será posteriormente refinado por processo de “sopro de 
oxigênio” sobre um banho de metal líquido e, posteriormente, um refino 
secundário por desgaseificação ou por adições na panela.    

Finalmente o metal líquido refinado – aço - é lingotado para placas em 
máquinas de lingotamento contínuo. 

A descrição das características técnicas e do processo industrial do 
empreendimento basearam-se em dados e informações dos Estudos de 
Viabilidade Técnica, dados técnicos  elaborados pelo empreendedor e 
informações do projetista. 
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4.0 JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO   

A Usina Siderúrgica da CSA corresponderá  a uma unidade industrial de alta 
performance que terá como finalidade fabricar produtos altamente 
competitivos, como  placas de aço. Desenvolver um empreendimento 
potencial localizado na região sudeste do Brasil com tecnologia de última 
geração seria uma melhoria importante para a indústria de aço brasileira e 
uma significativa ampliação do mercado exportador. 

As justificativas fundamentais para a implantação do mesmo neste local 
referem-se à existência de grandes reservas de minério de ferro no Brasil em 
exploração pela CVRD, possibilidade de implantação de um futuro porto e 
reabilitação de atual ramal  ferrroviário nas  adjacências da área prevista par 
a o empreendimento. 

 O empreendedor considera que o Projeto da Siderúrgica CSA se enquadra na 
estratégia de desenvolvimento estabelecida pelo Estado do Rio de Janeiro, 
particularmente no que se refere à  atração de grandes investimentos 
internacionais para o Estado do Rio de Janeiro 

O empreendimento representa um desencadeamento de novos negócios e o 
estímulo à geração de trabalho e renda no estado do Rio de Janeiro. 

 Quanto aos novos empregos, estes serão criados nas diferentes etapas do 
empreendimento conforme está descrito detalhadamente nos itens 8.0 e 9.0 
deste Capítulo III do EIA. 
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5.0 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

5.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

A seleção do local para a implantação do empreendimento, na baía de 
Sepetiba, decorreu da  avaliação de vários fatores, tais como: a localização 
junto a um distrito industrial consolidado, condições de implantação de um 
futuro  terminal portuário próprio para a importação de carvão e coque 
importado e exportação de placas de aço produzidas.  

Como a produção da CSA será 100% voltada ao mercado externo, 
principalmente EUA e Europa, a localização na baía de Sepetiba será de 
importância estratégica em termos logísticos e de menor impacto ambiental 
devido a não ocorrência de ecossistemas frágeis.  

5.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

O atual estado da arte da tecnologia de fabricação de aços ao carbono, obtidos 
a partir de minérios de ferro, estabelece duas rotas, a saber: 

• Rota tecnológica da redução dos minérios em Altos-Fornos, com 
obtenção em fase líquida do material metálico - ferro gusa e, numa 
segunda etapa, posterior, refino do banho metálico para aço segundo 
processo pneumático, pela passagem do agente oxidante – corrente de 
oxigênio, soprado através do banho metálico, que está contido em vaso 
de reação; 

• Rota tecnológica da redução dos minérios em Reatores, com obtenção em 
fase sólida do material metálico – ferro esponja e, numa segunda etapa, 
posterior, pela fusão da carga metálica e refino do banho metálico para 
aço, por ação de agentes oxidantes específicamente introduzidos no 
banho, realizado em fornos elétricos a arco. 

A primeira rota – denominada do Alto-Forno - corresponde àquela selecionada 
pelo empreendedor cujo projeto conceitual é apresentado nos capítulos a 
seguir. 

A segunda rota alternativa – denominada da Redução Direta - embora 
recentemente já venha sendo adotada em usinas de média capacidade (1,0 a 
2,0 milhões de toneladas anuais de aço líquido), ainda se caracteriza pela 
propriedade do atendimento a mercados regionais cuja demanda caracteriza 
ampla faixa de especificações dos aços e curto prazo de entrega, com oferta 
de lotes pequenos e de produtos especializados. Isto resulta na necessidade 
de alta flexibilidade de programação e menores capacidades de produção, o 
que confere , algumas vezes, a estas configurações de usina a denominação 
de mini steel mills. 
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A rota do Alto-Forno justifica-se do ponto de vista econômico principalmente 
nos casos em que o mercado objetivado é caracterizado pela demanda de 
grandes volumes de produção (superiores a 2,5 milhões de toneladas anuais) 
e de produtos padronizados, com faixa de variação de especificação de 
qualidade relativamente estreita. Ao mesmo tempo em que podem ser 
admitidos esquemas de programação de produção bastante largos e longos 
prazos de entrega. 

O produto especificado para o Projeto da Siderúrgica CSA corresponderá a 
placas de aço, a serem laminadas posteriormente, nos locais de destino, para 
produtos laminados a frio e recobertos, de alto desempenho - estrutural e 
relacionado à corrosão superficial. O mercado deste produto será a 
“expedição” (produção cativa) de cerca de 50% das placas produzidas para 
um dos seus empreendedores (ThyssenKrupp) e os 50% complementares, 
dirigidos a oferta para venda no mercado norte-americano. 

Assim, dentre as rotas tecnológicas atuais do estado da arte, a alternativa pela 
adoção da rota do Alto-Forno para o Projeto CSA atende as necessidades 
básicas e aos objetivos fundamentais dos Empreendedores. 

Uma vez selecionada a rota tecnológica, o Empreendedor passou a selecionar 
as tecnologias, processos e configurações das Unidades de Produção e as 
relativas aos Sistemas de Energia & Utilidades, a partir da experiência, 
reconhecida internacionalmente, de engenharia e operacional da 
ThyssenKrupp. Tal experiência compreende as tecnologias e processos 
adotados que refletem a melhor experiência e conhecimento com abrangência 
mundial da ThyssenKrupp. 

O exemplo mais relevante desta experiência pode ser referido à Unidade da 
Coqueria, cuja concepção adotada, a ser descrita no item 9.2.3 deste Capítulo 
III, caracteriza-se como coqueria “com recuperação do calor” contido nos 
gases efluentes para a co-geração de energia elétrica. Esta concepção 
tecnológica corresponde àquela com menores emissões atmosféricas a partir 
das células de coqueificação durante as operações de carregamento do carvão 
e do descarregamento do coque, assim como as emissões atmosféricas 
fugitivas, a partir das estruturas e portas dos fornos. Se comparada à 
tecnologia convencional – “com recuperação dos sub-produtos” contidos nos 
gases efluentes, esta concepção adotada apresenta nítidas vantagens 
ambientais. 

Em relação às utilidades, além da co-geração já apontada, adotou-se para o 
sistema de água uma taxa de recirculação de 96% o que confere ao Projeto 
CSA um índice comparável aos das usinas mais bem operadas no mundo. 
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Além disso, em relação à utilização de combustíveis adotou-se o 
abastecimento externo de gás natural, o que proporciona a queima “mais 
limpa” nas operações de aquecimento dos regeneradores dos Alto-Fornos e 
no pre-aquecimento das panelas de aço, na Aciaria e dos distribuidores, no 
Lingotamento Contínuo. 

As demais Unidades de Produção e os Sistemas & Redes de Energia e 
Utilidades, os equipamentos e instalações especificados para o controle da 
poluição permitem o pleno atendimento aos limites de emissões atmosféricas 
e de lançamento de efluentes estabelecidos pela legislação brasileira. 

Finalmente, devido ao pioneirismo na siderurgia brasileira, aponta-se a 
previsão da instalação de unidade de fabricação de “material cimentício”, 
obtido a partir do processamento da escória granulada de alto-forno. Esta 
configuração permite que não sejam formadas pilhas de escória granulada 
em pátios e ao longo de estradas externas observadas em Usinas siderúrgicas, 
que implicam em estoques de dezenas de milhões de toneladas de depósitos 
de elevado risco de impactos para os corpos d’água adjacentes (assoreamento 
e alteração de pH da água). 
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6.0 HIPÓTESE DE NÃO REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Segundo Nordin Jr 1, nos últimos recentes anos podem ser identificados 
importantes movimentos estratégicos dos players da cadeia do minério de 
ferro – indústria siderúrgica. 

Segundo o autor, os mineradores até pouco tempo ocupavam um lugar na 
configuração clássica da cadeia exercendo o domínio sobre a mineração 
(lavra e concentração) e na preparação da matéria-prima, o domínio sobre as 
pelotizadoras. Nesse caso, repartiam o domínio da preparação de matéria-
primas, deixando a operação das sinterizações para as Usinas Siderúrgicas. 

Há cerca de cinco anos foram detetados os primeiros movimentos 
estratégicos dos mineradores, quando anunciaram publicamente a intenção 
da participação em projetos de redução dos minérios de ferro, em parcerias 
com tradicionais operadores de Usinas Siderúrgicas. Sob o ponto de vista do 
minerador a lógica do movimento estava na adição de valor às unidades de 
ferro comercializadas. 

Mais recentemente, segundo o autor referenciado, em novo movimento 
estratégico, agora motivado pela maior participação no mercado de minério, 
devido ao aumento da garantia e lealdade no fornecimento, as Mineradoras 
anunciam a intenção de participação em projetos incluindo o Refino do gusa 
líquido para aço e da fabricação de placas para exportação. 

Aliás, de resto, esta é a própria inspiração do Projeto CSA – que se 
caracteriza, sob o ponto de vista do minerador – empreendedor, por 
agregação de valor à unidades de ferro atualmente comercializadas para 
exportação e garantia de manutenção desse fornecimento em base de longo 
prazo e por preço conveniente. 

Especificamente, conforme referido no item 5.2 anterior, na rota tecnológica 
adotada o minério de ferro oxidado é reduzido nos altos-fornos. Antes de 
serem carregados a esses aparelhos, os minérios sofrem, já na Usina e na 
Unidade de Sinterização, a adequação de algumas de suas propriedades 
físico-químicas, sendo obtido um semi-produto à base de minério de ferro, 
denominado sínter.  

O sínter constitui-se na forma de minério que corresponde ao principal 
componente metálico na carga do Alto-Forno. As formas complementares de 
carga metálica são as pelotas de minério de ferro e o minério natural, 
granulado e bitolado. 

                                                 
1  In: NOLDIM Jr., José Henrique. “Comentário – Atuação Compartilhada”. Metalurgia e Materiais. 

Vol. 61 – Julho de 2005. p. 376. 
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No caso do Projeto CSA, para a obtenção do ferro gusa necessário ao balanço 
de massa está sendo previsto o consumo de cerca de 6,73 milhões de 
toneladas anuais das várias formas de minério de ferro – sinter feed 
(granulometria apropriada do minério para o sínter), pelotas e minério 
granulado. 

Portanto, a hipótese de não-realização do Empreendimento, sob um ponto de 
vista de consumo de recursos naturais / reservas de minério de ferro – capital 
natural, corresponde à hipótese de não realizar a oportunidade de conferir 
um valor significativamente maior para uma parcela do capital natural que já 
está sendo consumido, equivalente a cerca de 6,70 milhões de toneladas 
anuais. 
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7.0 DESCRIÇÃO DA ETAPA  DE PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

A etapa de planejamento do empreendimento compreenderá a  elaboração 
dos estudos técnicos, econômicos e ambientais, tais como EIA/RIMA, 
Estudos de Viabilidade e Projetos Conceitual e Básico; aquisição de 
propriedades que inclui todo o processo de negociação com a CODIN 
(Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), 
atual proprietária do terreno; execução de estudos topográficos e geotécnicos 
do terreno que visam apoiar os estudos e projetos necessários ao 
licenciamento e à implantação do empreendimento; bem como a mobilização 
de pessoal e equipamentos para tal. 

Esta etapa inclui ainda a obtenção das licenças ambientais prévia (LP) e de 
instalação (LI) para o empreendimento, as quais aprovam a sua concepção e 
localização, atestando a sua viabilidade ambiental e estabelecendo, se 
necessário, condições e restrições associadas à instalação e operação do 
empreendimento. 
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8.0 DESCRIÇÃO DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo é apresentada a descrição das atividades relacionadas à  
construção e montagem da usina siderúrgica CSA cujo arranjo geral é 
apresentado na Figura III.8.1. 

No Anexo III.1 são apresentados os macro fluxos relativos aos processos e 
tarefas da etapa de implantação da usina CSA.
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FIGURA III.8.1  

ARRANJO GERAL DAS INSTALAÇÕES DA USINA 
SIDERÚRGICA CSA 
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8.1 CONCEPÇÃO GERAL DA IMPLANTAÇÃO DA USINA SIDERÚRGICA 

As obras da etapa de implantação da Usina Siderúrgica serão realizadas em 
duas fases distintas.   

A primeira fase compreenderá  a construção das instalações temporárias e de 
infra-estrutura geral como: 

• Canteiros de obras; 

• Sistema de drenagem de águas pluviais (coincidindo com o sistema 
definitivo para a etapa de operação da usina); 

• Sistema viário interno (parte do sistema definitivo); 

• Sistema temporário de abastecimento de energia (subestação elétrica, 
linhas de distribuição, gerador de energia de emergência); 

• Sistema temporário de abastecimento e distribuição de água; 

• Sistema de coleta de efluentes sanitários domésticos; 

• Instalações temporárias auxiliares (estacionamento, refeitórios, 
escritórios administrativos, sistemas de combate a incêndio, ambulatório 
etc.). 

As empresas contratadas serão responsáveis pela construção de suas 
respectivas instalações temporárias e deverão estar em conformidade com os 
requisitos técnicos e ambientais a serem estabelecidos em claúsulas 
contratuais  definidas pela CSA.  

A primeira empreiteira a instalar-se no terreno da CSA iniciará suas 
atividades em conteiners com a  utilização de banheiros químicos, suprimento 
de água através de caminhões pipa, energia por meio de geradores Diesel e 
telecomunicações por meio de telefonia celular. 

A segunda fase da etapa de implantação compreenderá  a construção das 
instalações auxiliares definitivas da usina siderúrgica, incluindo todas as 
instalações prediais e os serviços de montagens mecânica, elétrica e de 
instrumentação das unidades de produção, compreendendo as seguintes 
áreas: 

• Pátios de Estocagem e manuseio de matérias primas e materiais;  

• Sinterização; 

• Coqueria; 
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• Altos-Fornos; 

• Aciaria; 

• Lingotamento Contínuo; 

• Fábrica de Oxigênio; 

• Unidade de Produção de Cimento; 

• Pátio de Tratamento de Escória; 

• Usina Termelétrica; 

• Sistema de Energia e Utilidades; 

• Oficinas de Manutenção, Laboratórios, Escritórios, Vestiários e 
Banheiros, Restaurante/refeitório; 

• Portões de entrada  e vias de acesso internas. 

Incluem-se ainda dentro desta segunda fase de construção, os Sistemas de 
Controle da Qualidade Ambiental que compreenderão: 

• Estação de Tratamento de Efluentes Industriais – ETEI do Alto Forno; 

• Estação de Tratamento de Água– ETA; 

• Rede de Coleta, Armazenamento e Bombeamento de Efluentes 
Domésticos; 

• Sistema de Drenagem Pluvial; 

• Sistemas de Despoeiramento e Tratamento de Gases; 

• Separadores Agua-Óleo (SAO); 

• Sumps e Bacias de Decantação; 

• Depósito Intermediário de Resíduos (DIR). 

8.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

As atividades da etapa de implantação da usina siderúrgica   serão realizadas 
totalmente dentro do terreno do futuro empreendimento, sendo que os 
canteiros de obras serão instalados no terreno do empreendimento junto ao 
local das unidades da futura siderúrgica.  
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São previstos 11 “pacotes” de implantação independentes com as respectivas 
empresas empreiteiras, conforme apresentados na tabela III.8.1. 

Tabela III.8.1  Canteiro de Obras - “Pacotes”  de Implantação 

PACOTE CONTRATO ÁREA OCUPADA (m2) 

1 Aciaria 149.500 

2 Alto Forno 93.500 

3 Sinterização 48.500 

4 Coqueria 88.000 

5 Manuseio de materiais 61.000 

6 BOP 103.400 

7 Planta de Cimento 72.000 

8 Termelétrica 61.500 

9 Fábrica de Oxigênio 67.200 

10 Infraestrutura Geral 9.400 

O arranjo dos canteiros de obras é apresentado na Figura III.8.2.   



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. III-18

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA III.8.2  

ARRANJO GERAL DOS CANTEIROS DE OBRAS DA 
USINA SIDERÚRGICA CSA
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Serão previstas ainda, áreas provisórias destinadas à estocagem de materiais 
de construção, centrais de concreto, armazenamento temporário de resíduos 
sólidos e sucatas do canteiro de obras.  

O empreendedor não prevê a instalação de alojamentos no canteiro de obras 
e nem em locais fora do terreno da CSA. Contudo como a contratação dos 
trabalhadores será de responsabilidade das empreiteiras, a CSA deverá 
incluir cláusulas nos contratos com estas empresas sobre diretrizes no caso de 
necessidade de instalação de alojamentos fora do canteiro de obras.  Tais 
diretrizes referem- se principalmente a: escolha de locais adequados com 
existência de infra-estrutura urbana, em terreno que não necessite remoção 
de vegetação, distante de bairros residenciais, dentre outros.  

O abastecimento de veículos será realizado fora da área do canteiro de obras 
devido à disponibilidade de  estrutura de abastecimento no município. Caso 
seja necessária a instalação de posto de abastecimento de combustíveis este 
terá uma capacidade de tancagem limitada ao máximo a 15.000 litros e sua 
operação será de responsabilidade da empresa empreiteiras. 

A CSA assumirá a responsabilidade da instalação e gerenciamento das 
seguintes áreas comuns: 

• Entrada principal e controle de acesso de trabalhadores, visitantes, 
ônibus e carros para a área de obras; 

• Áreas de estacionamento para ônibus – uma área com capacidade para 
500 ônibus; 

• Estacionamento para veículos leves – um estacionamento interno para 
600 carros para atender as equipes administrativas, gerentes, visitantes, 
etc. Um estacionamento externo com capacidade de 400 carros para 
visitantes e fornecedores externos. O estacionamento para veículos de 
contratados será de responsabilidade de cada empresa contratada cuja 
localização será na área designada para cada empresa; 

• Ambulatório central – serviços de primeiros socorros para todos os 
trabalhadores, com recepção e sala de espera, consultórios, sanitários, 
sala de emergência e área de estacionamento coberta para a ambulância; 

• Corpo de bombeiros – escritório, um vestiário, sanitários, e 
estacionamento coberto para o caminhão de bombeiros e carro de 
manutenção; 
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• Dois prédios para a administração e escritório de supervisão da área de 
obras. Cada prédio terá 1.700 m² e será a área designada para toda a 
administração da CSA, gerência e supervisão de engenharia do canteiro 
de obras. Cada prédio terá três módulos (A=500 m²) para vários 
escritórios e uma área central com 200 m² para sanitários, cafeteria, etc; 

• Um prédio para administração central das obras com 680 m², com 
escritórios, pequena área de armazenagem e oficina; 

• Cantina e cozinha para a equipe de gerência e supervisão do site. Com 
capacidade de atender 500 pessoas, terá 240 lugares e operará em dois 
turnos. A área será de aproximadamente 430 m². A cozinha operará para 
fornecer em torno de 600 refeições/dia; 

• Depósito intermediário de resíduos, composto por pátio para estocagem 
temporária de diversos tipos de resíduos e sucata metálica gerada nas 
obras de todo o canteiro, antes da coleta para destinação final 
(responsabilidade CSA); 

• Vias de acesso temporárias; 

• Sistema temporário de utilidades, tais como sistemas de fornecimento de 
energia elétrica, iluminação de vias, sistemas de telecomunicação, 
tratamento de água potável e distribuição; rede de esgoto e tratamento; 

• Serviços gerais – vigilância e limpeza de áreas comuns. 

Todos os serviços terão os custos divididos entre os contratantes de acordo 
com as condições a serem definidas posteriormente. 

• Central de Concreto 

A produção de concreto para as obras de implantação será realizada  em 
Centrais de Concreto a serem instaladas no local do empreendimento. O 
volume previsto de concreto produzido durante a construção será  de 
aproximadamente 2.000 m³/dia. 

As instalações das Centrais de Concreto contarão com os seguintes setores: 

• Controle de acesso; 

• Escritório, almoxarifado, área de manutenção e depósito de ferramentas; 

• Armazenamento de agregados; 

• Armazenamento de cimento; 
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• Caixa dágua; 

• Unidade de produção de concreto; 

• Unidade de reciclagem de concreto; 

• Estacionamento de veículos e de caminhões de serviço. 

A centrais de concreto contarão com um pátio de lavagem e tanque para 
estocagem e decantação da água de processo, a qual será reutilizada na 
própria produção de concreto. 

8.3 ACESSOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOEXTERNOS E VIAS DE ACESSO INTERNAS 

8.3.1  Acessos Rodoviários Durante a Etapa de Implantação 

Para o acesso a ser utilizado durante a etapa de implantação da usina 
siderúrgica da CSA, o empreendedor estudou 4 alternativas locacionais. Estas 
alternativas são descritas a seguir,  sintetizadas na Tabela III.8.2 e localizadas 
no mapa da Figura III.8.3.  

A seleção das alternativas do acesso rodoviário teve como premissas básicas: 

• O tráfego rodoviário à Siderúrgica provocará um acréscimo significativo 
no trânsito local, o que determina a necessidade de adaptação e/ou 
ampliação dos acessos hoje existentes ao terreno; 

• Melhoramentos dos seguintes acessos rodoviários planejados e em vias 
de execução pelo poder público: 

• Construção da nova rodovia RJ 109 e de seu entroncamento com a BR 
101; 

• Duplicação da BR 101, pelo menos no trecho entre a Av. Brasil e a RJ 109; 

• Melhorias na pavimentação das RJ 099 e BR 465; 

• Foi considerado para as ampliações de caixas de rua e construção de 
novas pistas de rolamento, resultando numa avenida com faixa de 
domínio de 20 m de largura, com duas pistas com duas faixas de 
rolamento cada, acostamentos e/ou calçadas; 

• Observa-se que os custos/ônus de desapropriação incorrem nas formas 
financeira e social pois, em número significativo, ocasiona um ônus 
social intenso, através de mobilização popular. 
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a)  Alternativa 1 - continuidade da av. Brasil atravessando a av. João XXIII 

Inicia-se no trevo com a BR 101, seguindo cerca de 2,5 km no trecho final 
da Avenida Brasil até a Avenida João XXIII, transpondo essa Avenida 
juntamente à ferrovia da Companhia Estadual de Engenharia de 
Transporte e Logística (Central) até o terreno de propriedade da CNEN, a 
partir de onde seria construída uma nova avenida, paralela ao leito 
ferroviário existente, até o portão principal da Siderúrgica, já em terreno 
da CSA, com a travessia do Canal do Guandu associado ao viaduto de 
travessia do pátio ferroviário da CSA. 

Nesse caso faz-se necessário efetivar a cessão, por parte da CNEN / Poder 
Público, de uma faixa de domínio paralela à Av. João XXIII com largura 
aproximada de ~30 m a partir da ferrovia da Central. 

b)  Alternativa 2 – continuidade da av. Brasil utilizando a av. JOÃO XXIII 

Este acesso inicia-se no trevo com a BR 101, seguindo cerca de 2,5 km no 
trecho final da Avenida Brasil até a Avenida João XXIII, e percorrendo 
avenida João XXIII por mais aproximadamente 1,5 km até o limite de 
terreno da CSA. 

Nesse caso seria necessário promover desapropriações ao longo do lado 
direito de Avenida João XXIII, sentido Itaguaí, visando sua duplicação, 
executar uma ponte sobre o canal do Guandu e um viaduto de acesso 
transpondo a própria avenida João XXIII, e as ferrovias da Central e da 
CSA. 

Desse ponto até a entrada do site, seria construída uma pista paralela à 
ferrovia a ser implantada, até o portão principal da fuura usina 
siderúrgica. 

c) Alternativa 3 - através da BR-101 

Este acesso inicia-se na BR101, a aproximadamente 3 km do trevo de 
entroncamento da rodovia com a Avenida Brasil, do lado esquerdo da 
rodovia, sentido Santos, indo até a Avenida João XXIII, seguindo por cerca 
de 1,5 km a Estrada Reta Rio Grande, chegando no terreno da CSA. 

Desse ponto até a entrada do site, seria construída pista de rolamento 
dupla paralela à ferrovia a ser implantada, até o portão principal da 
Siderúrgica. 
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Para que esse acesso se viabilize, seria necessário promover 
desapropriações ao longo da Estrada Reta Rio Grande visando sua 
duplicação, e complementá-lo com dois viadutos: 

• Na interseção com a BR 101, onde foi considerada a duplicação da 
rodovia; 

• Na travessia sobre a Av. João XXIII e as Ferrovias da Central e CSA , 
esta a ser implantada. 

d)  Através do Distrito Industrial 

Este acesso inicia-se na BR101, a aproximadamente 6 km do trevo de 
entroncamento da rodovia com a avenida Brasil, do lado esquerdo da 
rodovia, sentido Santos, seguindo por aproximadamente 2 km no acesso 
para a Cosigua, até a ferrovia da Central, atravessando o canal de São 
Francisco 

Nessa alternativa, foi considerada a utilização da ponte existente para a 
transposição  do canal de São Francisco, saindo diretamente no terreno da 
CSA, em local muito próximo à portaria principal da Siderúrgica. 
Observa-se que esta alternativa tem a vantagem de não incorrer em custos 
de desapropriação. 

Esta alternativa tem como premissa que a duplicação da BR 101, pelo 
menos até o acesso à Cosigua será executada. Portanto, esta alternativa 
sugere obter junto ao poder público, o compromisso firme de duplicação 
desse trecho de rodovia e, caso esta seja privatizada, um compromisso de 
que a localização dos pedágios será posterior à entrada do acesso. 
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Tabela III.8.2 Alternativas Locacionais para o Acesso Rodoviário ao Empreendimento 

Alternativa Pontos Positivos Pontos Negativos 

Praticamente elimina os 
custos com 
desapropriações 

na Av. João XXIII 

Incorre em custos e negociações 

para a utilização do terreno da 

CNEN 

Incorre em custos de implantação 

de via dupla desde o final da Av. 

Brasil 

1- Continuidade da av. 
Brasil atravessando a 

av. João XXIII 

 
Utiliza terreno 
desocupado 

da CNEN para parte do 
acesso 

Necessita de 2 viadutos de 

transposição, na Av. João XXIII e 

na ferrovia da CSA, acrescendo o 

custo 

Não incorre em custos e 

negociações para a 
utilização 

do terreno da CNEN 

Causa muita interferência na 

comunidade local pelas 

desapropriações necessárias 

2 -  continuidade da av. 
Brasil 

 utilizando a av. 

João XXIII 

Minimiza os custos de 

implantação de via dupla, 
já 

que utiliza parte da 
avenida 

existente 

Necessita de somente 1 viaduto de 

transposição para as ferrovias da 

Central, CSA e para a Av. João 

XXIII 

Minimiza os custos de 

implantação de via dupla, 
já 

que utiliza parte de uma 

avenida existente (João 

XXIII) 

Necessidade de tráfego por ~3 km 

na BR-101 para acesso à CSA 

Minimiza a quantidade 
de 

desapropriações pela 

característica de ocupação 

da Estrada 

Incorre em custos de implantação 

de viaduto de transposição da BR- 

101 

Necessidade de compromisso do 

Governo Federal de duplicação da 

BR 101 

 

3 ATRAVÉS DA BR-101 

Não interfere com a 
principal 

via urbana existente - Av. 

João XXIII No caso de privatização da BR 101, 

compromisso de que a localização 

do 1º pedágio se dê após o acesso 

4 ATRAVÉS DO 
DISTRITO 

INDUSTRIAL 

Minimiza os custos de 

implantação de via dupla, 
já 

que utiliza um acesso 

existente 

 

Necessidade de tráfego por ~6 km 

na BR-101 para acesso à CSA 
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Alternativa Pontos Positivos Pontos Negativos 

Não interfere com a 
principal 

via urbana existente - Av. 

João XXIII 

Necessidade de recuperação de 

acesso compartilhado com a 

Cosigua 

Necessidade de compromisso do 

Governo Federal de duplicação da 

BR 101 

 

 

É a alternativa mais 

econômica 

No caso de privatização da BR 101, 

compromisso de que a localização 

do 1º pedágio se dê após o acesso 

Confirmadas as construções da RJ-109 (que reduz sensivelmente a 
dependência da CSA para origem e destino de suas cargas utilizando a Av. 
Brasil) e da duplicação da BR-101 (que reduziria drasticamente os 
congestionamentos nessa via), o acesso através do Distrito Industrial de Santa 
Cruz, cujo custo é bem inferior aos demais, se mostra o mais indicado. 

Desta forma, para a etapa de implantação da usina será adotada a alternativa 
4, com acesso pelo Distrito Industrial, utilizando-se a ponte existente sobre o 
canal de São Francisco (ponte ferroviária), adaptada para o tráfego 
rodoviário. 

Serão utilizados ainda, na etapa de implantação, um acesso secundário de 
uso esporádico para veículos leves através da avenida Joao XXIII por meio de 
uma portaria próxima a extremidade norte do terreno. 

É previsto ainda um acesso secundário adicional, compreendido por uma 
nova ponte a ser construida sobre o canal de São Francisco, próxima a área da 
coqueria. 
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FIGURA III.8.3 

ACESSO RODOVIÁRIO DA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO E 
TRAÇADO DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS E 
FERROVIÁRIO DA ETAPA DE OPERAÇÃO DA USINA 
SIDERÚRGICA 
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8.3.2 Implantação dos Acessos Externos da Etapa de Operação da Usina 
Siderúrgica 

O acesso rodoviário a ser utilizado durante a etapa de operação do 
empreendimento será o mesmo da etapa de  implantação porém, será 
construido um viaduto para a transposição da ferrovia de acesso à Cosigua e 
de uma nova ponte sobre o canal de São Francisco, próxima à ponte existente, 
que terá o trecho ferroviário reativado (Figura III.8.3). 

O ramal ferroviário para o transporte do minério de ferro e de outros 
insumos como calcárioa ser utilizado durante a etapa de operação da usina, 
será construído a partir do ramal existente que será reativado, cujo traçado é 
apresentado na Figura III.8.3). 

O projeto de reativação do ramal ferroviário seu licenciamento serão de 
responsabilidade da MRS Logística . 

Embora estas obras do ramal  ferroviário sejam de responsabilidade da 
Concessionária MRS Logística o prazo de sua implantação deverá ocorrer 
juntamente com e etapa de implantação da usina siderúrgica da CSA.   

8.3.3 Vias de Acesso Internas 

As vias internas para as áreas temporárias da etapa de implantação estão 
projetadas de modo a garantir a regularização da subplanta , bases e sub-
bases para uso durante as obras, minimizando a necessidade de serviços de 
obras para a construção das vias permanentes  

Na etapa de construção, a cobertura de concreto e asfalto para as vias 
permanentes será adiado e uma camada de proteção extra seguida por uma 
camada de pedregulhos com características de suporte para tráfego 
temporário será utilizada para proteger a base e manter o pavimento elevado, 
assim possibilitando adequado sistema de drenagem. 

Na  finalização das vias permanentes  a camada extra da base e camada de 
pedregulhos deverá ser retirada e a base será recuperada, antes da aplicação 
da base de concreto e asfalto. 

8.4 OBRAS DE FUNDAÇÕES 

As obras de fundações para a implantação das instalações da usina 
siderúrgica deverão compreender atividades de escavações e de 
regularização final do terreno. 

Para estas atividades não são previstas a remoção de material e importação 
de material de empréstimo fora do terreno da CSA. 
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8.5 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A fim de evitar a construção de drenagens profundas no solo orgânico 
argiloso com altos níveis de salinidades, optou-se por construir um sistema 
ou mais raso possível com a utilização de canais abertos, calhas e canais. Os 
serviços relacionados a esse sistema serão construídos junto com a execução 
das obras de pavimentação e seguirão os detalhes presentes no projeto. 

Devido ao fato do sistema de drenagem ser o mesmo a ser utilizado na planta 
de Aço Carbono, todos os canais primários e principais de concreto, e alguns 
secundários deverão ser construídos. Um serviço permanente de limpeza e 
manutenção deverá ser disponibilizado par manter o sistema inteiro em boas 
condições operacionais. 

Como as vias temporárias terão a mesma elevação das vias permanentes, o 
sistema de drenagem que já estará concluído não precisará de alterações 
futuras, sendo construído na sua forma permanente na primeira vez.  

8.6 UTILIZAÇÃO DE  ÁGUA DURANTE A ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO  

Durante a etapa de implantação do empreendimento é estimado um 
consumo de água de aproximadamente 5.100 m3/dia conforme apresentado 
na  Tabela III.8.3.  

A água será fornecida pela da rede de abastecimento da CEDAE – 
Companhia de Águas e Esgotos de Rio de Janeiro – através de uma linha de 
adução a ser construída, armazenada em um tanque com capacidade de 
10.000 m3 e distribuída internamente para os diversos usuários da obra 

O empreendedor realizou uma consulta à SEMADUR sobre a possibilidade 
de abastecimento de água pela CEDAE.  

Tabela III.8.3  Estimativa de Consumo de água durante a Etapa de Implantação da Usina 
Siderúrgica 

Local 
Consumo 

L/dia 
Coeficiente de 
segurança k1 

Consumo 
diário L/dia 

consumo humano 2.100.000 1,25 2.625.000 

Lavadores de veículos 45.000 1,25 56.250 

Fábrica de concreto 1.836.000 1,25 2.295.000 

Limpeza e outros 
serviços 

100.000 1,25 125.000 

Total    5.101.250 
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A água tratada fornecida pelo CEDAE será direcionada para os tanques de 
estocagem de água tratada, localizadas na Figura III.8.2. A distribuição será 
por rede de tubulações pressurizadas que deverão ser projetadas para 
fornecer água pressurizada ao máximo de consumo de 0,5 kgf/cm². 

O sistema de armazenamento de água será constituído por: 

• Um tanque aéreo de 10.000 m³; 

• Uma área comum para o tanque aéreo de 50 m³; 

• Três tanques de armazenagem de água cura de 1.000 m³; 

• Tanques de água tratada localizadas dentro de cada área de contratado. 

8.7 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA A ETAPA DE OPERAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO  

Para a etapa de implantação do empreendimento o suprimento de água para 
as atividades será realizado por captação no canal de São Francisco cujas 
obras serão realizadas na etapa de implantação do empreendimento. Esta 
captação será realizada por meio de um canal de captação com 
aproximadamente 400 m de extensão a ser direcionado para  uma estação de 
bombeamento situada dentro do terreno do empreendimento.  

A velocidade de projeto no canal é menor que 0,3 m/s, a fim de propiciar a 
decantação de sólidos sedimentáveis. O  canal foi projetado para a vazão de 
4.000 m3/h (1,11 m3/s) para atender a demanda da fase 1 e da possível fase 2 
da usina siderúrgica.  

No canal de captação haverá uma proteção de barras com a função de reter 
resíduos, como galhos de árvores, raízes e outros detritos. Após esta 
proteção, a água fluirá por uma galeria de concreto reforçado, até a estação de 
captação. 

A estação de captação  será composta por dois tanques, ambos com pequenas 
entradas, com o propósito de facilitar a limpeza, e uma fina barra de 
proteção. Cada tanque foi projetado para circular 2.000 m3/h (0,56 m3/s), 
tendo capacidade nominal de até 4.000 m3/h de água. 

A Figura III.8.4  apresenta a localização deste canal de captação. 
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FIGURA III.8.4  

CANAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA A ETAPA DE 
OPERAÇÃO DA USINA SIDERÚRGICA 



 SOLIDIFICAÇÃO 
DE GUSA

 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
DA USINA

FORMATO A4 - MOLDURA 262 x 175 mm

Estudo de Impacto Ambiental da Usina 
Siderúrgica CSA

Canal de Captação de Água para a Etapa de 
Operação da Usina Siderurgica CSA

CSA - Companhia Siderúrgica do Atlântico
CLIENTE

PROJETO

ERM BRASIL LTDA E NÃO PODE SER COPIADO,
ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA

OUTRO MEIO, OU USADO EM DIFERENTE PROPÓSITO
QUE AQUELE PARA O QUAL O MESMO FOI FEITO.

REPRODUZIDO OU TRANSMITIDO POR NENHUM

CONTROLE DE EDIÇÃO

13/10/2005
EDIÇÃO

DESCRIÇÃO

19/10/2005
REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDITOR / DESENHISTA

ORDEM DE SERVIÇO

B6000/05.01
FIGURA / ANEXO

FIGURA III.8.4

ENRICO GONZALES

SÔNIA CSORDAS

WO

C
IP

B
60

00
-1

-E
X

00
2

ESCALA 1:25000

0 500250125 375 525 750m

SO

NO

O

N

E
SE

S

NE

LANÇAMENTO DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS TRATADOS DA USINA



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. III-31

8.8 GERAÇÃO DE EFLUENTES  E TRATAMENTO 

A geração de efluentes da etapa de implantação compreenderá os sistema de 
coleta de efluente dos sanitários, laboratórios cozinha, vestiários e 
bebedouros de todas as instalações temporárias e administrativas. 

O sistema de coleta dos efluentes será desenvolvido para escoar o fluxo 
gerado por toda a população das áreas temporárias, considerando a produção 
de 70L dia de efluente por pessoa. Este sistema consistirá de uma rede de 
tubulações que coletará o efluente de todos os pontos de descarte localizados 
nas áreas dos contratados. A tubulação de coleta coletará os efluentes  que 
serão enviados por gravidade ou através de estações de bombeamento para 
uma estação coletora localizada no terreno da CSA, com capacidade para 
acumular o efluente diário produzido na área dos contratados. A partir desta 
estação coletora o efluente será enviado no início da etapa de implantação 
por caminhões à estação de tratamento de efluentes da empresa GaiaPan 
Soluções Ambientais Ltda. para tratamento final.  

O empreendedor possui um documento de manifestação  desta empresa no 
qual é apresentada a sua capacidade para o atendimento ao transporte e 
tratamento dos efluentes da etapa de implantação da usina siderúrgica. 

Ainda na etapa de implantação o efluente poderá ser enviado à GaiaPan por 
meio de duto de efluentes que será utilizado para a etapa de operação da 
usina.  O traçado deste duto é apresentado na Figura III.8.5. 

Nos escritórios mais distantes do canteiro de obras e distantes da rede 
principal, onde o volume de efluentes a ser gerado será pequeno, está 
previsto o uso de banheiros químicos portáteis. No caso de banheiros 
químicos, os depósitos deverão ser removidos para limpeza adequada. 
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FIGURA III.8.5 

TRAÇADO DO DUTO DE EFLUENTES  DA USINA 
SIDERÚRGICA  
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8.9 SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

O fornecimento de energia elétrica durante a etapa de implantação será 
realizado por uma subestação conectada à rede da concessiorária 
distribuidora de energia elétrica  do Rio de Janeiro - LIGHT, em 13,8 kV, 
trifásico, 60 Hz.  

Será instalada uma substação principal provisória que receberá energia da 
LIGHT e fará a distribuição aos diversos usuários durante as obras da CSA. 
Esta deverá seguir as recomendações e procedimentos da Light. 

O traçado de uma linha de transmissão provisória será implantadada da 
Subestação da LIGHT até a subestação temporária da CSA. 

A CSA fornecerá energia elétrica para as instalações temporárias dos 
contratados e as próprias instalações em 13,8 kV, três fases, 60 Hz. 

A distribuição normalmente será feita através de circuito fechado. Cada área 
consumidora de energia será responsável pela distribuição de energia elétrica 
para todas as unidades individuais dentro de sua área de atuação. 

Os cabos com proteção metalizada e partes com terminações metálicas 
deverão ser enterrados. 

8.10 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS  

Os principais materiais a serem utilizados durante a etapa de implantação do 
empreendimento são apresentados na Tabela III.8.4.  

A estimativa do volume total de materiais e equipamentos é de 
aproximadamente 1 milhão de toneladas. 
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Tabela III.8.4  Materiais e Insumos a Serem Utilizados Durante a Etapa de Implantação 

Materiais Unidade Origem Transporte Armazenamento 

Aço para 
concreto e 

estruturas 
metálicas 

t Nacional 
Rodoviário 

 
Área de 

Armazenamento 

Cimento m3 Local Rodoviário  Central de Concreto 

Areia Agregados m3 Nacional Rodoviário Central de Concreto 

Brita m3 Nacional Rodoviário Local das Obras 

Tinta  m2 Nacional Rodoviário 
Área de 

Armazenamento 

Água m3 Local Adutora Reservatório 

Gás (GLP) m3 Local Rodoviário 
Central de 

Armazenamento 

Eletricidade MW.h Local 
Linha 

transmissão 
Subestação 

Asfalto m2 Local Rodoviário 
Não há 

Armazenamento 

Alimentação T Local Rodoviário 
Estoques + 
frigoríficos 

Para a aquisição dos equipamentos e materiais está prevista a opção de 
aquisição no mercado nacional. Porém não havendo esta disponibilidade os 
equipamentos deverão ser importados. 

Quanto aos investimentos relativos à aquisição de materiais e equipamentos 
e contratação de bens  e serviços as estimativas o empreendedor não possui 
até o momento os percentuais de aquisição no mercado nacional e importado, 
pois somente será definido após licitação das empreiteiras.  

Contudo o empreendedor prevê que cerca de 70% dos equipamentos serão 
adquiridos no mercado nacional. 
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8.11 MÃO-DE-OBRA NA ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 

A mão-de-obra necessária para a etapa de implantação deverá envolver um 
número médio de 10.000 trabalhadores e poderá atingir um total de até 
18.000 pessoas no período de pico das obras.  

A intenção do empreendedor é que a contratação da mão-de-obra direta e 
indireta seja efetuada nos municípios da região metropolitana do Rio de 
Janeiro, e portanto não haverá necessidade de construção de alojamentos. 
Tais medidas deverão propiciar a potencialização dos impactos positivos 
associados à geração de empregos na região.  

A Figura III.8.6 apresenta a distribuição temporal da mão-de-obra empregada 
na etapa de implantação do empreendimento. 

Figura III.8.6 Distribuição de Mão-de-Obra Empregada na Etapa de Implantação do 
Empreendimento 
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A qualificação profissional  da mão de obra e seus respectivos percentuais 
são estimados em: 

• Operários da construção civil e montagem: 85%; 

• Engenheiros, técnicos de nível médio (eletricistas, soldadores, mecânicos, 
instrumentistas, analistas de informática e de laboratório) e profissionais 
experientes (mestres): 15%. 

A escolaridade dos profissionais é estimada como: 

• Primeiro  grau: 26%; 

• Segundo grau: 66%; e 

• Nível universitário:  6%. 

Para as jornadas de trabalho durante a implantação os trabalhadores serão 
divididos em grupos de horário administrativo e revezamento de turno. São 
previstos 4 turnos diários durante 24 horas. 

8.12 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OU TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS 

O transporte de cargas (equipamentos e materiais) entre o fornecedor e o 
local do futuro empreendimento será realizado principalmente por 
caminhões, correspondendo a aproximadamente 200 viagens por dia 
realizadas por caminhões por dia num período de aproximadamente 34 
meses de obras. 

Os materiais e equipamentos utilizados na etapa de implantação da Usina 
serão procedentes de diversas regiões do Brasil, devido à magnitude dos 
contratos e subcontratos com os fornecedores.  

Para a execução das tarefas inerentes à implantação do empreendimento, 
deverão ser utilizados equipamentos nacionais e importados, dentre os quais 
podem ser referidos: bate-estacas, perfuratrizes, betoneiras, bombas, 
sopradores de ar, compressores de ar, guindastes, tratores, escavadoras, 
unidades lubrificadoras móveis, máquinas de solda elétrica, unidades de 
corte por acetileno, cabines de pintura e jateamento, unidades móveis de 
geração de energia elétrica,etc. 
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8.13 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS 

Conforme a ser definido em contrato entre a CSA e empresas empreiteiras, o 
transporte do pessoal durante a etapa de implantação do empreendimento 
será de  responsabilidade de cada uma das empresas contratadas de acordo 
com as normas de transporte de passageiros. Este transporte deverá ser 
realizado em veículos gerenciados pelas próprias empreiteiras. 

Como o fornecimento de meio adequado de transporte será um aspecto 
essencial à manutenção do quadro de pessoal, as empresas responsáveis pela 
realização das obras deverão atender os seguintes critérios: 

• Pessoal de nível executivo: automóveis particulares, para que estes 
funcionários tenham flexibilidade necessária para atender a eventuais 
jornadas de trabalho estendidas, antecipações de horário de entrada, 
comparecimento ao canteiro de obras em dias específicos, entre outros; 

• Encarregados de obras, pessoal de nível técnico e administrativo: 
veículos tipo Kombi ou Van; 

• Demais empregados: ônibus entre as moradias e o canteiro de obras, em 
pontos de desembarque e embarque a serem definidos. Estima-se que 
serão utilizados cerca de até 500 viagens de ônibus (ida e volta) para o 
transporte diário de funcionários durante o pico das obras da CSA.  

Visando a preservação da saúde dos empregados e terceiros que irão 
trabalhar nas obras da implantação do empreendimento, as empreiteiras 
contratadas deverão seguir diretrizes relativas à saúde e segurança 
ocupacional de seus empregados, conforme NR4, NR5, NR18 e NR24 
(Portaria do Ministério do Trabalho no 3.214). 

8.14 RESÍDUOS ASSOCIADOS ÀS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO 

Os resíduos a serem gerados na etapa de implantação corresponderão aos 
resíduos domésticos gerados nos refeitórios, sanitários e escritórios, resíduos 
associados às obras civis e resíduos gerados no ambulatório que será de cerca 
de 30 toneladas por dia.  

Com relação aos resíduos associados às obras, incluindo entulho, madeira, 
ferragens, etc., estima-se a geração de um volume da ordem de 950 toneladas 
por mês. 
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- Resíduos Inertes / Não Inertes 

O conjunto de resíduos constituído por ferro, madeira, metais, papel, 
papelão, plástico, concretos, galho, entre outros deverão ser segregados e 
estocados em um Depósito Intermediário de Resíduos (DIR), construídos de 
acordo com as normas técnicas aplicáveis, em área interna do terreno , para 
posterior reaproveitamento por reciclagem em empresas locais ou dispostos 
em aterro industrial licenciado, cuja alternativa adotada será definida no 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 

Os resíduos formados por restos de alimentos, cascas e outros de origem 
orgânica gerados nos refeitórios serão segregados, coletados, transportados e 
tratados em uma unidade de tratamento e/ou disposição de resíduos 
devidamente licenciada. Já os resíduos sanitários serão segregados dos 
demais resíduos, coletados, transportados e dispostos em aterro sanitário 
devidamente autorizado. 

- Resíduos Perigosos 

Serão gerados resíduos perigosos durante as atividades de manutenção de 
equipamentos na etapa de implantação da Usina. Tais resíduos consistem em 
óleos lubrificantes usados, materiais impregnados com óleo e graxa, e 
embalagens de materiais perigosos.  

Os resíduos serão segregados na fonte, acondicionados em contêineres, 
identificados e armazenados temporariamente no Depósito Intermediário de 
Resíduos (DIR), de acordo com as normas técnicas aplicáveis ao 
armazenamento de resíduos perigosos. O tratamento e/ou a disposição final 
será realizado por empresas credenciadas e de acordo com procedimentos 
estabelecidos pela CSA, através do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Os 
resíduos dos serviços de saúde (ambulatório), serão coletados separadamente 
e embalados de acordo com as legislações e normas aplicáveis, em especial a 
Resolução CONAMA nº 05 de 05/08/89 e nº 06 de 19/09/91, e as NBRs 
12.809 e 12.810. Estes resíduos serão transportados e incinerados por empresa 
licenciada para tal fim. 

As quantidades aproximadas geradas e as alternativas de disposição final de 
cada resíduo gerado nas obras de implantação da CSA estão indicada na 
Tabela III.8.5.  
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Tabela III.8.5 Resumo dos Principais Resíduos Gerados na Etapa de Implantação 

Fonte 
Quantidade 
Gerada (t/a) 

ALTERNATIVAS USUAIS DE 
DISPOSIÇÃO 

Resíduos de Construção (madeiras, 
concreto, ferragens, sucatas 
metálicas, borrachas, cabos, 
isolantes, etc.) 

 

7.000 

Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária. 

Reuso, Reprocessamento, disposição final na 
forma da Resolução CONAMA 307/02 

Resíduo de papéis/papelão, 
embalagens plásticas, etc. 

Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária. 

Reprocessamento 

Resíduo de alimentação (refeitórios, 
restaurante) 

Segregação na Fonte Reprocessamento 

Aterro Sanitário. 

Resíduos de sanitários 

 

 

1.300 

Aterro Sanitário. 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

2.500 Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária. 

Co-processamento, etc. 

Resíduo de óleo usado 300 Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária 

Rerrefino na forma da Resolução CONAMA 
09/93 

Resíduo de Serviço e Saúde 

(ambulatório) 

0,05 Segregação na Fonte  

Coleta Seletiva 

Disposição final conforme Resolução 
CONAMA 283/01 

Lâmpadas fluorescentes, baterias, 
pneumáticos. 

- Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária 

Reprocessamento  

8.15 GERAÇÃO E CONTROLE DE  RUÍDOS 

Durante a etapa de implantação da CSA, os principais processos/tarefas 
responsável pela geração de ruídos referem-se, principalmente, a aqueles 
vinculados às obras propriamente ditas, tais como: obras civis, montagem das 
unidades industriais, mobilização/operação/desmobilização do canteiro de 
obras; produção de concreto, etc. 

As formas de minimização dos ruídos por estas fontes se darão através da 
manutenção e regulagem adequada de máquinas e equipamentos, e por meio 
de utilização de atenuadores de ruído onde aplicáveis. Para assegurar a 
saúde dos funcionários que irão trabalhar próximo às fontes de ruídos, serão 
utilizados Equipamentos de Proteção Individuais - EPIs. 
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8.16 SISTEMAS DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

Com o objetivo de propiciar o controle dos diversos aspectos ambientais 
gerados nas diferentes tarefas a serem desenvolvidas na etapa de 
implantação deste empreendimento, serão instalados equipamentos e/ou 
sistemas de controle da qualidade ambiental. Tais equipamentos e/ou 
sistemas, quando previstos e dimensionados junto com o projeto do 
empreendimento, são denominados de controles ambientais intrínsecos ao 
processo. 

Os sistemas de controle da qualidade ambiental, necessários ao controle dos 
aspectos ambientais gerados durante a implantação do empreendimento são: 
sistemas de drenagem, sumps, rede de coleta, armazenamento e transporte de 
efluente doméstico, umectação de vias, Depósito Intermediário de Resíduos 
(DIR), coleta de resíduos, Pátio de Lavagem/Tanque de Decantação e Reuso 
do Efluente da Central de Concreto. 

A seguir são descritos os referidos equipamentos e sistemas de controle da 
qualidade ambiental previstos para o controle dos aspectos ambientais do 
empreendimento. De qualquer forma, serão estabelecidos procedimentos 
construtivos e de gestão que visem limitar a ocorrência de erosão; proteger as 
áreas com solos expostos; conter os sedimentos; implantar a gestão de 
resíduos e outros, os quais serão objetos de cláusula contratual com as 
empresas contratadas para os serviços de construção civil e montagem. 

8.16.1 Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE) 

Os efluentes líquidos sanitários provenientes das instalações de banheiros, 
vestiários, restaurantes e prédios administrativos, serão coletados e 
conduzidos à Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários (ETE) da 
empresa GaiaPan  Soluções Ambientais Ltda. 

O volume de efluente doméstico projetado foi calculado considerando-se 
uma geração de 70 L/dia por pessoa, totalizando no pico da obra uma vazão 
máxima diária de 1.470 m3. 

Durante as obras, o sistema será constituído de redes de coleta instaladas nas 
diversas unidades das empreiteiras e escritórios administrativos. O efluente 
coletado será transportado, por gravidade ou através de estações de 
bombeamento, para locais de armazenamento localizados próximos ao 
pontos geradores. Diariamente o efluente será transferido dos reservatórios e 
transportado por caminhões apropriados para a Estação de Tratamento de 
Efluentes Sanitários (ETE). 
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Prevê-se que o tratamento de efluentes sanitários seja realizado pela empresa 
GaiaPan Soluções Ambientais Ltda , utilizando-se da Estação de Tratamento 
de Efluentes Sanitários (ETE) instalada na empresa PAN-AMERICANA S/A 
Indústrias Químicas, plenamente, capaz de atender a demanda da CSA, tanto 
na fase de implantação como no período de opertação do complexo. GaiaPan 
Soluções Ambientais Ltda já promove o tratamento do efluente doméstico 
proveniente de outras indústrias do Distrito Industrial de Santa Cruz.  

8.16.2   Sistemas de Drenagem 

O sistema de drenagem para a etapa de implantação será construído em 
conjunto com o sistema de arruamento e pavimentação e compreenderá o 
mesmo sistema a ser utilizado em definitivo, na fase de operação da usina. O 
sistema constará de conjunto de meio-fio e canaletas construídas em concreto, 
e as águas pluvias encaminhadas para canal de  São Francisco.  

Os efluentes líquidos resultantes da passagem das águas pluviais sobre o solo 
descoberto durante as obras serão direcionados para um sistema de 
drenagem que promoverá a decantação de sólidos  ao longo das canaletas 
que serão rotineiramente limpas para remoção do material retido que possa 
causar obstrução no fluxo de água. O material removido será disposto no 
Depósito Intermediário de Resíduos. 

8.16.3  Umectação de Vias 

As emissões de material particulado para a atmosfera, provenientes das 
atividades de terraplenagem e da movimentação de veículos no terreno em 
vias não pavimentadas serão controladas pela umectação das vias com água, 
através de caminhões-pipa.  

8.16.4  Depósito Intermediário de Resíduos (DIR 

Será construído pela CSA um Depósito Intermediário de resíduos (DIR) de 
uso comum entre todas as empresas empreiteiras, para o armazenamento 
temporário dos resíduos gerados na obra, para serem posteriormente 
encaminhados para uma destinação final adequada. 

O Programa de Gestão de Resíduos da CSA deverá promover a identificação 
dos resíduos sólidos gerados durante a etapa de implantação, trazendo uma 
descrição a respeito da destinação dos mesmos, abordando, inclusive, os 
procedimentos de coleta de resíduos e a disposição no Depósito 
Intermediário de Resíduos (DIR). 
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O Depósito Intermediário de Resíduos - DIR terá a finalidade de armazenar 
temporariamente, de forma organizada e adequada os resíduos gerados na 
etapa de implantação da usina tais como: óleo lubrificante usado, sucatas 
metálicas, resíduos de borracha, de madeira, de vidro, de plástico, até que 
sejam enviados para disposição final adequada.   

O DIR será constituído por pátios e/ou galpões construídos de acordo com as 
normas técnicas aplicáveis ao armazenamento de resíduos sólidos. 

De forma geral, a coleta seletiva abrangerá o manuseio dos resíduos, sua 
transferência para o veículo transportador e seu transporte para a área de 
estocagem temporária.  

O manuseio dos resíduos deverá ser feito de forma a não comprometer sua 
segregação, a não danificar os recipientes contenedores, e a não permitir 
vazamentos e/ou derramamentos. 

A área de manuseio de resíduos, principalmente para os perigosos, deverá 
estar protegida e devidamente sinalizada para evitar acidentes. A área de 
manuseio deverá ser mantida de forma a assegurar: 

• Que não haja contaminação do solo e/ou da drenagem pluvial com 
resíduos ali existentes; 

• Que não haja arraste eólico (pela ação dos ventos) dos resíduos; 

• Que todos os tambores (se for o caso), ou bombonas / contêineres, 
estejam adequadamente fechados e cobertos para evitar a retenção de 
água de chuva na sua superfície e proliferação de insetos. 

O recebimento dos resíduos na área de estocagem temporária deverá atender 
a procedimento operacional específico, o qual deverá ser apresentado no 
Plano de Gestão de Resíduos da CSA, observando-se os requisitos básicos 
apresentados a seguir: 

Resíduos Inertes (classe II B): podem ser estocados a céu aberto ou em locais 
cobertos, sem necessidade de piso impermeabilizado. Em se tratando de 
resíduos em pó ou em grãos e/ou em flocos, deve-se evitar o arraste eólico 
(pelo vento) e/ou o arraste de sólidos pela ação de chuva. 

Em se tratando de resíduos em tambores, bombonas, containeres, big-bags, 
deve-se evitar empilhamento superior a três unidades para não comprometer 
seu manuseio. A estocagem de resíduos nesses recipientes deve ser feita 
preferencialmente em local coberto, mas na impossibilidade, os mesmos 
devem ser cobertos com plásticos resistentes de forma a evitar 
empoçamentos, que propiciam a deterioração destes contenedores e a 
proliferação de vetores. 
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Pneus e outros resíduos que possuem cavidades em suas superfícies devem 
ser estocados em local fechado ou receber cobertura com lonas ou plásticos 
resistentes de forma a evitar a retenção de água e conseqüente proliferação de 
vetores. 

Resíduos Não Inertes (Classe IIA): resíduos sanitários e de alimentos devem 
ser objeto de procedimentos operacionais específicos, observando-se os 
requisitos legais e normas aplicáveis, tais como a NBR 11174, e, notadamente, 
a impossibilidade de serem doados ou comercializados resíduos alimentares 
de qualquer natureza. 

Resíduos Perigosos (Classe 1): exigem cuidados especiais na sua estocagem 
temporária, observando-se o que estabelece a NBR 12235. No caso de 
resíduos inflamáveis e/ou combustíveis, deve-se observar, ainda, a NB 98, a 
NBR 7505 e a NBR 5419. No caso específico de resíduos de sistema de saúde 
(ambulatório médico), devem ser observadas a Resolução CONAMA 05/93, 
as NBRs 12807 a 12810.   

Para resíduos Perigosos estocados em tanques aéreos, o local deve ser 
provido de bacia de contenção impermeabilizada, sem rachaduras, com 
volume suficiente para reter eventuais vazamentos e/ou derramamentos. A 
bacia deve ser estanque e provida de dreno com registro para retirada de 
água de chuva. Os tanques aéreos devem ser objeto de inspeção e 
manutenção sistemática e periódica, com base em plano de inspeção 
específico. 

8.17 Cronograma de Implantação do Empreendimento 

O cronograma resumido das atividades para implantação do 
empreendimento é apresentado na Figura III.8.7. 
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FIGURA III.8.7  

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA USINA 
SIDERÚRGICA 
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8.18 Previsão de Custos de Investimento e Tributos 

O investimento previsto para a implantação do empreendimento está 
avaliado em US$1.870 milhões, dos quais US$370 milhões serão para a 
coqueria e usina termelétrica.  

Os investimentos para a usina siderúrgica serão de recursos de capital 
próprio dos acionistas da CSA. Algumas unidades auxiliares como coqueria e 
usina termelétrica, fábricas de oxigênio e de cimento poderão ter 
investimentos externos ou mesmo tornarem-se empreendedores 
independentes. 
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9.0 DESCRIÇÃO DA ETAPA DE  OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Neste capítulo é apresentada a descrição dos processos e tarefas a serem 
desenvolvidos durante a etapa de operação da Usina Siderúrgica da CSA. 

No anexo III.2 são apresentados os processos e tarefas relativos aos macros 
fluxos da etapa de operação da Usina Siderúrgica. 

9.1 MACRO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PLACAS – ROTA TECNOLÓGICA 

Conforme referido no item 5.2 deste EIA, o macro-processo de fabricação das 
placas de aço a ser adotado para este empreendimento baseia-se na seguinte  
rota tecnológica descrita: 

• Redução dos minérios oxidados em Altos-Fornos, com obtenção em fase 
líquida do material metálico - ferro gusa e, numa segunda etapa, 
posterior, refino do banho metálico para aço segundo processo 
pneumático, pela passagem do agente oxidante – corrente de oxigênio, 
soprado através do banho metálico, contido em vaso de reação. 

O minério de ferro será recebido na futura usina no modal ferroviário, sendo 
transferido para o Pátio de Estocagem de Matéria-Prima e de Materiais. Os 
vários tipos de carvão metalúrgico (categorização segundo suas propriedades 
físico-químicas) são recebidos no modal marítimo, em Terminal Marítimo 
proprietário, sendo então transferidos para o Pátio de Estocagem de 
Materiais. 

A partir desse ponto inicia-se a realização do macro-processo metalúrgico de 
fabricação das placas conforme apresentado no Fluxograma Geral da Figura 
III.9.1.1. 
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Figura III.9.1.1 Macrofluxograma do Processo de Fabricação de Placas de Aço  

O minério de ferro será aglomerado até a obtenção de um “sínter” que será 
processado no Alto-Forno em etapa posterior à Sinterização. Atualmente esta 
via de fabricação do metal ferro – ferro gusa, constitui-se na mais importante 
rota em escala mundial. 
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Com efeito, o coque metalúrgico, em conjunto com o calcário (melhoria da 
fluidez) e o sínter de minério, reagem entre sí gerando energia suficiente para 
a redução do minério de ferro (óxido de ferro) contido no sínter, obtendo-se o 
produto denominado ferro gusa. 

O coque metalúrgico será produzido em regime de bateladas, em grandes 
fornos (do tipo oven), a partir da destilação do carvão com características 
específicas – carvão coqueificável do tipo metalúrgico (na realidade, misturas 
de algumas e determinadas categorias de carvão). 

No Alto-Forno será produzido um gás combustível, produto das reações 
químicas que se dão no processo da redução, que é utilizado em diversos 
processos de aquecimento que são realizados na Usina, assim como é 
utilizado em uma Unidade de co-geração de energia elétrica, denominada 
Unidade Termelétrica – UTE. 

O ferro gusa será processado para a produção de aço na Aciaria. O processo 
de conversão consistirá na redução do teor do carbono contido no ferro gusa 
por uma reação de oxidação, devida a uma corrente de oxigênio soprado no 
banho metálico, através de uma lança  no interior de um vaso denominado 
conversor. 

Os gases gerados no conversor, da mesma forma que o gás de alto-forno, 
serão utilizados como gás combustível em outros processos (inclusive na co-
geração de energia elétrica), na Usina. 

Posteriormente, o aço vazado a partir do conversor será processado em 
instalações de Refino Secundário, visando a complementação da oxidação de 
todas as “impurezas”, para a obtenção do grau de qualidade especificado 
para a placa. O aço refinado obtido será lingotado para a produção das placas 
de aço. 

O Arranjo Geral da Usina siderúrgica é apresentado na Figura III.8.1 do item 
8.0 deste capítulo III do EIA.  

O Balanço de Massa do macro-processo a ser realizado na Usina de Placas é 
apresentado na Figura III.9.1.2. 
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Figura III.9.1.2 Balanço de Massa da Usina 

 
Fonte: ThyssenKrupp, 2005 
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9.2 UNIDADES DE PRODUÇÃO 

Para efeito deste Estudo de Impacto Ambiental – EIA, são denominadas 
genericamente como unidades de produção da usina: 

• Pátio de Manuseio e Estocagem de Matérias-Primas e de Materiais; 

• Sinterização; 

• Coqueria; 

• Altos-Fornos; 

• Aciaria; 

• Lingotamento Contínuo. 

A descrição destas Unidades de Produção assim como os equipamentos e 
instalações principais que executam os processos e operações unitárias das 
mesmas  é apresentada  neste item 9.2. 

As capacidades de produção das principais Unidades de Produção estão 
indicadas na Tabela III.9.2.1. 

Tabela III.9.2.1 Capacidade das Principais Unidades de Produção 

        UNIDADE Equipamento principal Capacidade de 
Produção (t/a) 

Sinterização  Uma Máquina de Sinterização, de 450 m
2
 5.520.000 

Coqueria  Bateria de Fornos de Coque, “com recuperação de calor” 1.832.000 

Altos-Fornos Dois Fornos, de 2.700 m
3
 cada um total 4.970.000 

Aciaria Aciaria, com dois  Conversores de 300 t cada um 4.950.000 

Lingotamento 
Contínuo 

Duas Máquinas de Lingotamento Contínuo 4.840.000 

9.2.1 Pátio de Manuseio e Estocagem de Matérias-Primas e de Materiais 

Os elementos de processo incluídos nas áreas de estocagem e manuseio de 
matérias-primas e dos materiais compreenderão: 

• Entrada dos materiais; 

• Áreas para estocagem de carvão, coque (metalúrgico), moinha de coque, 
minério de ferro (granulado e bitolado), pelotas de minério de ferro e 
aditivos; 
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• Alimentação de carvão, coque, moinha de coque, minério bitolado, 
pelotas e aditivos; 

• Suprimento de sínter; 

• Sistema de suprimento de coque; 

• Britagem de calcário e dolomita; 

• Retorno de sínter e de coque. 

A Usina contará com diversos materiais que serão manuseados e estocados 
cuja tipologia é apresentada na Tabela III.9.2.2. 

Tabela III.9.2.2 Tipos de Materiais (Entradas nos Processos Produtivos) 

Item°. Material Unidade de Origem 
Modo de 

Transporte 
Unidade de Destino 

1 
Carvão para  

coqueificação 
Terminal Portuário 

Navio/Correia 
transportadora 

Coqueria 

2 
Carvão para injeção  

como pulverizado 
Terminal Portuário 

Navio/Correia 
transportadora  

Unidade PCI  – Altos-Fornos 

3 Antracito (carvão) Terminal Portuário 
Navio/Correia 

transportadora  
Sinterização 

4 Coque (metalúrgico) Terminal Portuário 
Navio/Correia 

transportadora  
Altos-Fornos  

5 Moinha de Coque  Terminal Portuário 
Navio/Correia 

transportadora  
Sinterização 

6 Minério granulado Mina da CVRD  
Trem/Correia 

transportadora 
Altos-Fornos 

7 Pelotas de minério 
Mina CVRD  Trem/Correia 

transportadora 
Altos-Fornos 

8 
Sinter Feed (minério bi  

para Sinterização) 

Mina da CVRD  Trem/Correia 
transportadora Sinterização 

9 Calcário 
Fornecedor doméstico  

brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Altos-Fornos 

10 Calcário 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Aciaria 
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Tabela III.9.2.2 Tipos de Materiais (Entradas nos Processos Produtivos) (continuação) 

Item°. Material Unidade de Origem 
Modo de 

Transporte 
Unidade de Destino 

11 Olivina/serpentinita 
Fornecedor doméstico 

Brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Sinterização 

12 Ferro-ligas 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Trem/caminhões 
Aciaria 

13 Dolomita 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Altos-Fornos 

14 Calcário (britado) 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Sinterização 

15 
Cal calcítica e cal  

dolomítica 

Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Caminhão/Corr. 
Transportadora Aciaria  

16 Cascalho 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 

Trem/Correia 
transportadora Altos-Fornos 

17 Areia 
Fornecedor doméstico 

brasileiro 
Caminhão/Corr. 
Transportadora 

Sinterização 

18 Sínter Sinterização 
Correia 

Transportadora  
Pátio de Estoque 

19 Finos de Sinter 
Casa de Preparação de  

Cargas / Altos-Fornos 

Correia 
Transportadora  Sinterização 

20 Coque Coqueria 
Correia 

Transportadora  
Altos-Fornos 

21 Sínter  Sinterização 
Correia 

Transportadora  
Altos-Fornos 

22 Finos de Coque 
Casa de Preparação de  

Cargas / Altos-Fornos 

Correia 
Transportadora  Sinterização 

23 Moinha de coque Porto 
Correia 

Transportadora  
 

Sinterização 

24 
Pó de Alto Forno  

Pó de Aciaria  

Sistemas de Limpeza de  

gás 

Correia 
Transportadora  Sinterização 

25 
Produtos recicláveis  

contendo teores de ferro 

Aciaria, Altos Fornos e  

Sinterização 
Caminhão/Corr. 
Transportadora 

Altos-Fornos, Sinterização 

Pesagem dos materiais recebidos 

Todos os produtos adquiridos externamente, a granel, serão transferidos para 
o depósito de estocagem por meio de sistemas de correias transportadoras de 
recebimento de materiais. A totalidade dos produtos primários será pesada 
em balanças eletrônicas montadas nas correias desse sistema de recebimento 
de materiais. 
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Descrição geral 

O projeto da área de recebimento está projetado com 24 subsistemas 
individuais – rotas, operando automaticamente e totalmente comandadas em 
uma sala de controle centralizado. 

As instalações serão grupadas em três funções: entrada dos materiais, 
estocagem dos materiais e saída dos materiais. 

9.2.1.1 Entrada de Materiais 

A entrada dos materiais será composta pelos seguintes modais de transporte: 

• Modal Marítimo 

Os materiais recebidos pela rota marítima corresponderão aos vários tipos de 
carvão adquiridos no mercado externo que serão transferidos pelo pier do 
futuro porto e enviados até o Pátio de Estocagem por correias 
transportadoras fechadas.  

• Modal Ferroviário (trem) 

O minério de menor granulometria (sinter feed), o minério granulado de maior 
granulometria (lump), as pelotas de minério de ferro e os aditivos serão 
descarregados dos vagões na estação de descarga de vagões do ramal 
ferroviário  interno da usina e, a partir daí até o Pátio de Estocagem 
transferidos por correias transportadoras.  

O fluxo médio de trens será da ordem de três composições  por dia. 

O ramal ferroviário interno da área da usina  é apresentado na planta da 
Figura III.8.1 deste  Capítulo III. 

• Correias Transportadoras 

Todos os materiais descritos anteriormente serão transferidos até os Pátios de 
Estocagem por correias transportadoras fechadas. 

• Modal Rodoviário (caminhões) 

O modal rodoviário do subsistema de entrada de materiais está projetado 
para uma capacidade de recebimento dos produtos (externos) transportados 
por caminhões, assim como de materiais recuperados internamente na Usina 
que serão transportados, por caminhões, para os depósitos de suprimento. 

O número previsto de viagens por caminhões será de 100 caminhões/dia. 
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9.2.1.2 Áreas de Estocagem de Matérias-Primas e de Materiais 

As áreas de estocagem compreenderão estocagens de carvão e de minério e 
materiais auxiliares, nas quais os principais equipamentos serão as 
empilhadoras, recuperadoras e os sistemas/rotas de correias transportadoras. 

O projeto do Pátio de Estocagem visa: 

• Assimilar as variações de fluxo e de modal devidas às mudanças de 
origem dos materiais recebidos, bem como ao desbalanceamento do 
transporte a partir de fontes externas à Usina; 

• Assimilar os desbalanceamentos devido ao regime operacional da Usina e 
garantir o suprimento constante de materiais; 

• Receber os diversos materiais de retorno (interno). 

As quantidades dos estoque médios estimados para os  materiais estocados 
temporariamente são: 

• Carvão coqueificável: 250.000 toneladas; 

• Carvão para injeção: 100.000 toneladas; 

• Coque: 100.000 toneladas; 

• Moinha de coque: 50.000 toneladas; 

• Minério de ferro – sinter feed: 170.000 tonelada; 

• Pelotas de minério de ferro: 40.000 toneladas; 

• Minério granulado: 30.000 toneladas. 

As dimensões das pilhas dos materiais são de 2 tipos: 

• 2 pilhas maiores: 70 m largura X 800 m comprimento; 

• 4 pilhas menores: 50 m largura X 800 m comprimento.   

9.2.1.3 Saída de Materiais 

A saída de materiais será realizada por meio de recuperadoras e correias 
transportadoras que alimentarão todas as Unidades consumidoras do Pátio 
de Estocagem. 
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9.2.1.4 Aspectos Ambientais  

- Emissões Atmosféricas 

As principais emissões atmosféricas provenientes das operações do pátio de 
estocagem e manuseio de matérias-primas e de materiais corresponderão ao 
arraste eólico de materiais armazenados em pilhas, pela operação das correias 
transportadoras e nos pontos de transferência de correias transportadoras. 

Adicionalmente, são previstas emissões fugitivas no descarregamento de 
vagões de minério e no recebimento de caminhões, assim como a partir das 
pilhas de minério e de carvão. 

O controle de emissões atmosféricas será realizado através da umidificação 
dos materiais por sistemas de aspersão de água que serão instalados nas 
fontes geradoras. O sistema será dotado de rede hidráulica, temporizadores, 
bicos aspersores e válvulas de controle. 

- Efluentes Líquidos 

Os efluentes líquidos de maior relevância para os aspectos ambientais, 
corresponderão àqueles provenientes da percolação das águas das chuvas 
pelas pilhas de estocagem e da lavagem das vias internas que serão drenados 
pelas  canaletas da rede de drenagem pluvial. O sistema de drenagem pluvial  
será dotado de um sistema de canaletas adequadas para propiciar a 
decantação de sólidos. 

Os efluentes líquidos oleosos gerados na Oficina local serão tratados em um 
separador água-óleo (SAO), cuja fração oleosa será coletada, envasada e 
transferida para o Depósito Intermediário de Resíduos para armazenamento 
temporariamente até que seja formado um lote economicamente viável para 
coleta por empresa de re-refino licenciada pela Agência Nacional de Petróleo. 
A fração aquosa separada no SAO será descarregada na rede de efluentes 
sanitários. 

Os efluentes sanitários serão coletados na rede de efluentes domésticos que 
irá transferi-los, por bombeamento, até a reservatório coletor (Figura III.8.1) 
do qual serão enviados por bombeamento para tratamento na empresa 
GaiaPan.  

- Resíduos Sólidos  

O material de limpeza das canaletas da rede de drenagem será transferido até 
o Depósito Intermediário de Resíduos para disposição temporária até  a 
destinação final adequada. Peças e tiras de borracha originadas na 
manutenção e reparos dos sistemas de correias transportadoras serão 
transferidas até o Almoxarifado para armazenamento temporário. 
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Os resíduos domésticos serão coletados seletivamente e transportados  para 
Aterro Sanitário. 

9.2.2 Sinterização 

A Sinterização está sendo projetada para uma taxa de carga no Alto-Forno de 
950 kg de sínter por tonelada de gusa líquido (hot metal). Para a obtenção de  
uma produção anual de gusa líquido de 4.970.000 toneladas, a necessidade de 
sínter foi estimada em 5,520 milhões tpa de sínter. 

Neste caso, considerando uma disponibilidade de 334 dias trabalhados por 
ano (cerca de 91% do ano calendário) e adotando-se a produtividade 
específica de 33 t / m2 × dia, estimou-se que seriam adequadas, para alcançar 
a produção objetivada, máquinas de sínter com 450 m2 de área de sucção, 
dotadas de todas as instalações e equipamentos auxiliares. 

O Projeto não inclui um pátio de mistura para obtenção de uma mistura 
básica a sinterizar, tendo em vista que foi adotada a premissa da utilização de 
poucos tipos de minérios de baixa granulometria (sinter feed). Assim, a 
matéria-prima do sínter e os outros componentes da mistura a sinterizar 
serão diretamente alimentados aos diferentes silos localizados no edifício da  
Sinterização.  

No geral, a Unidade de Sinterização inclui: 

• Britagem do combustível sólido; 

• Dosagem e mixagem; 

• Máquina de sinterização e resfriamento; 

• Britagem e peneiramento do sínter. 

-  Capacidade de produção 

A capacidade de projeto para a produção será de 5.520.000 t/ano e a 
produção média  diária de 16.500 t. 

A Unidade de Sinterização localizada na Figura III.8.1 inclui diversos setores, 
tais como os em seguida denominados: 

• Silos de combustível sólido (antracito e moinha de coque); 

• Subunidade de britagem de combustível sólido; 

• Misturador primário; 

• Misturador secundário; 
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• Máquina de sínter; 

• Resfriador circular (rotatório); 

• Subunidade de peneiramento; 

• Amostrador de sínter; 

• Laboratório de sínter (testes do produto) (localizado fora dos limites da 
área da Sinterização); 

• Precipitador eletrostático principal (ESP); 

• Chaminé da Sinterização; 

• Subestação Unitária – Sinterização; 

• Sala do compressor de ar (localizada fora dos limites da área da 
Sinterização); 

• Precipitador eletrostático secundário; 

• Sala principal de controle elétrico; 

• Sala de exaustores; 

• Subestação elétrica do produto; 

• Subestação elétrica de dosagem;  

• Sala de bombas de circulação. 

- Matéria-prima e Materiais auxiliares 

A matéria-prima do sínter compreenderá todos os materiais contendo 
unidades de ferro, principalmente na forma de óxidos de ferro, inclusive os 
resíduos reutilizáveis e os finos de sínter que serão transportados por um 
sistema de correias transportadoras até a ala da dosagem. 

Os fluxantes utilizados serão: calcário, dolomita, olivina, areia e óxidos de 
cálcio (cal viva, cal calcítica) com granulometria entre 0 e 3 mm. O calcário, 
olivina e areia serão transportados por um sistema de correias 
transportadoras diretamente até a ala de dosagem, enquanto que a  cal viva  
transportada por caminhões tanque e posteriormente descarregada 
pneumaticamente. 
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Os combustíveis (sólidos) corresponderão ao antracito e a moinha de coque, 
com granulometria de 0 a 5 mm que serão transportados diretamente até a ala 
de dosagem por correias transportadoras. 

O combustível gasoso utilizado para fazer a ignição da camada da mistura a 
sinterizar, utilizado no queimador do forno de ignição, será o  gás natural. 

As composições químicas desses materiais estão apresentadas na Tabela 
III.9.2.3. 

Tabela III.9.2.3 Composição Química dos Materiais para Sinterização (unidade: %) 

Materiais Umidade 
Ferro 

total 
SiO2 CaO MgO S Al2O3 

Minério de ferro 7,8 67,50 0,8 0,02 0,03 0,01 0,8 

Finos de sínter 0 59,49 4,5 7,65 1,5 0,001 0,98 

Lama de alto-forno 2,44 31,70 5,61 4,34 2,12 - 3,65 

Pó de Aciaria (conversores) 30,0 68,00 1,6 3,8 0,3 - 0 

Escória do conversor 0 50,00 7,0 37,0 5,0 0 0 

Calcário 3,1 0,20 0,8 54,7 0,51 0,041 0,2 

Cal calcítica (cal viva) 0 0,40 1,8 90,2 1,4 0,136 0,3 

Silica 5,71 2,28 94,09 0,44 0,07 0,01 0,65 

Dolomita 1,5 0,20 0,9 32,0 20,0 0,04 0,3 

Moinha de coque 9,42 1,18 4,86 0,63 0,27 0,74 2,69 

- Balanço de massa 

O balanço de massa da Sinterização está calculado para uma produção anual 
de sínter de 5.520.000 t conforme apresentado na Figura III.9.2.1.  
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FIGURA III.9.2.1  
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- Britagem do combustível sólido 

A britagem do carvão e do coque será realizada numa instalação com 
equipamentos para a recepção, armazenamento e britagem dos materiais. 

As frações superiores a 5 mm serão britadas para a granulometria objetivada 
de 5 mm.  Serão instalados dois britadores de martelo – um em operação e o 
outro, de reserva, pronto para operar. 

- Dosagem e mixagem 

Para a dosagem e mixagem dos materiais não estão previstos pátios de 
blendagem (misturamento e dosagem) e somente são projetados silos com 
volume efetivo de 400m3 e alimentadores gravimétricos que descarregam os 
materiais componentes da mistura numa correia transportadora.  

A mistura e nodulização dos materiais a sinterizar serão realizadas em um 
tambor de mistura e um de nodulização. A água de processo será adicionada 
nos tambores, através de um sistema de bicos aspersores spray e segundo 
quantidades especificadas e controladas pelo sistema aspersor.  

A mistura (nodulizada) a ser sinterizada será transportada por correias 
transportadoras e por uma correia distribuidora (pivotante), desde o tambor 
de nodulização até o silo de alimentação da máquina de sínter. 

- Máquina de sinterização e resfriamento 

A partir do silo de mistura a sinterizar a mistura será alimentada dentro de 
uma das caixas da linha de sinterização, sob a forma de uma camada 
homogênea. A superfície da camada sofrerá ignição ao passar sob a coifa de 
ignição e o material, contido na caixa, é transportado na direção do lado de 
descarga (do sínter) da linha de sinterização. No percurso, um sistema de 
exaustão, com tiragem de cima para baixo da camada de sínter, será realizada 
a exaustão do ar através da camada de sínter em ignição. Dessa forma, a 
frente de aquecimento na camada move-se através dela, liberando o calor 
necessário para a aglomeração das partículas, formando uma massa compacta 
denominada bolo de sínter. 

Antes que a camada da mistura a sinterizar seja carregada na Linha, será 
depositada sobre a grelha das caixas de sínter um leito protetor da soleira. 

O início do processo de sinterização se dá com a ignição do combustível 
sólido contido na mistura a sinterizar, iniciada com o uso de gás natural, na 
superfície dessa camada. 
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A ignição é considerada completada tão logo o calor gerado pela reação de 
combustão do coque (combustível sólido) seja o suficiente para manter o 
processo da sinterizacão, sem necessidade de aporte de calor, a partir de fonte 
externa.  

A quantidade de gás natural a ser consumido pode ser reduzida se é utilizado 
como ar de combustão, aquecido a cerca de 300 ºC, o ar de exaustão do 
resfriador de sínter. 

A vazão dos gases efluentes (da combustão da mistura) e a sucção (exaustão 
de fase gasosa) no duto de sucção dos gases (“caixas de vento”), situado na 
parte inferior do forno, serão controlados por uma placa de orifício , o que 
permite o ajuste da sucção e a vazão da fase gasosa. 

A máquina de sínter terá uma área de sucção de 450 m2. A velocidade 
operacional da Linha será de aproximadamente 3,5 m/min, sendo ajustável 
na faixa, para até 1,0 m/min e 5,0 m/min. 

A Linha de sinterização é composta de 191 caixas com dimensões de 1,5 m de 
comprimento e 4,0 m, de largura  cada uma. 

Dados técnicos da Linha de sinterização: 

• Área de sucção da máquina de sínter 450 m2 

• Largura da máquina de sínter 4,0 m 

• Comprimento da máquina de sínter 112,5 m 

• Sucção abaixo das grelhas 170 mbar 

No final da Linha de sinterização / máquina de sínter – seção de 
descarregamento, será instalado um britador para sínter quente que rompe o 
bolo de sínter para uma granulometria de maior que 200 mm. 

Por razões ambientais e da eficiência no resfriamento, propriamente dito, foi 
dada preferência a um resfriador do tipo estático, no qual a camada de sínter 
fica parada sobre o resfriador móvel, quando em resfriamento.  

Três ventiladores radiais suprirão a quantidade necessária de ar para o 
resfriamento. O ar de refrigeração será injetado em um canal circular de 
concreto e é soprado no resfriador a partir do fundo. O silo de saída do 
resfriador estará equipado com células de carga. O sínter resfriado será 
recuperado do silo por um alimentador vibratório, que manterá o nível do 
silo em 30% - 40%. 
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- Britagem e peneiramento do sínter  

O sínter resfriado será transportado, por correia transportadora, até um chute 
em cascata, onde o sínter é separado em duas frações: maior que 50 mm e 
menor que 50 mm.  

A fração fina e a fração britada do sínter (ambas, abaixo de 50 mm), serão 
alimentadas (a uma ou a duas das linhas) à primeira estação de 
peneiramento. A estação estará equipada com duas peneiras, sendo que a 
peneira superior é de duplo deck.  

A fração 50 mm – 20 mm será alimentada à correia transportadora de produto 
que a transfere até o Alto-Forno ou ao pátio de armazenamento. 

A fração 20 mm – 12 mm será parcialmente usada como sínter de cobertura 
de grelha (camada  de forramento). 

A fração menor que 12 mm será encaminhada por um alimentador-chute até 
uma segunda estação de peneiramento, onde serão obtidas duas frações, a 
saber: 0 – 5 mm e 5 mm – 12 mm. A fração 5 mm – 12 mm será alimentada 
(chute) à correia de produto e a fração 0 – 5 mm transportada até o silo de 
finos de retorno (sinterização). 

Integrado ao circuito de peneiramento haverá um amostrador automático 
para  determinação da composição química do sínter cujas amostras serão 
coletadas quatro vezes ao dia. 

- Aspectos ambientais 

• Emissões atmosféricas 

O processo de sinterização constituirá uma fonte significativa de emissão de 
particulados (poeiras) que deverão ser controladas por meio de  medidas de 
controle nas fontes de emissão. A totalidade dos gases residuais gerados 
serão tratados pelos sistemas de controle da poluição do ar, de tal forma que 
tais emissões de gases serão mantidas estritamente de acordo com os limites 
máximos de emissão especificados na legislação. 

Foi adotado o valor de 50 mg/Nm3 (base seca) de material particulado como 
o limite máximo de emissão. 
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As fontes de emissão na Sinterização compreenderão: 

a) Emissões pontuais 

− Chaminés; 

− Resfriador de sínter.  

b) Emissões fugitivas 

− Emissões pelo lanternim do edifício da Sinterização, transferências e 
britagem no recebimento das matérias-primas; 

− Transferências e ensilagem na dosagem da mistura a sinterizar. 

Para o controle destas emissões são previstos no projeto dois sistemas de 
despoeiramento: principal e secundário, descritos a seguir. 

• Sistema de despoeiramento principal: máquina  de sinterização  

O gases de processo da máquina de sínter serão transportados pelo duto 
principal até o sistema de despoeiramento composto por precipitador 
eletrostático. 

Abaixo do duto principal existem válvulas de duplo cone operadas 
elétricamente. O material particulado coletado no duto principal será 
alimentado a correias transportadoras, a partir das válvulas cônicas. Este 
material será alimentado à correia transportadora do material do resfriador 
de sínter, após a descarga do resfriador. 

Transportadores de corrente serão instalados na saída do particulado 
coletado no precipitador, para o seu transporte. 

Na hipótese de enriquecimento do pó do precipitador com álcalis e metais 
pesados, a abertura temporária do circuito deverá constituir-se em um 
possível meio de redução da concentração. Neste caso, o pó será extraído do 
sistema, transportado em caminhões especiais até o depósito intermediário de 
resíduos.  

• Sistema de despoeiramento secundário 

O ar de exaustão, carregado de material particulado, a partir dos vários 
pontos de captação, será extraido por um sistema de exaustão e transportado 
até um precipitador eletrostático por meio de um ventilador centrífugo. O pó 
descarregado deste precipitador será transferido por transportadores de 
corrente e carregado num silo de armazenamento de pó. 
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O pó descarregado do silo será umidificado num misturador e retornado à 
mistura a sinterizar antes do tambor de mixagem. 

• Efluentes Líquidos 

Os efluentes da sinterização compreendem apenas as águas de resfriamento 
dos equipamentos que são recirculadas em circuito fechado, com a perda por 
evaporação sendo suprida por água de reposição. 

• Resíduos sólidos 

A Sinterização caracteriza-se pela sua excepcional capacidade de permitir a 
reutilização dos resíduos industriais gerados na Usina de Placas. Com efeito, 
graças às altas temperaturas e aos grandes tempos de residência nestas 
temperaturas a que os materiais constituintes na mistura são submetidos na 
máquina de sínter, são  garantidas excelentes condições para a reutilizaçãode 
diversos materiais, pois garante a completa destruição térmica dos compostos 
agentes poluidores, além de promover a recuperação das unidades de Fe 
contidas nestes resíduos – materiais. 

Os resíduos a serem gerados pelo processo de sinterização correspondem ao 
material fino gerado pelos sistemas de despoeiramento que são reprocessados 
na própria sinterização.  

Os demais resíduos gerados são comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3 deste Capítulo III.  

• Emissão de ruídos 

Dentre as unidades de produção cujos equipamentos correspondem às 
principais fontes de geração de ruído, destacam-se: a máquina de sínter, 
tambores de mistura e nodulização, britadores e estações de peneiramento.  

Todas as áreas da Sinterização que sejam fontes emissoras de ruído com um 
nível de pressão sonora maior ou igual a 85 dB (A) serão dotadas com 
dispositivos adequados de controle e/ou isolamento, de tal forma que este 
corresponda ao valor limite máximo a uma distância de 1,0 m da fonte 
emissora – equipamento. 

9.2.3 Coqueria 

9.2.3.1 Aspectos Gerais 

Está planejada a construção de uma Coqueria adotando a tecnologia da 
“recuperação de calor” com capacidade de produção de 1,832 MM de 
toneladas anuais de coque resfriado. 
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As instalações e equipamentos da instalação de uma Bateria – fornos tipo 
recuperação de calor, podem ser grupados segundo quatro principais áreas 
de processo, a saber: 

• Os sistemas de manuseio de materiais – carvão e coque; 

• A Bateria de fornos propriamente dita e os seus sistemas e elementos 
estruturais de suporte; 

• O sistema de recuperação de calor e o sistema de geração de vapor para a 
co-geração de energia elétrica; 

• O controle do ar de combustão, para garantia da uniformidade de 
aquecimento. 

A tecnologia atual de baterias-fornos tipo recuperação de calor é resultado de 
extensiva incorporação dos conhecimentos técnicos e das experiências 
relacionadas com o projeto, construção e operação.  

O sistema de Baterias inclui as seguintes concepções e configurações de 
projeto (protegidas por patentes), que melhoram a qualidade do coque, bem 
como melhoram a produtividade e o desempenho, em geral, do forno: 

• Carregamento lateral (do carvão); 

• Descarregamento (do coque) sem emissões atmosféricas; 

• Controle do ar de combustão, para aquecimento uniforme. 

Os fornos estão projetados para alcançarem o tempo de vida útil usualmente 
esperado para as Coquerias convencionais. Isto é conseguido pela 
combinação de critérios de projeto já provados com a especificação de 
materiais de construção adequados, tais como tijolos refratários silicosos de 
qualidade, elementos estruturais de fechamento dos fornos em ferro fundido 
e contraventamentos laterais dos fornos apoiados em dispositivos com molas 
(permitindo movimentos por dilatação). 

Os fornos da Coqueria – com recuperação de calor se valem do calor gerado 
pela combustão parcial do carvão e pela combustão (secundária) dos voláteis 
liberados pelo carvão durante o processo de coqueificação. 
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Estes gases – parcialmente queimados, produzidos durante a coqueificação, 
serão captados e dirigidos para os canais descendentes (downcomers), 
construídos nas paredes laterais dos fornos (Figura III.9.2.2), sendo 
posteriormente queimados (combustão secundária) com ar (secundário) 
admitido à câmara situada abaixo do fundo do forno. Essa concepção de 
projeto permite que o calor contido nesses gases seja ainda utilizado para a 
coqueificação do carvão a partir do fundo do forno. Portanto, a coqueificação 
da carga – batelada de carvão, se dá a partir do topo e a partir do fundo da 
massa de carvão a coqueificar. 

Figura III.9.2.2 Forno com Recuperação de Calor da CSA  
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A diferença básica entre as tecnologias adotadas nas Coquerias – com 

recuperação de calor e aquelas Coquerias – com recuperação de sub-produtos 

é que, nestas, a entrada de energia (calor) para a reação é devida à queima de 

um gás combustível realizada em canais que flanqueiam ambas as paredes 

laterais do forno (ver Figura III.9.2.3). Nesse caso, a reação de coqueificação 

se dará em ambiente com ausência de ar (de combustão). Ainda, nas Coquerias 

– com recuperação de sub-produtos, o avanço da reação de coqueificação se 

dá segundo uma direção correspondente ao eixo horizontal da carga. Enquanto 

que, como já visto, nas Coquerias – com recuperação de calor o avanço se dá 

segundo o eixo vertical da carga, isto é, a partir do topo e do fundo da camada. 

A Figura III.9.2.3 apresenta as diferenças entre as tecnologias. 

Figura III.9.2.3 Comparação entre as Tecnologias de Coqueificação  

 

Uma outra importante diferença consiste em que nas Coquerias – com 
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fornos é negativa. Este modo operacional faz com que as Coquerias – com 
recuperação de calor sejam livres de emissões gasosas, devidas à 
coqueificação, efluentes dos fornos. Esse fato torna a vedação dos fornos mais 
simples, mais barata e de manutenção mais fácil, o que contribui, 
significativamente, para a consideração de que as Coquerias – com 
recuperação de calor sejam mais aceitas, quando avaliadas sob os critérios 
ambientais. De fato, atendem a todos os mais estritos requisitos relacionados 
ao controle da poluição. 

Os projetos atuais de Coquerias – com recuperação de calor incluem um 
eficiente sistema de aquecimento a partir dos canais principais (sole flues). Este 
fato constitui-se em um importante desenvolvimento e melhoria sobre as 
Coquerias – com recuperação de calor projetadas no passado.  
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Resumidamente os desenvolvimentos marcantes da tecnologia foram: 

• Um canal principal em serpentina e a incorporação ao projeto de canais 
descendentes adicionais, com admissão de ar secundário (para a 
combustão), o que melhorou o aquecimento do canal principal; 

• Incorporação de múltiplos canais descendentes e incorporação da 
admissão de ar secundário pela base da cada canal principal , objetivando 
suprir o ar de combustão nos canais principais de forma escalonada e em 
várias posições ao longo do canal, assim como alcançar uma distribuição 
uniforme de calor. Esta configuração para o suprimento do ar de 
combustão – modo “ar escalonado”, favorece a formação de emissões 
gasosas com baixa concentração em NOx, devida às baixas temperaturas 
de chama alcançadas nas regiões onde se dão as reações de combustão, 
individualmente; 

• Utilização de dispositivos (placas deslizantes) controladores do fluxo dos 
gases nos canais descendentes, permitindo o ajuste perfeito da relação 
estequiométrica ar/gás e, portanto, da relação (diferencial) do 
aquecimento entre o topo e o fundo do forno. A utilização de placas 
deslizantes permite que seja mínima a variação da qualidade do coque ao 
longo da seção transversal da camada; 

• A adoção de um carro de descarga / resfriamento de coque do tipo de 
cama (piso) plana, que minimiza o vazamento de emissões gasosas para o 
ar a partir da massa de coque durante a operação de descarga por 
empurramento, uma vez que permite a manutenção da camada como 
uma massa coesa , sem esboroamento; 

• Outra importante característica da tecnologia consiste em não haver 
unidade carboquímica para recuperação de sub-produtos, já que todos os 
componentes voláteis presentes no carvão serão destruídos termicamente 
para o aproveitamento da energia neles contida. 

A matéria-prima da Coqueria é o carvão coqueificável cuja especificação é 
apresentada na Tabela III.9.2.4. 
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Tabela III.9.2.4 Especificação do Carvão Coqueificável 

Item Indice especificado 

Cinzas < 8,25 % 

Enxofre < 0,70 % 

Umidade < 11,0 % 

Matéria Volátil 25 % - 29 % 

Indice GG 75 % - 80 % 

Indice Y > 14,0 % 

A Figura III.9.2.4 mostra o fluxo das atividades realizadas na Coqueria, o que 
dá uma idéia do arranjo geral da Unidade. 

Figura III.9.2.4  Fluxo Geral do Processo na Coqueria   
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O fluxograma e balanço de materiais do processo estão indicados na Figura 
III.9.2.5. 

Figura III.9.2.5 Fluxograma e Balanço de Materiais da Coqueria   
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A Coqueria incluirá os seguintes Sistemas e Unidades de produção e 
auxiliares: 

• Preparação de carvão 

- Dosagem e mistura de carvão; 

- Britagem do carvão; 

- Estação de transferência (torre de distribuição de carvão). 

• Bateria de fornos 

- Fornos de coqueificação; 

- Torre de extinção (apagamento / resfriamento); 

- Tanque de sedimentação; 

- Sistema de recuperação de calor. 



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. III-71 

• Extinção (apagamento / resfriamento) do coque 

- Câmara de apagamento; 

- Bacia de decantação de água; 

- Casa de bombas. 

• Peneiramento 

- Peneiras; 

- Estocagem; 

- Recuperação; 

- Sistemas de transporte. 

• Sistema de distribuição de energia elétrica. 

• Sistema de Utilidades. 

• Laboratório. 

• As principais atividades do Laboratório Central compreenderão análise 
das matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados da 
preparação de carvão, da produção de coque e do tratamento dos gases, 
além das análises de controle executadas durante a realização do processo 
de produção propriamente dito. São também analisados as águas, vapor e 
lubrificantes. 

9.2.3.2 Subunidades da Coqueria  

• Preparação de Carvão 

A subunidade da Preparação de Carvão terá como objetivo o armazenamento 
e o processamento do carvão. 

A subunidade incluirá áreas para abrigar o misturador de carvão, a estação 
de britagem e o dispositivo de controle de umidade, assim como as correias 
transportadoras, as estações de transferência associadas e os equipamentos & 
instalações auxiliares. 

Na estação de mistura de carvão serão misturados os diversos tipos de carvão 
utilizados para a obtenção da qualidade especificada. 
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O processamento por britagem garantirá a obtenção da partícula de carvão 
com granulometria inferior a 3 mm. 

Na estação de britagem serão instalados três britadores de martelo, sob o 
regime operacional de um stand by e dois, em operação corrente. Abaixo dos 
britadores, montado na correia transportadora haverá um amostrador. O 
carvão britado será transferido até o piso superior da Torre de Distribuição de 
Carvão por uma correia transportadora. 

A estação de britagem será dotada com um sistema de despoeiramento para o 
atendimento aos requisitos das NRs, para requisitos de segurança industrial e 
da saúde do trabalhador. 

Será utilizada uma calha para homogeneização do carvão britado, incluindo 
quatro chicanas construidas sobre a calha, das quais, duas são fixas e duas, 
ajustáveis. 

A distribuição do carvão nas Baterias será realizada através de duas correias 
transportadoras montadas no topo da torre de distribuição. 

Os fornos serão carregados com a utilização de um carro de carregamento, 
que se desloca longitudinalmente, sobre trilhos e ao longo da ala do lado 
empurrador de coque. 

O carvão é transportado por esse carro e é colocado no interior do forno pela 
porta lateral do forno (que esteja na posição de aberta – pronta para carga). 
Essa pequena área aberta permite que a pressão negativa no interior do forno 
trabalhe no sentido de manter os gases, que tenderiam a escapar durante o 
carregamento, dentro do forno (e, posteriormente, também, os fumos do 
desenfornamento).  

O nivelamento do carvão carregado não é necessário. Neste caso, a 
uniformidade da camada de carvão carregado no forno promove um 
aquecimento uniforme e, portanto, otimiza o processo. Assim, não é 
necessária a refrigeração (com água) do carro de carregamento, bem como o 
molhamento do carvão carregado, ambas as práticas visando a diminuição 
das emissões durante o carregamento. 

• Fornos de Coqueificação 

A Coqueria terá um arranjo físico do tipo em duas alas, compreendendo duas 
Baterias de Fornos sendo que cada bateria é subdividida em conjuntos de 
aproximadamente 20 fornos. Cada par adjacente de conjuntos de fornos, 
consistindo de 40 fornos, constituirá um módulo para fins operacionais. 

Na Figura III.9.2.2 apresentada anteriormente verifica-se uma vista 
perspectiva esquemática de um forno com recuperação de calor. 
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Assim que o carvão é carregado no forno quente, a porção superior / 
superficial da camada entra em ignição, iniciando-se a liberação  dos voláteis 
do carvão. Após a carga ser completada, uma certa quantidade de ar primário 
é controladamente alimentada ao forno, através de uma comporta montada 
no ponto de admissão de ar da porta de carga. Essa quantidade (controlada) 
de ar permite que se realize a reação de combustão de uma parte dos voláteis 
presente no forno o que provê a fonte de calor necessário para a coqueificação 
do carvão situado na camada, com a frente da reação deslocando-se no 
sentido do topo da camada para o fundo. Para que todas as partes da camada 
sejam igualmente coqueificadas é relevante que a distribuição do calor seja 
uniforme ao longo de toda a massa de carvão do forno. Este objetivo é 
assegurado através da um projeto adequado dos canais de transporte dos 
gases, construídos nas paredes dos fornos, de tal forma que haja um controle 
do suprimento desses gases a cada um dos canais individualmente. 
Adicionalmente, também é relevante para a uniformidade da distribuição 
homogênea da calor, que haja uma distribuição e controle do ar de combustão 
que é admitido em cada um desses canais de transporte de gases. 

O projeto resolve essas questões adotando um arranjo físico para os canais 
descendentes que prevê uma ampla e uniforme distribuição nas paredes do 
forno. De outra parte, o projeto adota ainda um arranjo em serpentina para os 
canais principais abaixo do piso do forno, através dos quais os gases são 
transportados. O que fornece, indiretamente, calor para a camada de carvão – 
porção inferior, situada acima. 

No forno com recuperação de calor, o regime de sucção presente na câmara 
do fornos será utilizado para admitir o ar de combustão primário, através dos 
ponto de admissão situados  nas portas dos fornos (Figura III.9.2.6). Esta 
quantidade de ar primário de combustão , admitida diretamente para a 
câmara do forno, será limitada por comportas existentes naquelas portas de 
admissão. Dessa forma, fica assegurado o fornecimento do ar necessário ao 
suprimento de calor para (a camada de) carvão – a partir do fundo e do topo, 
da camada. Propositadamente, o ambiente acima da camada de carvão é 
mantido em condição sub-estequiométrica (falta de ar de combustão), de tal 
forma que uma porção de voláteis não queimados é transportada até os 
canais principais em serpentina, pelos canais descendentes. Nestes, é 
admitido ar de combustão através dos pontos de admissão de ar – canal 
principal, dando-se uma reação de combustão secundária. Como já visto, o 
projeto adota a admissão de ar para a combustão secundária do tipo 
escalonada, o que permite, também, uma “combustão secundária 
escalonada”, assegurando condições para uma distribuição homogênea do 
calor para a camada de carvão. Esse conceito é comparável à combustão 
escalonada adotada nos canais de transporte dos fornos convencionais. 

O método adotado para o controle da combustão solucionará o risco dos 
“pontos quentes” que são criados nos canais de transporte, devidos à 
combustão inadequadamente controlada. 
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A CSA dará uma grande ênfase na questão de como controlar com segurança 
e adequadamente a quantidade e a distribuição do ar de combustão do 
sistema de aquecimento do forno com recuperação de calor. Este controle 
assegura o aquecimento homogêneo, impede a formação dos pontos quentes 
e produz gases de combustão totalmente queimados, em condições de 
mínimo excesso de ar, o que provê o potencial máximo para a recuperação do 
calor perdido. 

Os gases produto das reações de combustão secundária realizadas nos canais 
principais serão transportados até o duto principal de coleta dos gases 
quentes queimados, por tiragem forçada. 

Figura III.9.2.6  Projeto Conceitual do Canal Principal do Forno com Recuperação de Calor   

 

As paredes principais, a soleira e o arco dos fornos serão construídos com 
material silicoso de alta qualidade. 

Os fornos serão construídos sobre uma laje de concreto, que situa-se na cota 
do piso. Serão construídas, abaixo dos canais principais, canaletas 
intermediárias de materiais refratários – sílica, argila e tijolo isolante, para a 
manutenção da temperatura da superfície da placa de concreto a um valor 
mínimo, seguro. Adicionalmente, serão construídas canaletas, entre a placa 
de concreto e os elementos construídos com material refratário, para 
passagem de ar (“canais de ar de resfriamento”). 

Para a contenção das reações estruturais das paredes de tijolos refratários, 
utilizar-se-á em cada forno um sistema de intertravamento. Esse sistema 
consiste de buckstays (*), chapas grossas para proteção das paredes e 
parafusos de ajuste. Os buckstays são tensionados por molas do seu 
dispositivo de apoio, exercendo-se uma protensão sobre o sistema estrutural. 
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Essa (pro)tensão é transferida como uma pressão “contra” as paredes de 
refratário, através das chapas de proteção, restringindo o seu deslocamento. 

(*) buckstay – um elemento estrutural colocado contra a parede de um forno ou de 
uma caldeira, para restringir os movimentos devidos à dilatação desta parede. 

A parede do lado frontal do forno possui um quadro da porta de entrada, de 
ferro fundido, que são mantidos em posição por grampos localizados na 
placa de proteção da parede. 

Tanto as faces do forno, quanto os canais de transferência dos gases serão 
parcialmente cobertos com chapas de proteção. 

As portas do lado do empurrador e do lado do coque (descarga) são 
construídas com chapas de aço estrutural. O lado interno das portas será 
revestido com material isolante (espessura adequada) e concreto refratário. 

As aberturas das portas serão projetadas para deixar o mínimo de espaço 
livre, para a passagem exata da carga de carvão e do bolo de coque (quando 
em regime de descarga). Isto maximiza a ação de exaustão no interior do 
forno (pressão negativa), o que retem as emissões gasosas, durante o 
carregamento e o descarregamento, no interior da câmara do forno e dos 
sistemas de circulação e transporte dos gases. 

Cada porta contém pontos de admissão de ar (primário) para a regulação das 
condições da combustão no interior da câmara do forno. 

• Empurrador de coque e Extinção do coque 

Após o carvão estar completamente coqueificado, o carro de carregamento e 
do empurrador, situado do lado de carga de carvão, é posicionado em frente 
ao forno a ser descarregado. Também, no mesmo momento, o carro de 
extinção, situado do outro lado da Bateria – lado do coque, é posicionado em 
frente da porta correspondente, do mesmo forno a ser descarregado. 

As portas – lado do empurrador e lado do coque, são removidas e o operador 
aciona  o empurrador até que o bolo de coque comece a se mover para fora do 
forno e para o piso da receptor plano do carro de extinção. 

O carro de extinção recebe a totalidade do bolo de coque descarregado a 
partir do forno, transporta-o até a Torre de Apagamento de Coque e, 
posteriormente, transporta o coque resfriado até o embarcadouro de coque. 

O carro de extinção, cuja concepção será do tipo de receptor plano (*), 
receberá o bolo de coque sem deslocar-se , mantendo-se imóvel, na mesma 
posição, durante a totalidade do período de tempo do descarregamento do 
coque a partir do forno.  
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Esta configuração operacional permite a descarga sem a quebra do bolo de 
coque, não havendo quedas, o que oferece a vantagem da minimização da 
emissão de material particulado durante a descarga. 

(*) receptor plano deve ser entendido no sentido de que o carro e o piso do forno estão 
na mesma cota em relação ao topo do trilho do carro; isto é, não há quedas ou 
elevações / descidas na transferência do bolo de coque do interior do forno para o  
carro de extinção. 

O carro de extinção estará equipado com uma tampa móvel, que tem a ação 
preventiva de não permitir que ocorram emissões de material particulado 
enquanto o coque é transportado até a torre de extinção.  

O projeto dão sistema de recepção de coque no carro de extinção permitirá 
um ajustamento perfeito contra o quadro da porta do forno – lado coque. 

Assim que a totalidade do bolo de coque tenha sido transferido para o carro 
de extinção, este desloca-se até a torre de extinção para o processo de 
apagamento. A água de resfriamento é aspergida sobre o coque quente por 
uma instalação de chuveiros dotados com bicos spray, segundo uma vazão 
controlada, adequada ao resfriamento do coque e à manutenção de um nível 
consistente de umidade no coque. Os valores das temperaturas medidas no 
coque são indicados como de 1.050 °C a 1.100 °C, no interior do forno e de, 
aproximadamente, 200 °C no final do apagamento. 

A torre de extinção compreenderá uma coifa e chaminé, tubulação hidráulica, 
chuveiros com bicos spray de aspersão e um circuito de água de resfriamento 
alimentado por água de reposição (água nova). A torre de extinção de coque 
será dotada de um equipamento para o controle de emissões de material 
particulado constituído por um sistema do tipo inercial.  

De uma maneira geral, o coque obtido na rota da extinção por via úmida, em 
relação ao processo de extinção via seca, tem melhor qualidade, melhores 
características para o processamento no Alto-Forno e, devido à umidade de 
2% a 5%, favorece menor emissão de particulados durante o transporte. 

• Sistema de coleta e de transporte do gás efluente dos fornos  

A rede de dutos principais, coletores, recebe os gases quentes efluentes dos 
fornos a partir dos canais principais de cada forno, arranjados fisicamente em 
modo de serpentina. 

Como já anotado, as fornos estão grupados em conjuntos de 
aproximadamente 20 fornos, sendo que cada conjunto é servido por um duto 
coletor principal (comum à todos os fornos). Os dutos coletores principais de 
dois conjuntos adjacentes alimentam um duto principal de exaustão (comum 
aos dois conjuntos), o qual debita ao sistema de recuperação de calor. 
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De outra parte, os gases efluentes contêm SO2, o que determina, para 
prevenção da corrosão, que as paredes dos dutos sejam isoladas, de tal forma 
que elas possam permanecer em temperatura acima do ponto de orvalho dos 
gases. 

Como medida preventiva / protetora do sistema de transporte de gases 
contra as conseqüências de eventos indesejados, tais como falta de energia ou 
a parada dos exaustores, cada par de conjunto de fornos está equipado com 
uma chaminé de emergência de escape dos gases (bleeders). Os bleeders, na 
ocorrência daqueles eventos, descarregarão automaticamente os gases 
quentes para a atmosfera. Também, quando em regime de aquecimento do 
forno ou durante uma parada de operação da caldeira de recuperação de 
calor, em atividades de manutenção, por exemplo, o circuito dos bleeders 
atuará, o que proverá a tiragem suficiente para a continuação da operação 
dos fornos. 

O controle da exaustão dos gases efluentes dos fornos corresponde a um dos 
mais importantes aspectos do processo de fabricação de coque em Coquerias 
– com recuperação da calor. Com efeito, a exaustão em cada forno determina 
a quantidade de ar de combustão que é admitida no forno através dos pontos 
de admissão de ar (primário) construídos nas portas dos fornos e nos arcos 
(tetos) dos fornos. Similarmente, a exaustão nos canais sob a soleira 
determina a quantidade de ar que é admitida através dos pontos de admissão 
de ar (secundário). 

A quantidade de ar que é admitida em cada forno precisa ser controlada de 
forma previsível e confiável para que se possa ter assegurada a completa 
combustão da matéria volátil contida nos carvões, em condição de mínimo 
excesso de ar. Também, o controle do ar admitido é importante na prevenção 
da formação dos “pontos quentes”, que podem resultar quando é admitida 
uma grande quantidade de ar de combustão. 

No processo de coqueificação será gerado um gás bruto. No caso das 
Coquerias – com recuperação de calor, a presença de ar de combustão nos 
dutos de transferência do gás bruto assegura a realização da reação de 
combustão, levando o gás para a condição de gás queimado (na realidade, 
mistura gasosa com alto grau de oxidação), segundo vários estágios 
ocorrentes em diversos locais do sistema de transporte. 

Os gases efluentes dos fornos, possuem uma temperatura de mais de  
1.000 °C, sendo gerados a uma vazão de cerca de 1.500.000 m³/h . Para o 
aproveitamento desse calor contido é prevista a instalação de uma caldeira. 

A descrição desse processamento é apresentado no subitem 9.2.3.3. 
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9.2.3.3 Aspectos ambientais 

• Emissões atmosféricas 

− Dessulfuração do gás efluente da caldeira de recuperação de calor 

Conforme já mencionado, os gases efluentes dos fornos, possuem uma 
temperatura de mais de 1.000 °C, sendo gerados a uma vazão de cerca de 
1.500.000 m³/h. Para o aproveitamento desse calor contido é prevista a 
instalação de uma caldeira. O diagrama esquemático do sistema de geração 
de vapor é mostrado na Figura III.9.2.7. 

Figura III.9.2.7 Diagrama do Sistema de Geração do vapor   

 

O calor de combustão dos gases de exaustão são usados em caldeiras para 
produzir vapor (317 t/h, 520 °C 105 bar). O vapor que será alimentado à UTE 
propiciará uma co-geração de energia elétrica de cerca de 165 MW.  

O sistema de dessulfuração do gás efluente da caldeira de recuperação de 
calor adotado é do tipo reator semi-seco, que reduz o teor de SO2 pela reação 
com leite de cal – Ca(OH)2  e retém os particulados em filtro de manga. 

A corrente de gás que sai da caldeira de recuperação de calor entra no circuito 
de dessulfurização quando uma solução de leite de cal (hidróxido de cálcio -
Ca (OH)2) e água de diluição controlada é atomizada e é posta em contato 
com a corrente de gás. As pequenas gotas da solução de hidróxido reagem 
com o SO2 contido nos gases, para formar o sulfito de cálcio [Ca SO3 . ½ H2O], 
sendo que uma fração do sulfito é oxidada para para sulfato [Ca SO4  2 H2O].  
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Com a realização dessas reações ocorre simultaneamente a evaporação das 
gotas da solução. O processo resfria a corrente de gás e gera um produto da 
reação, seco. 

O produto final seco e a fração maior do particulado caem na tremonha do 
reator. A corrente de gás então é alimentada a um filtro de mangas, para 
remoção da fração fina do produto da reação e das cinzas. Adicionalmente, o 
filtro trabalha como um segundo reator, melhorando a eficiência da remoção 
dos gases ácidos. 

O material de absorção utilizado no tratamento – Ca(OH)2 ou, 
alternativamente, CaO, são estocados em um silo. O resíduo do tratamento, é 
descartado a partir do circuito para um silo. 

• Emissões de Material Particulado 

Em todas as etapas da produção de coque e do tratamento dos gases efluentes 
pode ser gerada uma grande quantidade de material particulado, como por 
exemplo na operação de britagem, na de carregamento dos fornos e no 
desenfornamento do coque, assim como na torre de extinção e no circuito de 
tratamento dos gases. 

Todos os pontos do processo que geram material particulado são equipados 
com sistemas de captação e remoção de poeiras. 

− Despoeiramento na preparação de carvão 

O equipamento de despoeiramento que está especificado é um filtro de 
mangas, do tipo Pulse Jet. Objetivando a prevenção da ocorrência de 
condensação no filtro, ele poderá ser dotado de um sistema de aquecimento e 
isolamento térmico. Como medida de segurança, as mangas sofrerão um 
tratamento anti-estático. O ventilador centrífugo será do tipo a prova de 
explosão. 

A concentração de material particulado descarregado no ambiente será 
inferior a 50 mg/Nm3. 

− Despoeiramento na torre de apagamento de coque 

O sistema será do tipo inercial composto de um conjunto de anteparos 
defletores (chicanas) especialmente dimensionados para promover a captura 
das partículas pelos mecanismos de impactação inercial.  Os gases são 
submetidos a múltiplos desvios de fluxo através das chicanas, enquanto as 
partículas, devido a sua maior inércia, são impactadas e separadas do fluxo. 
Os gases são descarregados na atmosfera com uma concentração máxima de 
material particulado de 100 mg/m³. 
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• Efluentes líquidos 

As águas de resfriamento dos equipamentos e do circuito da  torre de 
apagamento serão recirculadas em circuito fechado com a perda por 
evaporação sendo suprida por água de reposição. 

• Resíduos sólidos 

Os principais resíduos gerados na coqueria corresponderão a: 

− Finos  de carvão e coque provenientes de queda nos pisos em diversos 
pontos de transporte do carvão e do coque; 

− Resíduos da dessulfuração, consistindo basicamente de sulfito de cálcio 
[CaSO3 . ½ H2O], de sulfato de cálcio [CaSO4 . 2H2O], das frações não 
reagidas de hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] e das cinzas, é descartado a 
partir do circuito para um silo; 

− Lama da bacia do circuito de recirculação da água de apagamento de 
coque. 

Os demais resíduos gerados serão comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3 deste Capítulo III. 

• Emissão de Ruído 

As principais fontes geradoras de ruído na coqueria corresponderão a 
operação dos equipamentos de transporte e manuseio de carvão e coque e 
operação da caldeira de recuperação de vapor e dreno de vapor de 
condensado.  

9.2.4  Alto- Forno 

Todas as matérias-prima e demais materiais para carregamento serão 
estocados na estação de preparação de carga (stock house), de onde são 
transferidos, por correia transportadora e em regime de bateladas, até o topo 
do sistema de carregamento do Forno. 

Na casa de corrida (cast house) as fases líquidas –ferro gusa e escória serão 
vazados do Forno, a partir do cadinho, pela perfuração de orifícios realizados 
na massa de tamponamento (mistura argilosa e material refratário) do furo de 
corrida. A fase líquida flui para fora do Forno através do furo e um canal 
(canal de corrida), construídos na cota e sobre o piso da casa de corrida. No 
canal de corrida gusa é separado (físicamente) da fase da escória. O metal 
líquido passa por um escumador e é alimentado, por uma bica pivotante, ao 
interior de panela de gusa.  
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A escória líquida deixa o canal de corrida em um ponto antes do escumador, 
sendo conduzida até um granulador, onde é granulada (atomização) e 
resfriada bruscamente pela ação de jatos de água (ação de granulação 
complementar), adquirindo, na fase sólida resultante, a aparência de areia 
silicosa. Ou, alternativamente, para um poço seco, onde é resfriada 
lentamente até solidificar. O projeto da CSA contempla ambas as alternativas 
de tratamento da escória de alto forno. 

Tanto a estação de preparação de cargas (sotck house) como a casa de corridas 
(cast house) serão servidas por um mesmo sistema de despoeiramento, no qual 
o ar contendo os particulados é succionado e alimentado a um circuito com 
filtro de mangas, para a sua limpeza prévia ao descarte para o ambiente. 

A Unidade de Alto-Forno consistirá nas seguintes subunidades: 

• Estação de preparação de cargas (stock house) – Equipamentos & 
instalações: sistema para o suprimento de sínter, pelotas, minério 
granulado, aditivos, coque, carvão (bruto) para injeção e carvão já 
pulverizado (para injeção) e resíduos sólidos para reciclagem. Edificio: 
área protegida contra chuva e abrigando ponte rolante. Dutos: de 
exaustão e de transporte do sistema de despoeiramento e da ligação com 
o despoeiramento da casa de corrida e ao da subunidade de injeção de 
finos de carvão; 

• Alto forno – Equipamentos e instalações: 2 altos fornos contendo cada um 
sistema de alimentação no topo, 32 ventaneiras, 2 furos e vazamento e 
sistema de resfriamento 

• Regeneradores – Equipamentos e instalações: 3 sopradores, dispositivo de 
enriquecimento do ar com oxigênio / vapor, sistema de suprimento de 
GAF (combustível) e de gás natural – GN (combustível complementar), 2 
conjuntos de 3 regeneradores de calor (1 conjunto para cada Alto Forno), 1 
estação de ventiladores para ambos os conjuntos de regeneradores, duto 
principal de ar quente; 

• Casa de corrida (cast house) – Equipamentos e instalações: piso da casa de 
corrida, arranjo dos canais de corrida e do alimentador de gusa à panela 
(bica de gusa), granulação da escória e posterior manuseio, poço seco de 
escória, sistema de captação e exaustão de poeiras, ponte rolante e 
armazenamento de peças e de sobressalentes; 

• Circuito de limpeza dos gases – Via seca e via úmida. Clarificador e 
circuito de tratamento da lama AF; 

• Salas de controle elétrico & salas de controle hidráulico; 

• Panelas para gusa líquido; 
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• Solidificação do gusa líquido com localização próxima ao pátio de 
preparação de sucata, consistindo no vazamento do gusa em leito no pátio 
& recuperação com guindaste –bola e carregadeira; 

• Sistema de despoeiramento da estação de preparação de cargas e da casa 
de corridas – Equipamentos & instalações: dutos de exaustão e de 
transporte, 1 filtro de mangas e sistema de transporte pneumático do pó 
até o silo de pó; 

• Laboratório – os seguintes materiais serão analisados para controle de 
suas especificações de qualidade: aço, gusa líquido, escória, sínter, água e 
outros materiais que sejam de fonte externa de suprimento; 

• Sistema de injeção de finos de carvão (PCI); 

• Sistema de tratamento da escória. 

O balanço de massa dos Alto-Fornos é apresentado na Figura III.9.2.8.  

Figura III.9.2.8 Balanço de Massa da Unidade de Alto-Forno  
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9.2.4.1 Preparação das Cargas (stock house) 

Adotou-se o conceito de preparação centralizada de cargas em somente um 
local – a estação de preparação de cargas (stock house). 

A estação de preparação de carga receberá todos os materiais por correias 
transportadoras, a saber: a) a partir do pátio: pelotas, minério granulado e 
bitolado e adições; b) a partir da sinterização: sínter; c) diretamente da 
coqueria: coque, servindo aos dois AFs. 

Os materiais de carga no Alto Forno serão carregados em silos e daí a uma 
correia de alimentação na quantidade equivalente a uma batelada. Esta 
correia alimentará uma correia transversal, que, então, alimenta a correia 
transportadora principal, que transfere o material até o topo do sistema de 
carregamento dos Altos Fornos. Na Tabela III.9.2.5 é apresentada a 
configuração do sistema de silos. 

Tabela III.9.2.5 Altos-Fornos – Materiais de Carga – Características  

Materiais 

Densidade 

a  granel 

(t/m3) 

Quantidade 

de silos 

(und.) 

Volume do silo 

(m3) 

Peso 

( t ) 

Sinter 1,79 4 1.000 7.160 

Pelotas 2,17 2 2.000 4.340 

Minério granulado 2,63 1 1.000 2.630 

Coque 0,52 4 1.000 2.080 

Calcário 1,58 1 250 395 

Coque Nut 0,52 1 250 130 

Dolomita 1,6 1 250 400 

Quartzito 1,53 1 250 382,5 

Bauxita 1,7 1 250 425 

Limonita 2,94 1 250 735 

Material  recicláveis 1,7-2 1 250 425-500 

Carvão de injeção 0,85 1 1000 850 

Carvão pulverizado 0,55 1 1200 660 

• Altos-Fornos 

Nas condições de limíte – coke rate de 330 kg/t e espessura da camada de 0,80 
m, o volume (máximo) da carga seria de 65 m3, adotando-se o volume de 70 
m3 para a tremonha de carregamento do Forno. 
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A capacidade da correia principal de carregamento será de 2.500 t/h, com 
dois acionamentos, redundantes.  

O sistema de resfriamento da carcaça do Forno será constituído no 
resfriamento da carcaça e das válvulas do circuito de ar quente para sopro. Os 
circuitos de resfriamento são do tipo fechado e com água tratada com a 
especificação especificamente requerida. 

Para o revestimento refratário serão utilizados tijolos de grafite e de cerâmica 
para o revestimento interno do Forno e da soleira. Também, são utilizados 
tijolos de carbeto de silício e de uma combinação de carbeto de silício com 
grafite. 

• Casa de corrida 

O gusa e a escória, em fase líquida, serão removidos do cadinho do Alto 
Forno na casa de corrida. 

Cada Forno terá dois furos de corrida, sendo que a casa de corrida de cada 
Forno será equipada  com uma máquina de prefuratriz para abertura e um 
canhão de lama para fechamento do furo de corrida. 

Ao sair do cadinho do Forno, através do furo de corrida, o gusa e a escória, 
em fases líquidas, fluirão pelo canal de corrida, onde são separados 
fisicamente por ação de um septo. 

A  escória líquida fluirá até o granulador ou aos poços de escória bruta. O 
gusa líquido é dirigida para o vazamento em panelas – panela de gusa, via os 
canais de gusa e a bica de gusa. O canal de corrida, os canais de gusa e a bica 
de gusa são cobertos por um tapamento tipo coifa, para captação das 
emissões de material particulado, conectado ao sistema de despoeiramento 
da casa de corrida. As bicas de corrida são intercambiáveis.  

Após a granulação de escória, a mistura de água e de escória granulada fluirá 
para o sistema de desaguamento. Daí, a escória granulada irá para a pilha de 
estocagem. A água do desague será bombeada até uma torre de refrigeração 
(comum aos Fornos) e, daí, bombeada de volta para utilização nos 
granuladores. A reposição de água ao sistema de granulação está projetada 
para 100 m3/h. 

Estão previstas para o transporte do gusa, desde a casa de corrida dos Altos-
Fornos até a Aciaria, panelas de gusa, do tipo abertas, com uma capacidade 
de 300 t.  

Em caso de excesso de gusa líquido, para evitar uma parada dos Altos-
Fornos, deverá ser previsto um pátio de vazamento de gusa (poço de gusa), 
para o seu descarregamento a partir da panela de gusa.  
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Após a solidificação e do resfriamento do gusa, este, em fase sólida e frio, será 
quebrado em frações pelo método de guindaste & bola (drop ball) e carregado 
por eletroimã, instalado na lança de um guindaste, em caminhões, para 
transporte e sua utilização no conversor, como carga sólida.  

• Regeneradores 

Serão instalados três sopradores para o suprimento de ar frio, com 
capacidade de 350.000 Nm3/h), a uma pressão de 4,5 bars. Não são previstas 
válvula de controle no circuito de ar frio. 

Cada um dos Altos Fornos terá três regeneradores, arranjados em paralelo, 
construidos em área externa ao Forno. Cada regenerador terá uma câmara 
interna para combustão. A sala de ventiladores para geração do ar de 
combustão será comum aos três regeneradores. Os gases queimados irão para 
a chaminé única dos sistemas de despoeiramento de cada um dos Fornos, que 
abrange a estação de preparação de carga, a casa de corrida e o topo do 
Forno. 

• Circuitos de Despoeiramento 

O circuito de Despoeiramento será descrito no subitem 9.3.4.2 deste Capítulo 
III. 

• Sistema  de Injeção de Finos de Carvão ( PCI) 

O PCI consistirá nos seguintes subsistemas: 

1. Instalações e equipamentos para suprimento e armazenamento de 
carvão; 

2. Instalações & equipamentos para a produção de carvão pulverizado; 

3. Transporte pneumático intermediário, do carvão pulverizado; 

4. Armazenamento do carvão pulverizado; 

5. Instalações e equipamentos de injeção de finos. 

O  Fluxograma do Processo no PCI é apresentado  Figura III.9.2.9. 
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Figura III.9.2.9  Fluxograma do Processo de Injeção de Finos de Carvão 
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Também, as duas bombas helicoidais localizadas na saída do alimentador de 
parafuso do silo de armazenamento, serão equipadas com dispositivo corta 
fogo / explosões. 

O mecanismo de auto-limpeza do filtro de mangas utiliza N2. Existe a 
provisão de injeção de N2 ou CO2 nas mangas do filtro, como uma medida de 
segurança (preventiva à incêndios / explosões). 

O gerador de gás quente é equipado com um sistema automático contra 
ignição, um sistema de deteção de chama e um sistema de injeção de N2 e de 
água. 

No silo de armazenamento de carvão pulverizado (único para ambos os 
Fornos), o nível de enchimento do silo, assim como a temperatura e os teores 
de O2 e CO da atmosfera do espaço interno livre do silo, são supervisionados 
continuamente. 

Todos os equipamentos & instalações de transporte e manuseio de carvão 
tem proteção contra descargas por eletricidade estática. 

• Processamento de Escória de Alto-Forno 

Cada Forno será equipado com furos de corrida e dois sistemas de 
vazamento. Cada sistema de vazamento terá um conjunto de canais de 
corrida de escória. Uma parte desses canais conduzirá ao granulador de 
escória e a outra parte, em caso de emergência, conduzirá a escória ao poço 
de escória bruta (para coleta e resfriamento ao tempo). 

No granulador a escória será transformada em grãos por jatos de água a alta 
pressão, ao mesmo tempo em que é resfriada rapidamente. A aparência física 
da escória granulada é de areia. A escória granulada e a água misturada é 
separada em um filtro de tambor (para desaguamento) e, então, transportada 
por correias até silos de armazenamento. A escória ainda conterá 
aproximadamente 18% de umidade. 

Após ensilada, a escória granulada será transportada por caminhões até o 
pátio de escória. 

A água separada no filtro será coletada em uma bacia e bombeada até uma 
torre de refrigeração (comum aos dois Fornos – granuladores), de onde é 
bombeada aos granuladores, fechando o circuito. 

A perda de água por evaporação no circuito da granulação, assim como no 
mecanismo de desagregação, será coberta pela recirculação da água efluente 
do filtro de tambor em um segundo deságüe, pela água servida do circuito de 
limpeza dos gases do Alto Forno e por reposição com água nova (água de 
make-up). 
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Em caso de emergência ou que o granulador não esteja operacional, a escória 
de alto forno poderá ser vazada no poço seco.  

Espera-se uma disponibilidade do sistema de granulação de escória de 95% 
do tempo. 

9.2.4.2 Aspectos Ambientais 

• Emissões Atmosféricas 

a) Sistema de limpeza de gás de alto forno 

Os gases que deixam os Altos Fornos [BFG] serão transportados através de 
dutos coletores, que se juntam imediatamente antes da subunidade de 
limpeza dos gases. Após a junção, estão montadas na tubulação de gás 2 
válvulas de alívio e 2 válvulas de fecho rápido. 

Haverá um ramal da rede para conduzir o BFG para queima nos 
regeneradores. O BFG restante é utilizado na Unidade Termelétrica (UTE), 
onde estão previstos queimadores de segurança. 

Cada um dos ciclones terá dois dispositivos para o descarregamento do pó 
coletado. O pó de alto-forno será umedecido e transportado por correia 
transportadora até a Sinterização. 

Um fluxograma da subunidade de limpeza dos gases é apresentado na Figura 
III.9.2.10. 
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Figura III.9.2.10  Fluxograma Esquemático do Circuito de Limpeza dos Gases 

 

b) Sistema de Despoeiramento  

A área de Alto Forno será equipada com sistemas de despoeiramento. Em 
cada AF estão instalados uma rede de dutos de exaustão, que serve à estação 
de preparação de cargas (uma única, para ambos os Fornos), as casas de 
corrida e os topos dos Fornos. 

Na estação única de preparação de cargas as seguintes áreas serão atendidas 
pelo sistema de despoeiramento: 

• Carregamento dos silos de sínter, coque, minério, pelotas, carvão e 
adições; 

• Alimentadores vibratórios, estações de peneiramento e tremonhas de 
alimentação com dispositivo de pesagem; 

• Pontos de transferência da tremonha de alimentação para a correia 
transportadora principal. 

Nas casas de corrida existirá uma rede de dutos de exaustão para o 
despoeiramento dos furos de corrida, do canal de corrida, dos canais de gusa, 
da bica de gusa e dos canais de escória. No topo dos Fornos um duto de 
exaustão servirá à exaustão no carregamento dos silos de carga (no topo). 
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Os dutos de exaustão que servem ao sistema de despoeiramento da casa de 
corrida e o duto de exaustão do topo do Alto Forno serão conectados ao duto 
principal de exaustão que transporta a fase gasosa contendo particulados até 
uma câmara de mistura, onde o gás de exaustão da estação de preparação de 
carga será misturado. A partir da câmara de mistura, o gás será transferido 
até um filtro de mangas onde é separado o material particulado. Após o filtro 
é instalada a casa de ventiladores onde o gás limpo será encaminhado para a 
chaminé única (comum aos dois sistemas de despoeiramento, um para cada 
Forno), onde os gases efluentes dos regeneradores são adicionados. 

O filtro de mangas será equipado com sistema automático de limpeza. O pó 
seco descarregado será transferido por um transportador de corrente para um 
silo de armazenamento, que alimenta um vaso para transporte pneumático 
do pó seco até o circuito de limpeza dos gases, alimentado em um ponto 
antes do ciclone. Dessa forma, a poeira coletada nas casas de corrida e nos 
topos, dos Fornos, assim como aquela coletada na estação de preparação de 
cargas, será removida, junto com as frações mais grossas contida no BFG, no 
ciclone da etapa seca do circuito de limpeza do BFG. 

O teor de particulados da fase gasosa efluente do filtro de mangas não 
excederá 50 mg/Nm3. Esse teor é monitorado continuamente. 

No sistema de dutos de exaustão serão instaladas armaduras, para ajuste do 
volume succionado. 

O teor de material particulado (máximo) é de 50 mg/Nm3 e a quantidade de 
pó coletado estimada em  2,0 kg/t gusa líquido. 

• Efluentes Líquidos 

O efluente líquido do sistema de lavagem dos gases – lavador de gases 
(scrubber) será transferido para um sistema de tratamento na própria unidade 
do Alto-forno. O efluente é por um sistema de sedimentação e de filtração e  
será encaminhado ao reservatório de contenção de efluentes líquidos da usina 
do qual é lançado  no canal do São Francisco. 

As águas de resfriamento dos equipamentos serão recirculadas em circuito 
fechado com a perda por evaporação sendo suprida por água de reposição. 

• Resíduos Sólidos 

Os resíduos gerados pela operação dos altos fornos corresponderão ao 
material de limpeza dos canais de corrida, material de queda e vazamento 
dos equipamentos de transporte de gusa e lama desaguada do sistema de 
limpeza de gases dos altos-fornos. 
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Os demais resíduos gerados são comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3 deste Capítulo III. 

• Emissão de Ruídos 

As fontes de emissão de ruídos serão provenientes do funcionamento de 
correias, peneiras e alimentadores, do funcionamento de exaustores e 
compressores, do funcionamento das bombas da operação do Alto-Forno.    

Todas as fontes geradoras de ruído da área do Alto-forno com um nível de 
pressão sonora maior ou igual a 85 dB (A) serão dotadas com dispositivos 
adequados de controle e/ou isolamento, de tal forma que este corresponda ao 
valor limíte máximo a uma distância de 1,0 m da fonte emissora – 
equipamento. 
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9.2.5 Aciaria 

O gusa líquido obtido nos Altos-Fornos será expedido para a Aciaria por 
ferrovia, vazado em panelas contendo 350 t de gusa líquido. 

A Aciaria está projetada para uma capacidade de produção anual de 
4.950.000 t de aço líquido, sendo previstos dois conversores, cada um de 300 t 
de aço líquido vazado. Os conversores serão do tipo TBM – sopro de oxigênio 
pelo topo do banho, através de uma lança e a injeção de gases inertes 
(nitrogênio e argonio) pelo fundo. 

Após vazamento na panela de aço, o aço líquido será processado para 
remoção das impurezas, segundo processos com objetivos específicos, os 
quais, no conjunto, se convencionou denominar como “metalurgia secundária 
do aço”, ou ainda, simplesmente, “refino secundário”. 

Para a Aciaria da Usina de Placas da CSA estão sendo projetadas para a etapa 
de metalurgia secundária do aço, equipamentos e instalações de 
desgaseificação (do banho líquido de aço) a vácuo, pelo processo 
denominado RH e os equipamentos e instalações de adição de materiais de 
liga ao banho, denominado CAS – OB. 

O fluxograma geral da Aciaria encontra-se ilustrado na Figura III.9.2.11 
Fluxograma Geral da Aciaria 

Figura III.9.2.11 Fluxograma Geral da Aciaria 
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Os graus de qualidade de aço previstos para fabricação serão aço baixo 
carbono, aço de alta resistência, aço livre de impurezas intersticiais (IF), aços 
micro-ligados e aços de aplicação em folhas de flandres. 
 
O balanço de massas da Aciaria é apresentado na Figura III.9.2.12, na qual são 
destacados relacionados os consumos específicos por tonelada de aço 
produzido, bem como os quantitativos anuais do consumo.  
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Figura III.9.2.12 Balanço de massa da Aciaria 
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9.2.5.1   Subunidades da Aciaria 

• Manuseio & Transporte do Gusa Líquido 

O gusa líquido será recebido na ala de carga da Aciaria onde haverá uma 
ponte rolante que descarregará as panelas a partir dos vagões.  

Na ocorrência do evento de interrupção da operação da Aciaria, o gusa 
líquido será vazado em pátio (especificamente preparado)  

• Dessulfuração do gusa líquido 

Para o projeto da dessulfuração do gusa adotou-se a configuração de 
dessulfuração do metal contido na panela de gusa, tendo sido considerada a 
realização de dessulfuração sobre 100% do gusa líquido produzido nos Alto-
Fornos. 

O processo adotado será o da injeção do agente dessulfurante, através de 
lança, no seio do banho.  

Tão logo a dessulfuração tenha se realizado, a lança de sopro é levantada, 
retirando-a de dentro do banho e da panela. O carro de lanças é transferido 
para a posição de estacionamento / espera. 

Neste ponto do processo, a máquina de escumação realiza a retirada, por ação 
de raspagem do escumador, da camada de escória formada – escória de 
dessulfuração, que se transferiu para a superfície do banho. Após a 
desescorificação do banho, a coifa de captação & exaustão de fumos é 
levantada e a panela de gusa líquido, agora com baixo teor de enxofre, é 
transferida para a área do conversor programado para carregamento. 

A escória da dessulfuração, quando removida da panela (escumação), cai no 
recipiente denominado pote de escória. Os potes de escória cheios são 
transportados até o pátio de escória por veículos rodoviários auto-portantes e 
auto-basculantes, especificamente projetados e construidos, chamados de 
transportadores de potes (pot carriers). 
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• Manuseio dos Materiais 

Para efeito dessa descrição, denomina-se como sistema de manuseio dos 
materiais os equipamentos e instalações que realizam as operações unitárias 
de coleta, armazenamento e despacho & transporte de todos os materiais 
necessários à operação do conversor e aos processos da metalurgia 
secundária, tais como, no principal, sucatas, cal, fundentes, ferro-ligas e 
outros reagentes, de uma maneira geral. 

Devido à localização e características específicas serão instalados dois 
sistemas de manuseio independentes, um para o conversor e outro, para a 
metalurgia secundária. 

A sucata de retorno é recebida em caminhões ou em vagões ferroviários na 
ala de sucata, interna ao edifício da Aciaria, onde é depositada. 

A sucata especificada para o uso programado no conversor é selecionada, 
carregada em calhas, pesada e transferida até a área  dos conversores por um 
carro de transferência. 

Devido à baixa quantidade de sucata disponível, adicionalmente à sucata, 
podem ser carregados no conversor pelotas de minério de ferro. O 
carregamento de pelotas utiliza as mesmas calhas. Para isto, elas são 
transferidas para a calha quando estas estão em posição de pesagem, o que 
permite a adição dosada do minério.  

As ferro-ligas e os fundentes especificados são mantidos em uma instalação 
de 10 silos (+ 4 reservas), arranjados em cota abaixo do piso (silos 
subterrâneos). 

O manuseio dos materiais auxiliares abrange as atividades de transferência 
dos materiais desde os silos subterrâneos até os silos elevados (sobre os 
conversores) e as atividades de recuperação dos materiais a partir dos silos 
elevados e seu transporte e carregamento aos conversores ou às panelas 
deaço. 

• Conversores 

Ambos os conversores serão operados a partir de uma sala de controle 
centralizado, incluindo a supervisão das operações realizadas na ala de 
manuseio de sucata e das estações de dessulfuração. 
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Os conversores são carregados pelas pontes rolantes de multi-propósito. As 
corridas de aço são vazadas em panelas de aço, que são transferidas para a ala 
de tramento secundário do aço, pelos carros de transferência de panela. Os 
potes de escória são manuseados, a partir da posição de colocados no piso 
(por ponte rolante), pelos veículos rodoviários especiais – transportadores de 
pote e por eles transportados até o pátio de (processamento) de escória. 

• Manuseio de escória 

A escória da dessulfuração é separada na Dessulfuração, para ser recolhida 
em potes de escória específicos para a dessulfuração. 

As escórias da Aciaria – escória do conversor, escória da estação de 
escumação da panela de aço e escória do lingotamento são separadas nos 
diversos pontos de geração nomeados e são coletadas em potes de escória. Os 
potes cheios são transportados até o pátio (de processamento) de escória por 
veículos rodoviários – os transportadores de pote. No pátio de escória, o pote 
é basculado por ação de mecanismo do próprio transportador de potes e a 
escória é depositada no solo, para resfriamento e posterior processamento. 

9.2.5.2 Refino Secundário do Aço Vazado 

Após o vazamento, a panela contendo o aço bruto (como vazado) é 
conduzida para os processos de metalurgia secundária (refino). A metalurgia 
secundária é realizada por duas vias distintas, conforme as características 
desejadas para o produto final: 

• Rota da metalurgia de panela – processo CAS-OB; ou  

• Rota da desgaseificação à vácuo – processo RH.  

O sistema de silos para recebimento e armazenamento dos materiais de 
adição das instalações CAS-OB e RH são alimentados pelo sistema de 
manuseio de ferro ligas. 

• Processamento  CAS - OB 

O processo CAS – OB tem por objetivo a realização dos ajustes dos teores dos 
elementos – tais como carbono ( C ), manganês (Mn), silício (Si) e alumínio 
(Al), no aço líquido, assim como o ajuste da temperatura do banho. Neste 
caso, o resfriamento é realizado por um agente refrigerante e o aquecimento, 
pela introdução no banho de um arame (fio) de alumínio e, simultaneamente, 
injeção de oxigênio. Não se dão reações químicas. 
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O processo inicia-se com a Rinsagem do banho por argônio, que consiste na 
injeção e passagem do gás argonio pela massa do banho tendo com objetivo a 
sua  homogeneização. A panela de aço, após vazamento, é posicionada abaixo 
de um cone de aço – com revestimento refratário. Nessa posição, inicia-se a 
injeção de argonio pelo fundo da panela, o que resulta na rinsagem da massa 
líquida do banho. O cone é, então, abaixado e penetra no banho. Nessa 
posição de cone submerso são tomadas amostras do banho, para 
determinação da atividade do oxigênio no banho e, portanto, das 
necessidades de alumínio – metal, para a desoxidação do banho. Durante as 
reações de desoxidação e de adição dos agentes de liga é aumentada a razão 
de alimentação de argonio. 

Onde necessário, é possível a combinação da instalação nomeada 
anteriormente com uma instalação de lança de oxigênio, para sopro pelo topo 
do banho, para obter-se o aquecimento do banho por energia química 
(reações exotérmicas). Neste caso, são usados como fonte de energia grânulos 
de alumínio, que, adicionados ao banho via o sistema de adição de ligas, são 
“queimados” pelo oxigênio, numa reação de combustão, cujo efeito 
exotérmico aquece o banho. 

• Processamento à vácuo - RH 

As principais funções de um desgaseificador são:  

− Descarburação; 

− Ajustamento preciso dos elementos, para alcance de uma análise química 
objetivada; 

− Melhoria da limpeza do aço; 

− Redução do teor de hidrogênio contido; 

− Redução do teor de nitrogênio contido; 

− Desoxidação a vácuo; 

− Ajustamento da temperatura. 

O vaso com novo revestimento e aquecido é transportado para a posição de 
espera, onde ele é mantido quente ou é aquecido, pronto para operação. A 
panela de aço contendo o banho é posicionada em cima de um carro de 
transferência. O carro é movimentado e é colocado na posição abaixo do vaso 
RH (em operação corrente), denominada “posição de processamento”. Nessa 
posição relativa de panela e vaso, por mecanismos de vácuo e de elevação da 
panela fica assegurada a movimentação ascendente do banho, da panela para 
o vaso.  
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Assim que o nível necessário da pressão é alcançado são realizadas as 
operações metalúrgicas objetivadas, inclusive a adição dos agentes de liga 
especificados. 

Quando necessário no processamento, a lança de oxigênio, multi-propósitos, 
é utilizada para refino ou, alternativamente, para aquecimento 
aluminotérmico. 

Uma vez que tenha sido completado o processamento, a panela é baixada e 
colocada sobre o carro de transferência. O carro é transferido até a posição de 
“pega” pela ponte rolante da ala de lingotamento. 

Está prevista uma sala de controle operacional única para as instalações do 
CAS – OB e do desgaseificador à vácuo RH. 

9.2.5.3 Aspectos Ambientais 

• Emissões Atmosféricas 

− Sistema de despoeiramento primário  

Na operação dos conversores será gerada grande quantidade de monóxido de 
carbono em alta temperatura, bem como outros gases. A fim de aproveitar o 
potencial energético desses gases é utilizado um sistema de resfriamento / 
vaporização, seguido de um sistema de limpeza a seco de gases, 
compreendendo um Precipitador Eletrostático (despoeiramento primário). 

O sistema e refrigeração dos gases produzirá vapor em uma caldeira com 
circulação forçada. Os gases, após serem tratados pelo precipitador 
eletrostático, serão recuperados e armazenados em um reservatório para uso 
energético na Usina e na Usina Termelétrica. Nos períodos iniciais e finais de 
sopro dos conversores, os gases são pobres em monóxido de carbono e não 
são apropriados para armanezamento como combustível. Neste caso, são, 
então, desviados para um flare, onde são queimados. 

O pó coletado pelo sistema de despoeiramento primário - fração mais grossa 
– 6 ∼ 8 kg/t aço líquido (coletada na curva superior do resfriador 
evaporativo) e poeira fração mais fina – 14 kg/t de aço líquido (coletada no 
precipitador eletrostático) é removido e transportado por vagões ferroviários 
ou caminhões. 

O conceito geral adotado para o sistema de despoeiramento primário da 
Aciaria encontra-se ilustrado na Figura III.9.2.13. 
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Figura III.9.2.13 Fluxograma Geral do Sistema de Despoeiramento Primário – Aciaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Sistema de Despoeiramento Secundário   

O sistema de Despoeiramento secundário tem o objetivo de coletar e conter as 
emissões de material particulado geradas pela realização da operação de 
carregamento do gusa líquido na ocorrência de projeções / derramamentos / 
gotejamento de aço e de escória no manuseio e no carregamento de adições. 
Adicionalmente, o sistema secundário ajuda na coleta de particulados que 
eventualmente o sistema primário não tenha coletado.00 

O pó coletado pelo sistema de despoeiramento secundário será removido e 
transportado por vagões ferroviários ou por caminhões. 

As fontes geradoras conectadas ao sistema secundário são as estações de 
dessulfuração de gusa líquido, o dispositivo de escumação de escória da 
dessulfuração, a estação de rinsagem, a instalação CAS–OB, o 
desgaseificador, o dispositivo de escumação de escória da panela de aço, a 
estação de carregamento de lixo industrial, o sistema de descarga de pó do 
precipitador eletrostático, o pátio de escarfagem, a estação de demolição de 
revestimento de panela, a oficina de revestimento do distribuidor  e diversos 
pontos de transferência de correias transportadoras. 

O conceito geral adotado para o despoeiramento secundário da Aciaria 
encontra-se ilustrado na Figura III.9.2.14. 
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Figura III.9.2.14  Fluxograma Geral do Sistema de Despoeiramento Secundário – Aciaria –  
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b) Escórias do conversor e da dessulfuração e material proveniente  da 
escumação da panela de aço  que são encaminhadas ao pátio de 
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”Lixo industrial” constituído pelo material gerado pela limpeza dos pisos das 
alas da Aciaria e por entulho contendo metálicos proveniente de demolição 
refratária, que são enviados ao pátio de processamento de escórias. 

Sucatas na forma de cascão gerados pelo vazamento de aço no piso, que 
também são enviadas ao pátio de processamento  de escória. 

Os demais resíduos gerados são comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3 deste Capítulo III. 

• Ruídos 

Os ruídos gerados na aciaria serão decorrentes das operações de transferência 
de materiais e de equipamentos de armazenamento  e transporte. 
Eventualmente poderá ocorrer geração de ruído provenientes de reações 
bruscas nas operações de vazamento e basculamento de aço e escória. 

9.2.6 Lingotamento Contínuo 

O aço líquido nas panelas e após o tratamento no refino secundário, é 
transferido até as máquinas de lingotamento contínuo, para a produção das 
placas. 

A máquina de lingotamento contínuo receberá o aço no sistema de 
alimentação da máquina. O aço é então vazado para o distribuidor (tundish), 
que alimenta as lingoteiras, seção da máquina, na qual, por um processo de 
resfriamento controlado, obtém-se a conformação desejada para o aço 
solidificado. 

As placas serão produzidas conforme especificações dimensionais 
previamente estabelecidas. São, em seguida, cortadas, resfriadas e 
encaminhadas para o pátio de estocagem de placas, para serem transferidas 
até o Terminal Portuário para exportação. 

Considerando a produção objetivada para a Usina, foram especificadas duas 
unidades de máquinas de lingotamento contínuo de placas (CC1 e CC2).  

9.2.6.1 Subunidades do Lingotamento Contínuo 

• Máquina de lingotamento 

Os dados operacionais e especificações referentes às máquinas (CC1 e CC2)  
estão listados na Tabela III.9.2.6. 
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Tabela III.9.2.6 Características das máquinas de lingotamento contínuo 

Projeto CC1  molde curvo 
CC2  molde vertical - curvo 

Número de veios 2 

espaçamento entre veios 7.000 mm 

velocidade de lingotamento CC1 - 1,65 m/min (max); 1,35 m/min (média) 
CC2 - 1,80 m/min (max); 1,50 m/min (média) 

produção CC1 - 190.000 t/mês (placa média) 
CC2 - 210.000 t/mês (placa média) 

tempo de lingotamento CC1 - 61 min (média) 
CC2 - 55 min (média) 

espessura da placa 200 mm  a  260 mm 

espessura padrão 230 mm 

Largura da placa 800 mm  a  2.100 mm 

placa média – largura 1.150 mm 

− Torre de troca de panelas 

A torre de troca de panela, do tipo giratória, está projetada para receber duas 
panelas. As panelas são retiradas do carro de transferência de panelas de aço 
pela ponte rolante da ala de carga (500 / 100 t) e posicionadas na torre. Após 
o lingotamento, as panelas são esvaziadas, vazando-se os restos de corrida 
em um pote de escória estacionado no piso da ala. 

− Carro do distribuidor 

O carro do distribuidor transportará os distribuidores desde a posição de 
espera até a posição de lingotar, e de volta. A pista de rolamento do carro está 
protegida contra os efeitos dos eventuais respingos e transbordamentos de 
aço. 

− Distribuidores (tundishes) 

O aço líquido, vazado da panela de aço, fluindo através do distribuidor, é 
distribuido para duas válvulas posicionadas no fundo do distribuidor, em 
posição relativa correspondente a de entre as duas lingoteiras (veios). O 
revestimento das paredes e do fundo do distribuidor é refratário. Os 
elementos internos – septos e paredes internas, são construidos com material 
refratário. 

− Lingoteiras (ou moldes) 

As características dimensionais das lingoteiras são: 

Tipo   ajustável 

Espessura  230 mm 
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Largura  800 mm  a  2.000 mm 

Comprimento  800 mm (min) 

Basicamente, a lingoteira é constituída pelos seguintes elementos: estrutura 
básica, chapas de cobre , caixas de água (construidas de aço inoxidável), 3 
conjuntos de cilindros para oscilação – face larga, 3 cilindros para oscilação – 
face estreita, disposição de conjuntos de bicos de aspersão de água, tampas, 
suprimento de água de resfriamento (tipo ação rápida com placa de 
desconecção), suprimento de energia / hidráulico, dispositivo de medição do 
nível de enchimento da lingoteira (com especificação para “partida 
automática do lingotamento”), ajustamento da face estreita e sistema de 
exaustão das emissões, incluindo filtragem.  

− Outras elementos da máquina 

Mesa de rolos de aproximação, dispositivo de medição da temperatura da 
superfície da placa, sistema da placa falsa, maçaricos para corte da  tira  no 
comprimento das placas e mesas de rolos de saída  do corte 

− Retirada de carepa 

Existe um canal de carepa sob cada veio, dotado de um sistema de raspador 
mecânico e de água de arraste, que conduz a carepa desprendida da placa até 
um poço de (sedimentação) carepa. Do poço, a carepa é removida por uma 
ponte com caçamba de garras e depositada em um leito de drenagem. A 
água, livre de sólidos, é bombeada, em retorno, até o sistema central de 
suprimento e de distribuição de água. A carepa, após drenada, é transportada 
até a Sinterização por caminhões. 

− Identificação das placas 

As placas, ainda na mesa de rolos, são medidas na largura, pesadas e 
estampadas. 

− Retirada das placas 

As placas são retiradas da mesa de rolos de descarregamento e posicionadas, 
em pilhas de três placas cada, em dois transferidores, por uma ponte pórtico. 

• Manuseio da Placa 

A transferência / manuseio das placas será realizado por veículos rodoviários 
com garras. 
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− Pátio de placas 

As placas serão transportadas por carretas até o pátio de placas, com um área 
total de 2 × 25.000 m2 e capacidade de estocar 350.000 t.  

Os guindastes do pátio empilham as placas em posições controladas por um 
sistema de indexação dos guindastes, que se baseia em um programa de 
gerenciamento do pátio. 

− Acabamento superficial 

Na oficina de acabamento de placas, as placas são inspecionadas e, se 
necessário, são escarfadas, rebarbadas (com martelete ou com maçaricos para 
escarfagem), ou esmerilhadas ou usinadas na superfície de cima e são 
cortadas. Taxa de remoção de 99%. Dispositivo para retirada da sucata de 
condicionamento de superfície. 

Normalmente, as placas são transportadas por carretas desde o pátio de 
placas até o acabamento – esmerilhamento, escarfagem e oxi-corte. Nos casos 
em que o tipo de placa tem que ser recondicionada no estado de placa quente, 
elas são desviadas diretamente da ala de lingotamento até a oficina de 
acabamento, sendo transportadas pelos ponte-pórtico de placas. 

9.2.6.2 Aspectos Ambientais 

• Emissões Atmosféricas 

As emissões atmosféricas são apresentadas no item 9.3.5.3 juntamente com o 
Sistema de Despoeiramento Secundário da aciaria. 

• Efluentes Líquidos 

As águas de arraste no canal de carepa serão coletadas em um poço de 
sedimentação (poço de carepa). A carepa sedimentada é retirada por 
guindaste dotado de caçamba de garras (clam shell) e colocada no piso para 
desague. A água, livre de sólidos, será recirculada ao sistema central de 
tratamento e distribuição de água. 

As águas de resfriamento dos equipamentos serão recirculadas em circuito 
fechado, com a perda por evaporação sendo suprida por água de reposição. 
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• Resíduos Sólidos 

Os principais resíduos corresponderão a: 

a) Carepas geradas no corte das placas, no percurso da mesa de rolo e na 
escarfagem ou provenientes da limpeza do poço de carepa, sendo 
destinadas à Sinterização; 

b) Sucatas provenientes da limpeza do distribuidor, restos de panelas e 
pontas de placas de aço, sendo transferidos até o pátio de preparação de 
escórias, para recuperação das frações metálicas. 

Os demais resíduos gerados são comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3 deste Capítulo III. 

• Ruídos 

No principal, os ruídos gerados no Lingotamento Contínuo são decorrentes 
das operações de manuseio & transferência das placas pelos equipamentos de 
armazenamento  e transporte. 

9.3 UNIDADES AUXILIARES 

Para efeito deste Estudo de Impacto Ambiental são consideradas Unidades 
Auxiliares à Produção da  usina as seguintes instalações:  

• Usina Termelétrica – UTE; 

• Fábrica de Oxigênio – FOX; 

• Unidade de Produção de Cimento; 

• Pátio de Preparação de Escórias – PPE. 

A descrição de cada uma das unidades auxiliares é apresentada a seguir. 

9.3.1 USINA TERMELÉTRICA 

9.3.1.1 Aspectos Gerais 

A Usina Termelétrica – UTE está projetada para suprir a totalidade das 
necessidades de energia elétrica da Usina de Placas, a partir da combustão de 
uma mistura gasosa constituída por gás de alto-forno – BFG (principalmente) 
e por gás do conversor – LDG (em menor proporção). 
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Adicionalmente, também, será suprido à UTE vapor de alta pressão, obtido a 

partir das caldeiras de recuperação do calor contido nos gases efluentes das 

baterias de coqueificação de carvão na Coqueria. 

O empreendedor prevê  a implantação de UTE em duas etapas:  

- Uma primeira etapa prevê a implantação de 1 unidade de 165 MW, do 
tipo geração a vapor   e  1 unidade de 165 MW, do tipo geração a gás que 
utilizará todo o vapor produzido pela coqueria e parte do gás de alto-
forno. Nesta etapa todo o gás de conversor e o restante do gás de alto-
forno serão queimados num flare. Nesta etapa toda a energia gerada será 
consumida no próprio complexo siderúrgico; 

- Na segunda de implantação da UTE é prevista a implantação de outra 
unidade de 165 MW, do tipo geração a gás que utilizará todo o gás de 
alto-forno e de conversor. Nesta etapa a energia elétrica excedente deverá 
alimentar a rede do sistema regional de energia. 

A configuração final da UTE (duas etapas) compreenderá os seguintes 
equipamentos e instalações:  

• Duas unidades de geração a gás, cada uma consistindo de um gerador de 
vapor com chaminé, uma turbina a vapor, um condensador de vapor, um 
gerador e um gerador-transformador combinado; 

• Uma unidade de geração a vapor, consistindo de uma turbina a vapor, 
um condensador de vapor, um gerador e um gerador-transformador 
combinado; 

• Sistema de refrigeração a água, para as unidades a gás, assim como para 
as unidades a vapor; 

• Captação de água a partir de corpo hídrico e descarga de água no mesmo 
corpo; 

• Instalação para água desmineralizada; 

• Sistema de combate à incêndio; 

• Sistema de controle e instrumentação, incluindo sala de painéis elétricos e 
sala de controle centralizado; 

• Um transformador de partida. 

A localização da UTE e os pontos de captação e de descarga de água no canal 
de São Francisco são apresentados na Figura III.9.3.1.
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FIGURA III.9.3.1 
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9.3.1.2 Unidade de Geração a Gás  

• Geração de Vapor 

A unidade a gás consiste, basicamente, de um gerador de vapor que inclui 
todos os sistemas de elementos de superfície para aquecimento e de linhas de 
transporte necessárias à combustão da mistura gasosa, assim como a do gás 
natural (GN), para uso nos eventos de ignição e como gás combustível de 
substituição. Inclui também as estruturas metálicas de sustentação, as 
plataformas e passadiços, os dutos de gás e de ar de combustão, a chaminé 
com ventilador (para tiragem forçada), guinchos e dispositivos para içamento 
de cargas e instrumentação e equipamentos para inspeção. A caldeira 
especificada foi a do tipo blast furnace gas boiler (BFGB) – com a chaminé (85m 
de altura) montada diretamente no topo da caldeira. A caldeira é montada a 
ceu aberto em uma estrutura metálica de suporte, sendo o topo a prova de 
chuvas. 

A caldeira BFGB está equipada com queimadores do tipo multi-combustíveis, 
com capacidade para queimar gás de alto-forno (BFG) e gás de conversor 
(LDG), assim como gás natural (GN). Tal como já anotado, o combustível 
principal é o BFG, suplementado pelo LDG (configuração final). O GN será 
utilizado principalmente para ignição da caldeira, mas ele poderá também ser 
usado em operação corrente, na indisponibilidade de BFG/LDG, até 50% do 
volume da mistura gasosa. 

A disponibilidade energética correspondente aos combustíveis utilizados é 
mostrada na Tabela III.9.3.1.  

Tabela III.9.3.1 Disponibilidade Energética dos Combustíveis  

Gás Vazão Média (Nm3/h) 
Poder calorífico 

(kJ/m3) 
Energia líquida 

(GJ/h) 

Gás de aciaria (LDG) 15.000  8.500 127.5 

Gás do alto Forno 
(BFG) 

560.000 3.500 1.960.0 

Total ------ ------ 2087.5 

Vapor (Coqueria) 317 t/h (450°C, 60bar)  

Na Tabela III.9.3.2 é  apresentada a análise química típica (% volumétrica) e o 
poder calorífico dos gases utilizados para a geração de vapor. 
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Tabela III.9.3.2  Características dos Gases Combustíveis – UTE 

  BFG LDG GN 

N2 Vol. % 52,30 ------ 1,0 

CO2 Vol. % 21,20 20,0 1,9 

CO Vol. % 22,75 69,0 ------ 

H2 Vol. % 3,35 10,0 ------ 

O2 Vol. % 0,40 1,0 ------ 

CH4 Vol. % ------ ------ 90,7 

C2H4 Vol. % ------ ------ 6,4 

Peso específico Kg/Nm3 1.366 1.281 0,782 

Poder calorífico MJ/m3 3.235 9.795 36.352 

Visando o pre-aquecimento do ar de combustão são especificados dois pre-
aquecedores. O BFG também é pre-aquecido. Este arranjo de três pre-
aquecedores confere uma melhora da estabilidade na ignição da caldeira, 
assim como aumenta a sua eficiência operacional. 

A caldeira BFGB está diretamente conectada à turbina a vapor. 

• Circuito de vapor, condensado e de reposição de água 

O circuito adotado corresponde ao ciclo simples com reaquecimento de 
vapor. 

O vapor obtido na sessão de geração de vapor é transportado até a sessão de 
alta pressão (HP) da turbina, onde se expande. Após a sua expansão, o vapor 
deixa a turbina (exaustão) e é transferido, de volta, até o gerador, onde é 
reaquecido. Em seguida é transferido até a sessão de pressão intermediária 
(IP) da turbina, de onde é conduzido até a sessão de baixa pressão (LP). Após 
a expansão na sessão LP da turbina, o vapor, por exaustão, é alimentado ao 
condensador (do tipo por contato com superfície refrigerada com água). O 
condensado principal formado a partir da condensação do vapor “tirado” da 
turbina é coletado na bandeja quente do condensador, de onde é alimentado 
ao sub-circuito de condensados. O circuito de vapor compreende o conjunto 
da turbina a vapor, o condensador e toda a rede de tubulações, incluindo a de 
vapor vivo, a de vapor reaquecido, a de extração de vapor a partir das sessões 
HP, IP e LP da turbina e a de vapor auxiliar. 

O condensado principal é conduzido via condensador, pre-aquecedores LP e 
desaerador até o tanque de água. A desaeração do condensado, realizada no 
condensador e no desaerador do tanque de alimentação de água, leva o teor 
de oxigênio para < 0,02 mg/l. 
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A água de reposição para o ciclo água – vapor é alimentada ao circuito no 
condensador. O circuito da fase “condensado/água de reposição” 
compreende o dispositivo dos pre-aquecedores HP e o dos pre-aquecedores 
LP de condensados, além do tanque de água com desaerador, a rede de 
tubulação de água de reposição e as bombas da água de reposição, no 
principal. 

9.3.1.3 Unidades de Geração a Vapor (proveniente da coqueria) 

•  Circuito da água - vapor 

O circuito adotado corresponde ao ciclo simples do vapor. O vapor vivo é 
gerado externamente à UTE, na caldeira de recuperação de calor da Coqueria 
e é recebido na UTE - Unidade de geração de energia a vapor de calor 
recuperado a uma razão de 400 t/h, temperatura de 520 oC e pressão de 105 
bar. 

O vapor vivo é dirigido diretamente à turbina. Após expansão na turbina, o 
vapor é forçado a sair, por exaustão, sendo dirigido a um condensador de 
vapor resfriado a água. 

A tubulação do circuito de vapor compreende toda a tubulação necessária à 
conecção da tubulação de transporte do vapor vivo com a turbina, incluindo 
tubulação de extração de vapor e o circuito de by-pass de vapor, assim como 
todos os sistemas necessários à operação da Unidade. 

O condensado principal formado a partir da condensação do vapor “tirado” 
da turbina é coletado na bandeja quente do condensador, de onde é 
alimentado ao circuito de condensados. O condensado principal é conduzido 
pelas bombas de condensado, via desaerador, até o tanque de água. A 
desaeração do condensado, realizada no condensador e no desaerador do 
tanque de alimentação de água, leva o teor de oxigênio para < 0,02 mg/l. A 
água de reposição para o ciclo água – vapor é alimentada ao circuito no 
condensador. 

O circuito de condensados inclui o sistema de condensação, as bombas de 
condensados e o sistema do condensador de vapor. 

O tanque de água de alimentação é projetado de tal forma que a desaeração 
do condensado para o nível especificado de oxigênio é realizado sob qualquer 
condição operacional (inclusive falha de algum componente relevante). 
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Em condições normais de operação, a água de caldeira, com a pressão e a 
temperatura especificadas e necessária à operação das caldeiras de 
recuperação de calor (localizadas externamente à UTE), é suprida pela bomba 
de alimentação de água de caldeira, instalada a jusante do tanque de água de 
alimentação. Dessa forma, o tanque serve como um tanque de armazenagem 
de água para suprimento às caldeiras de recuperação de calor. 

A água de alimentação das caldeiras de recuperação é realizada a uma razão 
de 410 t/h, temperatura de 105 oC e pressão de 130 bar. 

 9.3.1.4 Sistema  de Refrigeração 

O sistema de refrigeração prevê a utilização de um circuito de água  para 
dissipar a energia térmica contida no vapor forçado a deixar a turbina e 
processado no condensador para a sua condensação, assim como aquela 
contida em todos os sistemas auxiliares que requeiram refrigeração. O calor 
proveniente de todos os resfriadores do sistema auxiliar da UTE são 
dissipados através do circuito fechado de água de refrigeração, o qual  é 
resfriado pelo sistema de água fria. 

A água nova será captada no canal de São Francisco (conforme descrito no 
item 9.4.2), com uma temperatura entre 25 oC e 31 oC, por uma instalação 
adutora compreendendo 2 × 60%  bombas de água de refrigeração que 
atendem às Unidades de geração a gás de alto-forno e 2 × 60%  bombas de 
água de refrigeração que atendem às Unidades de geração a vapor. A água de 
refrigeração passa pelo condensador, onde, por troca térmica, o calor contido 
no vapor forçado a partir da turbina passa para a água de refrigeração. 

Um sistema fechado de água de refrigeração é conectado ao sistema de água 
nova através dos trocadores de calor, instalados em paralelo aos 
condensadores. Neste caso, o calor dissipado nos trocadores e contido na 
água de resfriamento dos trocadores de calor é transferido para o canal pelo 
sistema de água nova. 

9.3.1.5 Sistemas Elétricos e de Controle 

Os sistemas elétricos da UTE estão projetados para conferir a alta 
disponibilidade especificada para a Usina de Placas. Para tal, apresentam as 
seguintes características: 

− Cada Unidade de Geração é independente e está equipada com o seu 
próprio gerador-transformador e sistema de suprimento de insumo; 

− Um sistema comum auxiliar de suprimento para o start-up das Unidades e 
para eventos de parada de suprimento, através de um transformador de 
partida (de start-up); 
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− MV – switchgears alocados a cada subestação unitária e às unidades 
periféricas; 

− LV – switchgears funcionalmente alocados, com redundância na 
alimentação; 

− Suprimento ininterrupto de força para o sistema de instrumentação & 
controle (I & C) e proteção dos componentes relevantes. 

No regime de partida da Usina de Placas a energia elétrica será suprida pela 
rede local em 138 kV e as Unidade da Usina serão supridas a partir do 
sistema geral de distribuição, que é alimentado pelo transformador de partida 
138/6,3 kV. Após as partidas das Unidades, elas são supridas pelo sistema de 
distribuição que alimenta as subestações unitárias e pelo sistema de 
distribuição interno à Unidade. 

Durante o regime normal de operação o transformador de partida fica em 
stand by para a operação, suprindo energia para as unidades auxiliares que 
não estejam servidas pelas subestações unitárias, referentes a cada uma das 
Unidades da Usina. 

Os objetivos definidos para a instrumentação & controle da UTE são os 
seguintes: 

− Mapear a execução do processo através dos sensores, de tal forma que o 
estado da UTE e cada detalhe possa ser identificado e validado 
completamente, a qualquer tempo, a partir da cabine de comando remoto 
centralizado; 

− Tornar o processo remotamente controlado pela ação dos atuadores de 
campo; 

− Automatizar o processo de tal forma que a UTE, incluindo todos os seus 
sistemas, possam ser controlados a partir de duas salas controle de 
operação, para todas as condições e regimes operacionais, conferindo a 
maior segurança e disponibilidade possíveis, para a UTE. 

O sistema de controle está localizado na sala de componentes eletrônicos e na 
sala de controle operacional. O sistema é do tipo de controle distribuído 
(DCS), que tem provado ser a plataforma mais usual em automação de UTEs. 
O DCS adota uma arquitetura com redundâncias no sistema de transporte bus 
e no sistema de operação e monitoramento, visando a maior confiabilidade 
para a operação segura da UTE. 

A sala de controle centralizado está equipada com dispositivos de video (os 
mesmos elementos de unidades, atuadores e instrumentos controlados pelo 
DCS) e alguns botões de acionamento em emergência, requeridos para o 
shutdown da Unidades de Geração. 
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9.3.1.6 Aspectos Ambientais  

• Emissões Atmosféricas 

Os gases combustíveis gerados na CSA (Gás de Alto forno e Gás de Aciaria), 
possuem propriedades que conferem condições bastante favoráveis no que se 
refere às emissões atmosféricas decorrentes de sua combustão, conforme 
exposto abaixo: 

− Não possuem compostos orgânicos em sua composição e, portanto, não 
promovem a emissão de hidrocarbonetos e de compostos orgânicos 
voláteis (VOC); 

− Por não possuírem compostos orgânicos, não provocam emissões de 
material particulado de origem carbonácea, proveniente de combustão 
incompleta; 

− Não possuem metais ou constituintes sólidos inorgânicos em sua 
composição, não resultando emissões de particulados desta natureza; 

− Por não possuírem compostos de enxofre e, portanto, não são produzidas 
emissões de dióxido de enxofre (SO2); 

− Os combustíveis gasosos permitem um melhor controle de combustão do 
que os combustíveis sólidos ou líquidos. Desta forma permitem evitar os 
processos de combustão incompleta, reduzindo-se a concentração de 
monóxido de carbono; 

− Só há formação de óxidos de nitrogênio de origem térmica (produzidos à 
partir do nitrogênio do ar a alta temperatura), devido a inexistência de 
componentes nitrogenados no combustível. 

 Os principais poluentes gerados pela combustão dos gases de alto forno e de 
aciaria são o Material Particulado (MP), o Monóxido de Carbono (CO) e os 
Óxidos de Nitrogênio (NOx). 

Material Particulado (MP) 

Como não são produzidas partículas durante a combustão destes gases, a 
concentração do Material Particulado emitido, tanto numa Unidade 
Termelétrica como num Flare, será  determinada pela concentração de 
partículas originalmente presentes no combustível. Sendo a concentração 
original de Material particulado é da ordem de 10 mg/Nm3, a concentração 
final dos gases lançados na atmosfera será ainda menor, consideradas as 
diluições pelo ar de queima introduzido.  
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Monóxido de Carbono (CO) 

As emissões de monóxido de carbono estão diretamente relacionadas à 
eficiência de queima e aos níveis de excesso de ar praticados. Os combustíveis 
gasosos permitem fácil controle de queima e podem propiciar excelente 
eficiência de queima com baixo excesso de ar.  

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

Como estes combustíveis não possuem compostos nitrogenados em sua 
composição, só existe formação de óxidos de nitrogênio de origem térmica, 
produzido a partir do nitrogênio do ar a altas temperaturas. Os queimadores 
terão como requisitos de projeto a  adoção de equipamentos do tipo “low 
NOx  combustion”, que propiciam baixas emissões de NOx de origem térmica. 
No caso da queima em Flare (Fase 1 da UTE), as condições operacionais serão 
favorecidas pelo posicionamento externo dos queimadores, propiciando 
menor temperatura de chama do que os queimadores internos das caldeiras.  

• Efluentes Líquidos 

Os principais efluentes gerados pela UTE correspondem à água de 
refrigeração dos condensadores e dos eventuais drenos do sistema de 
tratamento de água (águas de  abastecimento das caldeiras e de serviço). 

As características físico químicas, o balanço hídrico e o local de lançamento 
destes efluentes são descritos no item 9.4.3.1 - Sistemas de Efluentes Líquidos. 

• Ruídos 

As principais fontes de geração de ruído na UTE correspondem às caldeiras  
das unidades de geração a gás. Nestas instalações os equipamentos geradors 
de ruído (bombas, sopradores, queimadores, etc) serão dotados de 
dispositivos para controle de ruídos, como atenuadores,  enclausuramentos 
ou isolamento acústico. 

9.3.2 Fábrica de Oxigênio 

9.3.2.1  Aspectos Gerais 

A Fábrica de Oxigênio – (FOX) ou Planta de Separação de Ar produzem os 
gases oxigênio, nitrogênio e argônio que serão utilizados nas seguintes 
aplicações: 
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− Oxigênio, como agente de enriquecimento do ar soprado (nos Altos-
Fornos); 

− Nitrogênio, como agente de transporte no PCI (nos Altos-Fornos); 

− Oxigênio, como agente oxidante do banho metálico no conversor (na 
Aciaria); 

− Nitrogênio, como agente da agitação do banho (rinsagem do aço) no 
conversor (na Aciaria); 

− Argônio como agente de agitação do aço em fase líquida - processos de 
metalurgia de panela (na Aciaria); 

− Argônio como agente de purga, inertização, limpeza e selagem de 
equipamentos – processos de metalurgia secundária (na Aciaria). 

A Tabela III.9.3.3 indica as necessidades, expressas em unidades de massa, 
dos consumidores, consideradas as aplicações citadas anteriormente. 

Tabela III.9.3.3 FOX – Balanço de Massa – Demandas dos Usuários 

 
 

Vazão Pressão Vazão Pressão Vazão Pressão

 (Nm³/h) kPa  (Nm³/h) kPa  (Nm³/h) kPa

10.000 3.000 3.000 3.000 40.000 3.000

- - - - 1.000 3.000

- - - - 1.000 3.000

1.500 1.500 - - - -

20.000 1.500 - - 40.000 800

39.000 1.500 - - - -

3.000 1.500 - - - -

Alta Pressão 10.000 3.000 - - 42.000 3.000

Baixa pressão 63.500 1.500 3.000 3.000 40.000 800

Fábrica de 
Oxigênio

Unidade

Coqueria

Alto Forno

estação de Gás

Termelétrica

Oxigênio

Aciaria

Área de Escória

Oficinas

Nitrogênio Argônio

PRODUÇÃO

CONSUMO
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O processo de obtenção de oxigênio e dos outros gases (co-produtos do 
processo) é um processo de separação desses gases a partir do ar, que os 
contém. Daí a denominação da FOX, alternativamente, como Planta de 
Separação de Ar. 

As principais etapas do processo são o pré-resfriamento & purificação do ar e 
a compressão com separação. 

9.3.2.2 Pré-resfriamento e Purificação  

O ar de processo é comprimido para a pressão exigida por um compressor 
turbo com resfriador intermediário de ar, de várias fases. 

O ar comprimido é resfriado e lavado em um resfriador de contato direto em 
fluxo contrário com água injetada em dois níveis. Na seção inferior do 
resfriador, o ar é pré-resfriado com água recirculada. Na seção superior, o ar é 
resfriado com água gelada produzida por um refrigerador evaporativo 

A água de refrigeração descendente também promove uma lavagem dos 
contaminantes solúveis presentes no ar.  

Os demais contaminadores, tais como vapor da água, CO2 e hidrocarbonetos 
potencialmente perigosos são adsorvidos enquanto o ar passa pelos leitos 
adsorventes com enchimento de alumina ativada e material com propriedades 
de peneira molecular. Os adsorvedores duplos são regenerados, de maneira 
cíclica, através de corrente de nitrogênio da unidade de retificação.  

9.3.2.3 Booster de Compressão Interna 

O fluxo principal do ar purificado entra no compartimento frio diretamente 
onde ele é resfriado próximo da temperatura de condensação, trocando calor 
com o nitrogênio residual do trocador de calor principal.  

Para nova compressão do produto, um fluxo lateral do ar purificado é 
novamente comprimido por um compressor intermediário. Ele é depois 
resfriado na bateria principal do trocador de calor, enquanto o produto 
líquido internamente comprimido está sendo evaporado e aquecido. 

Na coluna de pressão o ar está pré-separado em nitrogênio puro, na parte 
superior, e em um líquido enriquecido com oxigênio na parte inferior. O 
refluxo exigido para a retificação é providenciado pela condensação do 
nitrogênio gasoso em um trocador de calor contra oxigênio em ebulição no 
evaporador/condensador de fluxo inferior.  



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. III-118 

Parte do nitrogênio líquido do condensador promove o refluxo requerido 
para a coluna de pressão e a coluna de baixa pressão. O restante é bombeado 
segundo a pressão de produto requerida por uma bomba centrífuga e 
aquecido no trocador de calor. O nitrogênio líquido é retirado do topo da 
coluna de pressão baixa e enviado para o tanque de líquidos.   

Na coluna de baixa pressão, a separação final acontece em oxigênio puro, 
como produto de parte inferior e nitrogênio na parte superior. 

A coluna de retificação dupla é separada em duas seções, a fim de reduzir a 
altura do compartimento frio. Para a destilação direta a coluna de pressão é 
equipada com bandejas perfurada e a coluna de baixa pressão  com recheios 
estruturados. O oxigênio líquido (LOX) do coletor da coluna de baixa pressão 
é transferido para o condensador/caldeira por meio da bomba de 
transferência do oxigênio líquido. Um fluxo lateral do oxigênio líquido da 
bomba criogênica é encaminhado para o tanque de oxigênio.  

O oxigênio líquido da coluna de baixa pressão é bombeado à pressão de 30 
bar, por uma bomba centrífuga.  

O nitrogênio gasoso residual do topo da coluna de pressão baixa é aquecido no 
sub-resfriador e no trocador de calor principal. Uma parte é usada como gás 
de regeneração para a unidade de peneira molecular e a parte remanescente, 
usada como um fluido de resfriamento no resfriador evaporativo. 

9.3.2.4 Aspectos Ambientais 

A fábrica de oxigênio caracteriza-se por não possuir fontes de emissão 
atmosférica e de efluentes líquidos. Os aspectos ambientais associados à esta 
unidade é restrito à geração de ruído. 

• Ruído 

Os principal ruído gerado na fábrica de oxigênio será decorrente de 
procedimentos de alívio de pressão do compressor , que ocorrem de forma 
intermitente e de curtíssima duração.  Demais fontes de ruídos são 
provenientes da operação dos compressores. 

Como premissa, todos os equipamentos emissores de ruído com um nível de 
pressão sonora maior ou igual a 85 dB (A) deverão ser dotados com 
dispositivos adequados de controle e/ou isolamento, de tal forma que este 
corresponda ao valor limite máximo a uma distância de 1,0 m da fonte 
emissora – equipamento. 
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• Resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos gerados na fábrica de oxigênio são somente aqueles de 
natureza geral, comuns às demais unidades da usina e são descritos no item 
10.3 deste capítulo III. 

9.3.3 PRODUÇÃO DE CIMENTO 

9.3.3.1                Aspectos Gerais 

A produção prevista de escória de alto forno será de 1,30 Milhões de 
toneladas por ano, considerando-se uma taxa específica de produção de 
escória nos altos fornos de 255 kg/t de gusa e a produção anual de 4,97 
Milhões de toneladas de gusa. 

Para a produção de cimento, a  escória granulada de alto forno deverá ser 
moída e seca e, depois, misturada com clínquer e gesso. Será possível uma 
produção de cerca de 2 milhões de toneladas de cimento por ano, a partir do 
suprimento previsto de 1,30 Mt/ano de escória granulada. O teor de escória 
pode variar de 35 a 70% e os teores de clínquer e gesso correspondem a 
aproximadamente 65 a 30%. 

A escória granulada armazenada no pátio de estocagem é transportada por 
uma correia transportadora às moegas intermediárias. O clínquer  recebido 
por trem ou caminhões será descarregado no respectivo pátio e transportado 
ao pátio de estocagem ou diretamente às moegas intermediárias. O gesso é 
transportado diretamente da área de descarregamento para as moegas 
intermediárias. 

Das moegas intermediárias, a escória granulada contendo 14% de umidade 
(máxima), será transportada pela unidade de dosagem até o britador de rolos 
e, posteriormente, até a unidade de moagem onde a escória será moída e seca. 
Um gerador de gases quentes, queimando gás, fornecerá o gás quente de 
processo, para a unidade de moagem e secagem, evaporando a água e 
atuando como fluido para o transporte do pó fino produzido. O material 
moído é encaminhado ao separador onde as partículas maiores serão 
recicladas de volta para o moinho e os finos transportados pelo gás até um 
filtro de mangas, onde são separados. O gás, após passado pelo filtro, é 
descarregado na atmosfera com uma concentração máxima de partículas de 
50 mg/m3. A escória produzida, seca e moída, é então transportada para um 
silo de estocagem.  
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Das moegas intermediárias, o clinquer e o gesso serão transportados por meio 
de correia transportadora em quantidades apropriadas até a outra unidade de 
moagem onde ambos os materiais são moídos e misturados. A mistura 
pulverizada é transportada pelo fluido até o silo de estocagem 
correspondente. A escória moída e a mistura de clínquer com gesso moídos 
são dosados e transportados por correias transportadoras até a unidade de 
mistura onde os materiais serão homogeneizados já nas proporções 
objetivadas. 

Após a mistura, o produto é transportado pneumaticamente até o silo de 
estocagem de produto final. No topo de cada silo existe um filtro de mangas 
que separa as partículas da corrente de ar garantindo uma concentração 
menor do que 50 mg/m3. Deste local, o cimento é transportado até a área de 
ensacamento e posteriormente aos galpões de estocagem para expedição.     

A seguir são identificadas os principais equipamentos e instalações da 
unidade de produção de cimento: 

• Pátio de estocagem para escória granulada (150.000 t); 

• Área de descarregamento de clínquer e gesso, capacidade de manuseio de 
1.000 t/h; 

• Área de descarregamento de caminhões; 

• Pátio de estocagem para clinquer (20.000 t); 

• 1 recuperador de escória granulada  (250 t/h); 

• 1 recuperador de clínquer  (250 t/h); 

• 3 moegas intermediárias de escória granulada  (3.000 t); 

• 1 moega intermediária de gêsso (2.000 t); 

• 2 moegas intermediárias de clínquer (3.000 t); 

• 1 britador de rolos para escória granulada (150 t/h); 

• 2 moinhos para escória granulada (75 t/h); 

• 2 geradores de gases quentes   (7 MW); 

• 2 moinhos para clínquer e gesso (75 t/h); 

• 1 silo de estocagem para escória moída e seca   (3.000 t); 
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• 1 silo de estocagem para clínquer e gesso moídos (3.000 t); 

• 2 unidades de misturamento de escória, clínquer e gesso (75 t/h); 

• 2 silos de estocagem para o produto final  (3.000 t); 

• 1 unidade de ensacamento     (200 t/h); 

• 1 galpão de estocagem para cimento ensacado. 

A Figura III.9.3.2, indica o fluxograma do processo de produção de cimento. 

Figura III.9.3.2 Fluxograma do Processo de Secagem e Moagem da Escória Granulada de 
Alto-Forno 
 
 

 

9.3.3.2   Aspectos Ambientais 

• Emissões Atmosféricas 

As emissões atmosféricas passiveis de serem geradas pela Unidade de 
produção de cimento são decorrentes de 2 grupos a saber:  

− Transporte e manuseio de materiais (escória, clinquer e gesso) como 
britagem, chutes, correias transportadoras, pontos de transferências e 
operação das ensacadeiras;  
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− Decorrentes da operação dos moinhos, que utilizam gases quentes 
gerados pela queima de gás combustível (gás de alto forno, gás de aciaria 
ou gás natural). 

Em ambos os casos, todos os pontos geradores serão atendidos por sistemas 
de despoeiramento composto de captores, rede de dutos e filtro de mangas 
que garantirão uma concentração máxima de material particulado de 50 
mg/Nm3. 

• Ruídos 

As fontes de geração de ruído da fábrica de cimento correspondem à 
operação dos britadores, dos moinhos e dos exaustores dos sistema de 
despoeiramento. Os exaustores serão dotados de dispositivos para controle 
de ruídos, como atenuadores,  enclausuramentos ou isolamento acústico, e os 
moinhos instalados em instalações prediais fechadas. 

• Resíduos Sólidos 

Os resíduos da Fábrica de Cimento são compreendidos principalmente por 
tiras e pedaços de borracha originadas na manutenção e reparos dos sistemas 
de correias transportadoras, e de sacos de papel danificados, descartados na 
área de ensacadeiras. Estes resíduos serão transferidas até o Almoxarifado, ou 
para o Depósito Intermediário de resíduos para armazenamento temporário e 
posterior destinação final adequada. 

Os demais resíduos gerados são comuns às demais unidades da usina e são 
descritos no item 10.3. 

9.3.4 Pátio de Tratamento de Escórias 

9.3.4.1              Aspectos Gerais 

As escórias geradas na Usina de Placas são a escória granulada de alto-forno 
(predominantemente), escória bruta de alto-forno / poço seco (muito pouco), 
escória da dessulfuração e escória do conversor. 

Como já visto (item 9.4.4, a escória granulada de alto-forno é processada para 
a obtenção de material – produto com propriedades cimentícias. 

O objetivo básico das operações unitárias realizadas sobre as escórias no PPE 
é a recuperação das unidades metálicas (Fe) nelas contidas e a reciclagem ao 
processo, como componente da carga metálica sólida do conversor. 
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No entanto, outros materiais contendo Fe são também gerados nos processos 
realizados na Usina. Dentre esses, os mais usuais a serem processados para 
recuperação são aqueles provenientes das “limpezas” das alas da Aciaria e de 
alguns locais dos Altos-Fornos, assim como da limpeza do próprio PPE. 
Genericamente, esse resíduo sólido é denominado como “lixo industrial”. 

Considerados esses resíduos gerados, as principais operações unitárias 
realizadas sob o escopo de trabalho do PPE são: 

• Coleta e transporte da escória líquida vazada a partir do conversor e 
contida no pote de escória; 

• Limpeza, coleta e transporte da escória de alto-forno/poço seco; 

• Limpeza, coleta e transporte do lixo industrial gerado na Usina; 

• Processamento da escória de conversor, escória de alto-forno/poço seco e 
do lixo industrial para recuperação dos metálicos contidos e expedição 
para a Aciaria; 

• Classificação granulométrica e comercialização do agregados (obtidos 
como co-produtos da recuperação do metálico contido na escória do 
conversor). 

A escória gerada nos conversores e na dessulfuração são coletadas em potes 
de escória. Os potes de escória são recuperados a partir dos diversos postos 
de estacionamento e transportados até o PPE pelos veículos especiais, 
denominados transportadores de potes. Na estação de basculamento, situada 
no pátio, por meio de mecanismo de basculamento do pote, localizado e 
acionado pelo veículo, a escória é vazada em rampas, para resfriamento e 
posterior processamento. O serviço de coleta de potes de escória é realizado 
durante 24 hs/dia e 30 dias/mês. 

O serviço de limpeza das alas da Aciaria e do poço seco nos Altos-Fornos é 
realizado por carregadeiras de pneus, preparadas para trabalho sobre 
material quente e por caminhões do tipo fora de estrada. Igualmente, os 
serviços são realizados durante 24 hs/dia e 30 dias/mês. A limpeza inicia-se 
com a coleta e manuseio do lixo industrial para armazenamento temporário 
em poços e/ou caixas de coleta, posicionados em lugares predefinidos. A 
recuperação e carregamento nos caminhões fora de estrada se dão a partir 
desses poços ou caixas. 



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. III-124 

Estão incluídos no escopo de serviços do PPE a realização das atividades na 
rampa de vazamento de escória (resfriamento da escória), recuperação da 
escória resfriada a partir da rampa e o processamento para a obtenção dos 
metálicos contidos na escória, a recuperação dos metálicos contidos no lixo 
industrial e a expedição e transporte (caminhões fora de estrada) até os 
Consumidores internos dos metálicos recuperados, assim como a preparação 
granulométrica e comercialização dos agregados obtidos como uma fração 
não-metálica do processo de recuperação magnética dos metálicos contidos 
na escória (neste sentido, o agregado é um co-produto do processo de 
obtenção do metálico recuperado). 

A planta de processamento do PPE tem dois roteiros de produção, 
considerados os materiais alimentados à planta, a saber: 

• Matéria-prima  escória – produtos: metálicos e agregados; 

• Matéria-prima  lixo industrial – produtos: metálicos e rejeito. 

Devido a capacidade horária da planta de processamento, ela pode manusear 
todos os materiais gerados na Usina. 

A Figura III.9.3.3, apresenta  todas as etapas operacionais da comercialização 
dos agregados. 
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Figura III.9.3.3 Fluxograma Operacional para a Comercialização de Agregados  

 

9.3.4.2              Aspectos Ambientais 

• Emissões Atmosféricas 

As emissões atmosféricas são compreendidas por material particulado gerado 
pelo tráfego de veículos nas vias internas e pelo basculamento para 
alimentação da planta e na recuperação dos agregados a partir das pilhas com 
pá carregadeira. O controle destas emissões será realizado através de um 
programa de umectação por aspersão de água, abrangendo as vias de tráfego 
e os locais de manuseio de materiais geradores de poeira. 
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• Efluentes Líquidos 

Os efluentes líquidos são aqueles comuns às demais unidades da usina como 
efluente doméstico, efluentes oleosos de oficinas e águas pluviais, que são 
apresentados no item 9.4.3.2. 

• Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos gerados nesta unidade são compreendidos por sucatas 
metálicas, pneus, baterias de veículos e e demais resíduos comuns às demais 
unidades da usina, descritos no item 10.3.  

9.4 ENERGIA E UTILIDADES 

Para efeito deste Estudo de Impacto Ambiental são consideradas Sistemas de 
Energia e Utilidades, os sistemas e as instalações que em apoio aos processos 
produtivos realizados internamente ao complexo siderúrgico realizam o 
suprimento e a distribuição de energia elétrica e utilidades. 

Os Sistemas de Energia e Utilidades  compreendem: 

• Sistema de energia elétrica; 

• Sistema de captação, tratamento e distribuição de água; 

• Sistema de efluentes líquidos; 

• Sistema de gases industriais; 

• Sistema de ar comprimido; 

• Sistema de vapor; 

• Instalações e Sistema de combate a incêndio; 

• Sistema de comunicações internas. 

A descrição de cada um deste sistemas nomeadas é apresentada a seguir. 

9.4.1 Sistema de Energia Elétrica 

O suprimento da totalidade da energia elétrica para a Usina de Placas se dará 
a partir da Subestação Principal de 138 kV, alimentada pela Usina 
Termelétrica – UTE, interna à Usina de Placas da CSA. 
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Adicionalmente, para atendimento em situações fora da rotina normal, a SE 
138 kV está conectada à rede de distribuição da Concessionária local. 

A distribuição da energia elétrica  está estruturado como se descreve em 
seguida: 

• 138 kV  Alta voltagem – Transporte da energia desde a Subestação 
principal até as Unidades. 

• 6,6 kV  Média voltagem – Transporte de energia nas áreas internas às 
Unidades, para distâncias curtas (ver detalhamento nos parágrafos 
seguintes). 

• 480 V  Baixa voltagem – Nível de consumo  

• 320/220 V  Baixa voltagem – Nível de consumo (Iluminação e 
consumidores em baixa tensão 

O suprimento de energia trifásica de 6,6 kV e de 480 V é previsto para os 
motores e os aparelhos  elétricos. A energia trifásica de 380/220 V é prevista 
para a iluminação e várias outras utilizações. Em princípio, motores com 
potência menores que 300 kW devem ser alimentados por uma voltagem de 
480 V, e os motores acima de 300 kW devem ser alimentados por uma 
voltagem de 6,6 kV. 

Esta estrutura permite uma economia considerável de consumo, 
considerando o fato que cada nível de voltagem envolve perdas de energia na 
faixa de 2 %. Uma outra vantagem é a redução no número de 
transformadores. 

Para garantir uma alta confiabilidade do fornecimento de energia elétrica 
para o processo de produção, serão necessários um ou mais grupos de 
geradores turbo independentes com uma energia ativa de cerca de 100 MW. 
Esta unidade deve ser capaz de garantir o suprimento da  operação separada 
em caso de perturbações oriundas da rede de alimentação de entrada. 

9.4.1.1 Distribuição da energia elétrica 

O sistema de suprimento de energia é baseado na filosofia que sob condições 
operacionais normais existam dois grupos de rede - a “Rede preta” e a “Rede 
azul”. Ambos os grupos de rede são separados / isolados sob o ponto de 
vista elétrico. No caso de uma falha, quando o grupo de rede respectivo tem 
que ser parado, o segundo grupo de rede é capaz de continuar a operação, 
sem causar interrupção ao sistema.  
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A rede de distribuição de energia é projetada como um sistema radial 
simples. Existe redundância suficiente no nível de distribuição (6,6 kV estação 
principal) e, também, no nível de suprimento (6,6 kV subestação). 

A subestação principal de 138 kV será instalada em local no centro das 
Unidades ou próximo à UTE (co-geração). Daqui, o fornecimento de energia 
elétrica, para a subestação principal de 6,6 kV e para as subestações na 
proximidade de vários consumidores, se dará pela utilização de rotas de 
cabo. O fornecimento da subestação principal de 138 kV ocorrerá por um 
cabo de alta voltagem XLPE, colocado acima do solo. Os transformadores de 
138/6,6 kV estão instalados próximos às Unidades. 

O sistema de distribuição de energia é baseado na filosofia de que, sob 
condições operacionais normais, os disjuntores dos acopladores nas 
subestações de 6,6 kV devem estar abertos e os transformadores não sejam 
operados paralelamente. No caso de paralisação, por causa de uma falha, 
manutenção ou evento semelhante, o sistema de suprimento e o 
transformador são projetados de tal forma que a carga completa de energia 
possa ser assumida. 

As principais subestações nas Unidades são: 

• Coqueria; 

• Sinterização; 

• Altos-Fornos;  

• Porto  e  Pátios & Manuseio de matéria-prima e materiais; 

• Aciaria, Fábricas de oxigênio e Lingotamento; 

• Utilidades. 

O fluxo geral da distribuição é apresentado na Figura III.9.4.1. 
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Figura III.9.4.1 Distribuição de Energia Elétrica na Usina Siderúrgica 

 

 

A demanda total  prevista para a Usina é da ordem de 130 MW. 

9.4.2  Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de água 

Sob o ponto de vista da adução, transporte & distribuição / uso da água bruta 
do canal de São Francisco, globalmente, o sistema de água da CSA pode ser 
visualizado segundo dois sistemas gerais, a saber: 

• Sistema compreendendo a captação e o transporte de água para o uso na 
Usina Termelétrica – UTE, incluindo o seu tratamento; 

• Sistema compreendendo a captação e o transporte de água para uso no 
restante dos sistemas de energia e utilidades, assim como das unidades de 
produção, de apoio à produção e administrativas da Usina de Placas. 
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A localização dos pontos de captação de água para estes dois sistemas é 
apresentado na Figura III.9.3.1 (referida anteriormente). 

9.4.2.1  Sistema de Água para Uso na Usina Termelétrica 

• Premissas de projeto 

Os parâmetros e os valores adotados para definir a água do canal de 
Francisco, a partir da qual foi determinada a configuração do sistema de 
água, estão mostrados na Tabela III.9.4.1. 

Tabela III.9.4.1 Qualidade das águas do canal de  São Francisco 

 Parâmetro Unidade Água do Canal 

Ph - 6,8 – 7,5 

Condutividade µS/cm < 500 

Dureza ao carvão  
KS 4,3 

mg/l < 300 

Sólidos em suspensão mg/l < 200 

P Total mg P /l < 3 

Óleos e graxas mg/l < 20 

Nitratos mg N /l < 5 

Amônia mg/l < 5 

Temperatura ºC < 31 

Oxigênio dissolvido mg/l > 2  

Coliforme fecal NMP/100 ml < 10.000 

Cloretos mg/l < 100 

As denominações para a qualidade das águas produzidas no circuito de 
tratamento, em função dos usos, são identificados a seguir. 

• Água bruta tal-como captada –  a água captada no Canal  de São 
Francisco; 

• Água bruta – a água efluente do gradeamento executado sobre a água 
bruta tal como captada; 

• Água clarificada –  a água efluente do pré-tratamento executado sobre a 
água bruta e que será alimentada ao circuito de filtragem; 

• Água filtrada - a água efluente do circuito de filtragem e que será 
alimentada ao circuito de obtenção de água desmineralizada ou ao 
circuito de água potável ou, para uso, ao circuito de água de serviço; 

• Água de serviço –  a água utilizada para limpezas em geral, água de 
descarga em vasos sanitários e para combate à incêndios; 
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• Água desmineralizada – a água com especificação para uso em caldeira 
de produção de vapor d`água; 

• Água potável – a água com qualidade especificada para uso nos 
refeitórios e nos banheiros, devendo atender às especificações e padrões 
da Organização Mundial de Saúde  (OMS); 

• Águas servidas - as águas que são descartadas no canal de São Francisco.  

• Balanço hídrico 

A necessidade de água bruta captada no canal de São Francisco para o 
circuito de resfriamento da UTE está prevista em 12 m3/s para a primeira fase 
de implantação da UTE e de 18 m3/s, para a segunda, e será totalmente 
retornada para este rio. Para o circuito de água de serviço e  de alimentação 
das caldeiras o consumo previsto será de 250 m3/h. 

A Figura III.9.4.2 apresenta o diagrama dos circuitos de água na UTE.  
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FIGURA III.9.4.2  

BALANÇO DE ÁGUA DA USINA TERMELÉTRICA 

  



FLUXOGRAMA - CAPTAÇÃO ETRATAMENTO DE ÁGUA - USINA TERMELÉTRICA
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• Descrição dos circuitos de tratamento 

O sistema de água para uso na UTE consiste no seguinte conjunto de 
equipamentos e instalações: 

• Tomada de água e tratamento mecânico (gradeamento); 

• Circuito de pré-tratamento; 

• Sistema de condicionamento para obtenção de água de serviço; 

• Sistema de água potável; 

• Sistema de água desmineralizada; 

• Unidade de condicionamento do ciclo água – vapor; 

• Unidade de “polimento” do condensado; 

• Unidade de cloração do sistema de água de refrigeração; 

• Bacias de águas servidas / multi-funções; 

• Laboratório de análise de águas. 

Adução & Gradeamento 

A adução & gradeamento constitui-se em um conjunto de equipamentos e 
intalações compreendendo as linhas propriamente ditas, placas de barragem 
de fluxo, grades & dispositivo de auto limpeza, dispositivo de manuseio e 
coleta da lama dos sólidos retidos para cada uma das grades, estação de 
bombas e tubulação de transporte até o circuito de pré-tratamento. 

Unidade de Pré-Tratamento 

A água efluente desse circuito é a água clarificada. O circuito tem por objetivo 
a redução dos sólidos em suspensão e dos teores de matéria orgânica. As 
impurezas orgânicas são removidas por absorção pelos flocos de hidróxido 
de ferro, em uma etapa de floculação (desestabilização dos constituintes 
coloidais). As frações maiores dos sólidos em suspensão são desestabilizadas 
para, em seguida, precipitarem. A fração dos sólidos constituída por 
alumínio-silicatos é removida numa etapa seguinte à floculação, após a 
adição de um polieletrólito, visando a melhor formação de flocos. 
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Os principais elementos do circuito são duas câmaras de reação (estágio da 
floculação), um separador de lamelas (estágio da sedimentação), o tanque de 
água clarificada e três instalações de tancagem, preparação e adição/dosagem 
de reagentes. Estão especificados dois circuitos de pré-tratamento, arranjados 
em paralelo. 

O material sedimentado no fundo do separador constitui-se na lama do pré-
tratamento sendo removida manualmente. Alternativamente, visando a 
melhoria da eficiência do circuito, parte da lama é re-alimentada ao circuito 
antes da entrada da água a ser tratada na primeira câmara de floculação, 
através de bombas de recirculação de lama. O excesso de lama é alimentado a 
um tanque de armazenamento, sendo posteriormente desaguada em uma 
centrífuga. A lama seca é armazenada em tambores e é transferida para o 
Depósito Intermediário de Resíduos, onde ficará armazenada aguardando a 
oportunidade da realização de transporte para a destinação final. 

Unidade de Tratamento da Água Clarificada 

O circuito de tratamento da água clarificada é alimentado a partir do tanque 
de água clarificada. O efluente do circuito é a água filtrada. 

O processo unitário realizado na unidade de tratamento de água clarificada é 
a filtragem da água clarificada alcalina, sendo realizada em três estágios, a 
saber: 

• 2 × filtros de areia, de multi-camadas, para retenção dos elementos não 
filtráveis; 

• 1 × filtro scavenger, trocador por adsorção, para redução de matéria 
orgânica; 

• 1 × filtro de carvão ativado, para uma segunda redução da matéria 
orgânica(adsorção), adequando o teor de orgânicos às alimentações das 
unidades de  desmineralização e de água potável. 

Unidade de desmineralização 

A alimentação ao circuito de desmineralização é de água filtrada, obtendo-se 
o efluente – produto água desmineralizada, para uso no ciclo água – vapor 
das unidades de geração a gás, assim como em outros usos externos à UTE. 

O circuito de desmineralização, como já nomeado, é do tipo de troca iônica, 
sendo constituído por trocador catiônico, instalação para gotejamento de CO2, 
trocador aniônico, trocador de camada mista e tanque de armazenamento de 
água desmineralizada. Foram especificados dois circuitos, arranjados em 
fluxos paralelos, com somente um tanque de armazenamento de água 
desmineralizada. A unidade é operada em modo totalmente automático. 
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- Cloração do Sistema de Água de Refrigeração 

O objetivo da cloração é o de prevenir a formação de lodos e a contaminação 
biológica nos circuitos de refrigeração (por exemplo, crescimento de algas), 
para manutenção da capacidade de troca térmica na unidade de condensação 
e dos valores de perda nas tubulações e torre de refrigeração. Para tal, foi 
especificada uma instalação de dosagem de hipoclorito de sódio (NaClO), 
constituída por tanque de armazenamento, dispositivos de dosagem e 
bombas, no principal. 

9.4.2.2 Sistema de Água para Uso na Usina de Placas 

• Aspectos Gerais 

− Premissas de projeto 

A Usina de Placas está projetada para uma taxa de recirculação de água de 
96%. A água de reposição (make up) corresponde a um consumo médio 
previsto da ordem de 0,5 m3/s (≈ 1.800 m3/h).  

As Unidades de Produção e as de Apoio à Produção e Administrativas terão 
circuitos internos de tratamento, distribuição e recirculação de água, sendo 
supridas a partir de uma instalação central de captação (Canal São Francisco), 
tratamento para obtenção de água industrial e de serviço & rede de 
distribuição.  

O local de captação é indicado na Figura III.9.3.1 apresentada anteriormente. 

Os parâmetros e os valores adotados para a água do canal de São Francisco, a 
partir da qual foi determinada a configuração do sistema central de captação 
& tratamento de água, estão mostrados na Tabela III.9.4.1, apresentada no 
item 9.4.2.1. 

• Captação, Tratamento & Armazenamento de Água 

A captação no rio São Francisco é realizada através de um canal de construído 
perto dos limites da Usina com comprimento de cerca de 400m conforme 
indicado na Figura III.8.4 referida no capítulo 8 – etapa de implantação. A 
velocidade do fluxo neste canal será da ordem de 0,3 m/s de forma a 
promover a sedimentação de sólidos. A água passa por um gradeamento e é 
encaminhada para uma galeria de concreto de onde segue para a estação de 
bombeamento equipada com 5 bombas de 1.000 m3/h + bombas de 
emergência, acionadas por motores diesel). As bombas recalcam a água até 
uma barragem com capacidade de armazenamento de 40.000 m3 de água 
bruta, o que equivale, aproximadamente, a 24 horas de consumo da Usina. 

O afluente do circuito de tratamento é a água bruta e o efluente são os 
produtos água de serviço e água industrial. 
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O circuito de tratamento tem os seguintes estágios: 

• Floculação; 

• Sedimentação; 

• Filtração; 

• Dosagem de reagentes (ozonio, cloro e polieletrólito e controle de pH); 

• Processamento da lama do tratamento. 

A entrada no circuito de tratamento se dá pela alimentação do tanque de 
entrada, onde os reagentes são introduzidos e homogeneizados na massa do 
líquido. O agente de correção de pH é dosado em conjunto com o polímero e 
o coagulante, para auxiliar na redução da dureza e da alcalinidade, assim 
como na do teor de sílica. A água bruta com reagentes é transferida por 
gravidade, até as câmaras de floculação, onde são formados os flocos das 
impurezas. Daí, também por gravidade, a mistura água e flocos é alimentada 
aos decantadores, onde se inicia a separação dinâmica das impurezas 
floculadas. O efluente do decantador é uma água clarificada, que é remetida, 
ainda por gravidade, aos filtros de areia, onde os sólidos em suspensão são 
removidos. 

A água efluente do filtro de areia – água filtrada, flui até o tanque de água 
filtrada, de onde, então, é bombeada para armazenamento no tanque de água 
industrial. 

A água contida no tanque de água industrial é alimentada aos filtro de 
carvão,cujo efluente constitui a água de serviços, que é armazenada no 
tanque de água de serviço. A água de retro-lavagem dos filtros de carvão é 
descarregada na bacia de espera de água de retro-lavagem, de onde é 
recirculada ao circuito, por bombeamento, no tanque de entrada, onde são 
alimentados os reagentes ao circuito. 

Visando a obtenção das características da qualidade de água de uso 
doméstico é feita a dosagem de um agente biocida, em ponto localizado a 
juzante do filtro de carvão e a montante do tanque de água de serviço. De 
outra parte, visando a proteção da unidade contra o crescimento de colonias 
de bactérias e de algas, que podem causar a corrosão dos materiais e 
incrustações na tubulação, é feita dosagem de ozonio a montante do tanque 
de entrada e/ou na entrada das bombas de descarga. 
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A lama dos decantadores é coletada e concentrada em um espessador de 
lama. O concentrado é processado em uma centrífuga, cuja fração sólida é 
coletada e, acondicionada em tambores, é remetida para armazenamento 
temporário no Depósito Intermediário de resíduos. As fases líquidas obtidas – 
no espessador e na centrífuga, são recirculadas ao circuito no tanque de 
entrada. 

A água industrial, obtida após filtragem nos filtros de areia, é remetida para 
os dois tanques de água industrial, com capacidade, cada um, de 20.000 m3. 
Os tanques de água industrial abastecem os circuitos internos às Unidades e o 
sistema de combate à incêndios. 

A água de serviço, obtida após filtragem nos filtros de carvão, é remetida 
para um tanque de água de serviço, com capacidade de 1.000 m3. O tanque de 
água de serviço abastece os circuitos de água de uso doméstico. 

• Usos  de Água da Usina 

O Diagrama de consumo de água para os diversos processos da usina são 
apresentados  na tabela III.9.4.2 e no diagrama da Figura III.9.4.3. 

Tabela III.9.4.2 Consumo de Água na Usina Siderúrgica 
 

Vazão  (m³/h) 
Unidade 

Projeto Média 
Regime 

Fábrica de Oxigênio 200,00 200 Contínuo 

Sinterização 50,00 25 Contínuo 

Alto Forno 950,00 425 Contínuo 

Aciaria 220,00 110 Contínuo 

Coqueria 195,00 195 Contínuo 

Pátio de Estocagem 300,00 100 Contínuo 

área de escória 250,00 100 Contínuo 

S. Recirculação 1 297,00 297 Contínuo 

S. Recirculação 2 255,00 255 Contínuo 

Fábrica de Cimento 17,00 9 Contínuo 

Total  2000,00 1716 Contínuo 
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Figura III.9.4.3 Diagrama de Consumo de Água na Usina Siderúrgica 

 

9.4.2.3  Aspectos Ambientais 

• Resíduos  

Os sistemas de captação e tratamento de água da Usina Termelétrica e do 
circuito da Usina de Placas geram frações grossas do material sólido em 
suspensão oriundos do gradeamento na captação de água no rio São 
Francisco e lodo desaguado das  operações da decantação das impurezas das 
águas. 

Tal como nas outras Unidades já descritas, são também gerados os panos e 
estopas oleosas e contaminados por restos de solventes e tintas, peças de 
manutenção sucateadas (metálicas e não-metálicas), embalagens de madeira e 
de papel & papelão, resíduos (pó) de varrição e lixo doméstico.  

Conforme já mencionado anteriormente, os resíduos sólidos, de uma maneira 
geral, seguirão para o Depósito Intermediário de Resíduos para, 
posteriormente serem encaminhados para a destinação final adequada. 
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9.4.3 Sistema de Efluentes Líquidos 

9.4.3.1 Efluentes da Usina Termelétrica 

Água de serviço 

Os efluentes da usina termelétrica são provenientes do sistema de tratamento 
de água da unidade (Planta de tratamento de água clarificada e planta de 
desmineralização). Os efluentes são gerados nos procedimentos de 
retrolavagem dos filtros, na regeneração das unidades de tratamento e dos 
drenos das purgas de condensado. Os efluentes são neutralizados e 
descartados juntamente com a água o sistema de resfriamento da UTE. 

Os efluentes líquidos domésticos, os efluentes oleosos de oficinas e as águas 
pluviais, serão tratados da mesma forma adotada para a Usina, e descritos no 
item 9.4.3.1. 

A Figura III.9.4.2 referida no item 9.4.2.1 apresenta o diagrama de descarte de 
efluentes da Usina Termelétrica. 

Água de resfriamento 

A água utilizada para o resfriamento do sistema de condensação é é 
inteiramente devolvida ao canal de São Francisco sem qualquer 
contaminação. A temperatura de descarga atenderá ao estabelecido na 
resolução CONAMA 357/2005, ou seja, limitada a 40oC e não ultrapassando 
3oC de acréscimo no corpo receptor. 

9.4.3.2 Sistema de Efluentes Líquidos da Usina de Placas 

• Efluentes Líquidos Industriais 

A concepção de coqueria baseada na tecnologia “Heat Recovery” garante à 
CSA uma condição favorável no que se refere à geração de efluentes líquidos, 
tendo em vista que a coqueria convencional com recuperação de subprodutos 
(carboquímicos) corresponde ao maior potencial gerador de efluentes 
líquidos. 

A utilização de sistema de tratamento de gases via seca (Precipitador 
Eletrostático) para os gases dos conversores na aciaria, representa também 
um importante avanço para a minimização da geração de efluentes líquidos. 
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A principal geração de efluentes líquidos da usina são gerados da área dos 
Altos-fornos. Os efluente líquidos dos altos-fornos  são provenientes do 
lavador Venturi do sistema de limpeza de gases. O efluente líquido é 
submetido ao uma unidade de decantação e em seguida tratado num filtro 
para a retenção dos sólidos em suspensão. O efluente tratado é então 
direcionados para a bacia coletora de efluentes para ser  descartado junto com 
os demais efluentes  da usina. 

Os demais efluentes líquidos industriais gerados na usina de placas são os 
efluentes gerados nos drenos dos circuitos de resfriamento e de tratamento de 
água, dos overflows dos tanques, das purgas das linhas de vapor e da 
retrolavagem dos filtros.  

Estes efluentes serão dirigidos para a bacia coletora de efluentes para ser  
descartados junto com os demais efluentes  da usina. 

Os efluentes químicos são de natureza eventual e correspondem 
exclusivamente os efluentes de vazamentos de soluções químicas dos 
equipamentos, das tubulações e de equipamentos de bombeamento, além de , 
laboratórios e efluentes dos lavadores de emergência. Estes efluentes ser ao 
condicionados em tanque tanques de neutralização para juste de pH. 
Posteriormente serão dirigidos para a bacia coletora de efluentes para ser  
descartados junto com os demais efluentes  da usina. 

Efluentes oleosos - Os efluentes oleosos são procedentes das oficinas de 
manutenção. As operações de lavagens de peças e equipamentos sujeitos a 
geração de efluentes oleosos serão realizados em locais apropriados e dotados 
de separadores água-óleo (SAO). O) resíduo oleoso coletado será destinado 
ao depósito Intermediário de resíduos e a fração aquosa encaminhada 
juntamente com os efluentes domésticos para tratamento externo. 

O balanço dos efluentes líquidos totais da usina e apresentado na tabela 
III.9.4.3 e no diagrama da figura III.9.4.4. 
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Tabela III.9.4.3 Balanço dos Efluentes Líquidos da Usina Siderúrgica 

Vazão (m³/h) 
Unidade 

Projeto Máximo 
Regime 

Alto Forno 105 105 
Contínuo 

Aciaria 13 13 
Contínuo 

Coqueria 10 10 
Contínuo 

S. Recirculação 1 99 99 
Contínuo 

S. Recirculação 2 85 85 
Contínuo 

Captação e Tratamento de água 35 35 
Contínuo 

Retrolavagem do Tratamento de 
Efluentes do Alto Forno 

150 150 
Intermitente 

Reuso na Área de Escória  184 184 
Contínuo 

Efluente Descartado no canal de São 
Francisco 

347 163 
Contínuo 
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Figura III.9.4.4 Diagrama do Balanço dos Efluentes líquidos na Usina Siderúrgica 

 

Todos os efluentes industriais da usina serão enviados a um reservatório de 
armazenamento com capacidade de retenção para permitir o controle de 
eventuais desconformidade antes do lançamento final no canal de São 
Francisco. A localização deste reservatório é indicada na Figura III.8.1 
referida anteriormente.  

O lançamento do efluente final no canal de São Francisco será feito  em local a 
montante do ponto de captação conforme indicado na figura III.9.3.1 (referida 
anteriormente) e apresentará as características físico-químicas conforme a 
tabela III.9.4.4. 

F 163 F 163

F 99 F 85

  F = Vazão (m³/h)

Retrolavagem Alto Forno F 35
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Tabela III.9.4.4 Características físico-químicas dos efluentes da Usina Siderúrgica 

PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Temperatura Max. 40  oC 

pH 5 a 9  

Al 3.0  mg/L 

NH4+ 5.0  mg/L 

As 0.1  mg/L 

Ba 5.0  mg/L 

B 5.0  mg/L 

Cd 0.1  mg/L 

CN- 0.2  mg/L 

Pb 0.5  mg/L 

Cu 0.5  mg/L 

Cr trivalente 2.0  mg/L 

Cr hexavalente 0.5  mg/L 

Cr total 0.5  mg/L 

Sn 4.0  mg/L 

Indice fenóis 0.2  mg/L 

Fe 15.0  mg/L 

F 10.0  mg/L 

Mn 1.0  mg/L 

Hg 0.0  mg/L 

Ni 1.0  mg/L 

Ag 0.1  mg/L 

Se 0.1  mg/L 

H2S 1.0 mg/L 

CS 1.0  mg/L 

SO3 1.0  mg/L 

Zn 1.0 mg/L 

pesticidas 0,1-1 mg/L 

Sólidos sedimentáveis 1 ml/l 

óleos e graxas 20 mg/L 

• Efluentes sanitários 

O sistema de  Efluentes sanitários compreende a coleta dos efluentes de todo 
complexo siderúrgico, abrangendo sanitários, lanchonetes, refeitórios, 
cozinhas, vestiários e banheiros e oficinas. 
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Estes efluentes serão transferidos através de cinco estações de bombeamento 
e disposto em um reservatório localizado junto à área do edifício da 
administração para serem transportados através de duto e tratado 
externamente numa Estação de Tratamento de Efluentes localizada no 
Distrito Industrial de Santa Cruz, através da empresa GaiaPan. 

O efluente será transportado por meio de bombeamento por uma tubulação 
que acompanhará o traçado da tubulação de mesma finalidade existente, da 
empresa Gerdau. A figura III.8.5 referida no capítulo 8.0 - Etapa de 
Implantação, mostra o traçado da tubulação de efluente doméstico até o local 
de tratamento. 

• Águas Pluviais  

As águas pluviais serão encaminhadas à rede de drenagem, composta de 
canaletas e galerias em concreto, dimensionadas para baixas velocidades de 
fluxo, de forma a propiciarem a sedimentação de sólidos eventualmente 
arrastados pelas águas. As canaletas serão rotineiramente limpas e o lodo 
recolhido será encaminhado ao Depósito Intermediário de Resíduos. As 
águas pluviais serão encaminhadas ao canal de São Francisco no limite 
sudoeste do terreno.  

9.4.4 Sistema de Gases Combustíveis  

Os gases combustíveis utilizados na Usina siderúrgica são constituídos pelos 
gases siderúrgicos, produzidos na própria usina e pelo gás natural, já 
disponível na região. 

Os gases siderúrgicos são constituídos de: 

• Gás de Alto Forno – BFG; 

• Gás de aciaria – LDG; 

• Gás mixto (BFG + LDG). 

A composição típica destes gases é apresentada na tabela III.9.4.5. 
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Tabela III.9.4.5 Composição dos Gases utilizados na Usina siderúrgica 

Análise do Gás (base seca) 

% 
BFG LDG 

CO 23,4 63,8 

CO2 23,3 9,5 

H2 4,0 3,7 

N2 49,4 23,0 

O2 0 0 

O balanço de consumo dos gases siderúrgicos da usina são apresentados  na 
tabela III.9.4.6  e na figura III.9.4.5. 

Tabela III.9.4.6 Balanço de Consumo de Gases na Usina Siderúrgica 

 

Figura III.9.4.5 Balanço de  Gases na Usina Siderúrgica 

  F Flow (m³/h)
LDG F
BFG
BFG + LDG

F 1.900
F F

F

F 9.475 F F

LEGEND
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Maximo Mádia kPa

Sinterização LDG 9.475 13,0

UTE BFG 592.115 8,0

UTE LDG 1.900 13,0

Aciaria BFG+LDG 7.500 13,0

Alto Forno BFG+LDG 167.950 13,0

Aciaria LDG  (Gás de Aciaria) 205.672 43.300 5,0
Alto Forno BFG (Gás de Alto Forno) 741.630 8,0

Vazão (Nm³/h)

PRODUÇÃO

CONSUMO

Balanço Unidade

Contínuo

BALANÇO DE CONSUMO DE GASES SIDERÚRGICOS

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Regime

Contínuo

Contínuo

Contínuo
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O Consumo de gás natural da usina siderúrgica é apresentado  na figura III.9.4.6. 

Figura III.9.4.6 Consumo de  Gás natural  na Usina Siderúrgica 

 

9.4.5 Sistema de  Ar Comprimido  

 O Ar comprimido é produzido na Planta de separação de ar (Fábrica de 
oxigênio) e distribuído nas diversas unidades consumidoras da usina 
conforme apresentado na tabela III.9.4.7. 
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Tabela III.9.4.7 Balanço de Ar Comprimido na Usina Siderúrgica  

9.4.6 Sistema de Vapor  

Os vapores utilizados na usina são produzidos na Usina Termelétrica e na 
unidade de recuperação de energia da Coqueria. Adicionalmente também é 
produzido vapor à baixa pressão na área da Aciaria, aproveitando-se o calor 
liberado pelos gases gerados pelos conversores. 

Na  tabela III.9.4.8 é apresentado o balanço de vapor da usina indicando as 
unidades produtoras e consumidoras bem como as vazões e pressões 
utilizadas. 

 

Pressão
kPa

Termelétricas 1.000 500 700

Estocagem de Placas 100 50 700

Central Workshops 1.000 500 700

Main Building 300 150 700

Sinterização 1.600 800 700

Alto Forno 9.800 4.900 700

Aciaria 6.000 3.000 700

Coqueria 3.000 1.500 700

Manuseio de materiais 1.000 500 700

Área de Escória 1.000 500 700

Fábrica de cimento 700 350 700

Estação de água gelada 200 100 700

Estação de Gás 200 100 700

Sistemna de recirculação de água 600 300 700

Captação e Tratamento de água 400 200 700

Tratamento de Efluentes 400 200 700

PRODUCÃO Fábrica de Oxigênio 27.300 13.650 700

COMSUMO

Balanço de Ar Comprimido

Unidade Maximo Média
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Tabela III.9.4.8 Balanço de Vapor  na Usina Siderúrgica 

9.4.7 Sistema de Gases Industriais  

Os gases industriais utilizados na usina compreendem o oxigênio, nitrogênio 
e argônio. Estes gases são produzidos na fábrica de oxigênio integrada à 
usina. 

O volumes produzidos e as vazões requeridas das unidades consumidoras 
são apresentadas no item  9.3.2.1 – Fábrica de Oxigênio. 

9.5 UNIDADES DE APOIO À USINA   

A Usina siderúrgica contará com diversas unidades de apoio correspondentes  
às seguintes instalações:  

• Oficinas de Manutenção; 

• Portarias; 

• Laboratórios; 

• Almoxarifado; 

Pressão

Máximo Média kPa

Termelétrica Alta pressão 570.000 10.500

Alto Forno Baixa pressão 30.000 10.000 1.600

Termelétrica Baixa pressão 120.000 1.600

Aciaria Baixa pressão 120.000 15.450 1.600

Coqueria Alta pressão 570.000 1.600

Pressão

Máximo Média kPa

CONSUMO Coqueria Alta pressão 570.000 10.500

PRODUCÃO Termelétrica Alta pressão 570.000 10.500

PRODUCÃO

CONSUMO

Condensado

Vazão (kg/h)
Unidade

BALANÇO DE VAPOR

Vazão (kg/h)
Unidade
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• Escritórios administrativos; 

• Estacionamentos; 

• Refeitórios; 

• Ambulatório; 

• Posto de abastecimento; 

• Depósito Intermediário de Resíduos – DIR; 

• Instalações de combate a incêndios. 

Dentre as unidades de apoio, merece ser destacado o Depósito Intermediário 
de resíduos.  

Grande parte dos resíduos sólidos gerados na CSA serão reutilizados no 
próprio processo siderúrgico. Os resíduos que não puderem ser 
reprocessados na usina serão comercializados como co-produtos ou 
destinados para uma disposição final adequada. Em função de limitações de 
reprocessamento ou de eventuais dificuldades de comercialização ou 
destinação final, será necessária a criação de um local para armazenagem 
temporária dos resíduos. 

O Depósito Intermediário de Resíduos – DIR terá como principal função a 
centralização dos resíduos e co-produtos gerados na Usina de Placas de 
forma a permitir seu melhor gerenciamento e controle. O DIR será constituído 
por pátios e/ou galpões construídos de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis ao armazenamento de cada tipo de resíduos. Cada grupo de 
resíduos terá uma área demarcada individualmente de acordo com as 
necessidades especificas de cada um.  

De forma geral, uma coleta seletiva abrangerá o manuseio dos resíduos, sua 
transferência para o veículo transportador e seu transporte para a área de 
estocagem temporária. O manuseio dos resíduos deverá ser feito de forma a 
não comprometer sua segregação, a não danificar os recipientes 
contenedores, e a não propiciar vazamentos e/ou derramamentos. 

A área de manuseio de resíduos, principalmente para os perigosos, deverá 
estar protegida e devidamente sinalizada para evitar acidentes. A área de 
manuseio deverá ser mantida de forma a assegurar: 

− Que não haja contaminação do solo e/ou da drenagem pluvial com 
resíduos ali existentes; 

− Que não haja arraste eólico (pela ação dos ventos) dos resíduos; 
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− Que todos os tambores (se for o caso), ou bombonas / containeres, 
estejam adequadamente fechados e cobertos para evitar a retenção de 
água de chuva na sua superfície e proliferação de insetos. 

O transporte interno dos resíduos deverá ser feito de forma segura para não 
comprometer a segregação, não danificar os recipientes contenedores, não 
propiciar vazamentos e/ou derramamentos e, no caso de resíduos a granel, 
não propiciar a geração de poeira e de novos resíduos no solo e/ou nas vias 
de tráfego. 

A estocagem temporária de resíduos deverá atender aos requisitos básicos 
apresentados a seguir: 

− Resíduos Inertes (classe II B): podem ser estocados a céu aberto ou em 
locais cobertos, sem necessidade de piso impermeabilizado. Em se 
tratando de resíduos em pó ou em grãos e/ou em flocos, deve-se evitar o 
arraste eólico (pelo vento) e/ou o arraste de sólidos pela ação de chuva. 
Em se tratando de resíduos em tambores, bombonas, containeres, big 
bags, deve-se evitar empilhamento superior a três unidades para não 
comprometer seu manuseio. A estocagem de resíduos nesses recipientes 
deve ser feita preferencialmente em local coberto, mas na impossibilidade, 
os mesmos devem ser cobertos com plásticos resistentes de forma a evitar 
empoçamentos, que propiciam a deterioração destes contenedores e a 
proliferação de vetores. 

Pneus e outros resíduos que possuem cavidades em suas superfícies 
devem ser estocados em local fechado ou receber cobertura com lonas ou 
plásticos resistentes de forma a evitar a retenção de água e conseqüente 
proliferação de vetores; 

− Resíduos Não Inertes (Classe IIA): resíduos sanitários e de alimentos 
devem ser objeto de procedimentos operacionais específicos, observando-
se os requisitos legais e normas aplicáveis, tais como a NBR 11174 e, 
notadamente, a impossibilidade de serem doados ou comercializados 
resíduos alimentares de qualquer natureza; 

− Resíduos Perigosos (Classe I): exigem cuidados especiais na sua 
estocagem temporária, observando-se o que estabelece a NBR 12235. No 
caso de resíduos inflamáveis e/ou combustíveis, deve-se observar, ainda, 
a NB 98, a NBR 7505 e a NBR 5419. No caso específico de resíduos de 
sistema de saúde (ambulatório médico), devem ser observadas a 
Resolução CONAMA 05/93, as NBRs 12807 a 12810.   
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Para resíduos perigosos estocados em tanques aéreos, o local deve ser 
provido de bacia de contenção impermeabilizada, sem rachaduras, com 
volume suficiente para reter eventuais vazamentos e/ou derramamentos. A 
bacia deve ser estanque e provida de dreno com registro para retirada de 
água de chuva. Os tanques aéreos devem ser objeto de inspeção e 
manutenção sistemática e periódica, com base em plano de inspeção 
específico. 

9.6 MÃO DE OBRA 

Na etapa de operação, a mão-de-obra necessária será composta por cerca de 
médio de 3.500 trabalhadores, sendo que 2.000 serão através de contratação 
direta (funcionários da CSA) e 1.500 indiretos, através empresas parceiras ou 
prestadoras de serviço.  

A contratação da mão-de-obra direta e indireta será priorizada para que  seja 
efetuada nos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro de forma 
a potencializar os impactos positivos associados à geração de empregos na 
região.  

A distribuição da qualificação de mão-de-obra para a etapa de operação  da 
usina será: 

− Nível operacional (1o grau)= 23 % 

− Nível técnico (2o grau)=  67 % 

− Nível superior=   8% 

− Nível gerencial=   2% 

9.7 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS 

O transporte de pessoal durante a  etapa de operação do empreendimento 
será realizado através de ônibus fretados.  A freqüência de viagens de ônibus 
de transporte de passageiros será da ordem de 80 por dia, incluindo os 
trechos de ida e volta. Os ônibus serão distribuídos na área metropolitana do 
Rio de janeiro de forma a apanhar os trabalhadores em pontos de parada pré-
estabelecidos, próximos à residências dos empregados. Na viagem de retorno, 
os passageiros são embarcados nos ônibus dentro da propriedade da CSA, e 
desembarcados nos respectivos pontos de parada. 

Alternativamente poderão existir outras modalidades de transporte para 
pessoal de nível superior e gerencial, como Vans, microônibus e automóveis. 
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10.0 ASPECTOS AMBIENTAIS - QUADRO RESUMO 

Macro-fluxo de Processos e Tarefas 

Os aspectos ambientais relacionados à implantação e operação da Usina de 
Placas da CSA foram levantados com base nos processos e tarefas associados 
às estapas de implantação e operação do empreendimento e foram 
classificados em: 

• Aspectos ambientais associados a processos e tarefas relativas à produção 
de placas e seus subprodutos; 

• Aspectos ambientais associados a processos e tarefas relativas a operações 
unitárias auxiliares; e 

• Aspectos ambientais associados a processos e tarefas relativas a operações 
unitárias referentes a sistemas de controle da qualidade ambiental. 

− Macro-Fluxo de Processos e Tarefas e Aspectos Ambientais associados 

Nos Anexos III.1 e III.2 são apresentados os macro-fluxos dos processos e 
tarefas relacionados às etapas de implantação e operação do 
empreendimento, os quais apresentam também, os Aspectos Ambientais 
associados a cada tarefa. 

Ações de Controle 

As ações de controle a serem adotadas para o Empreendimento serão 
apresentadas e detalhadas no Plano de Controle Ambiental, com base nos 
resultados a serem apurados na Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais 
– MAIA. A valoração dos impactos ambientais foi realizada considerando-se 
medidas de controle previstas no projeto do empreendimento (Controle 
Intrínseco). 

Os itens a seguir apresentam quadros resumos preliminares de medidas a 
serem implementadas para o controle de emissões atmosféricas, de efluentes 
hídricos, e para o controle de resíduos. 

10.1 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS  

Nas Tabelas 10.1.1 e 10.1.2 são apresentados os resumo das principais 
medidas de controle de emissões atmosféricas a serem adotadas nas etapas de 
implantação e operação. 
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Tabela 10.1  Resumo das Principais Medidas de Controle de Emissão – Etapa  de 
Instalação 
 

Fonte Medida de Controle 

Emissão de gases por veículos 
automotores 

Programa de manutenção preventiva 

Programa de umectação as vias não pavimentadas Emissão de material particulado por 
trânsito de veículo Lavagem de vias pavimentadas 

Lavagem de vias pavimentadas 

Umectação das áreas com solo exposto 

 
Emissão de material particulado por 
arraste eólico 

Umectação de pilhas com material pulverulento 
seco 

Tabela 10.2  Resumo das Principais Medidas de Controle de Emissão – Etapa  de 
Operação 
 

Área Fonte Medida de Controle 

PÁTIO DE ESTOCAGEM   

Recebimento por caminhões Sistema de Aspersão 

Virador de vagões Sistema de Aspersão 

 
Recebimento e Manuseio 
de Materiais 

Torre de transfer. correias Sistema de Aspersão 

Pilhas Arraste eólico Sistema de Aspersão 

SINTERIZAÇÃO   

Máquina de Sinter Máquina de Sinter  Desp. Primário - P. Eletrostático 

Recebimento Matérias 
Primas 

Transferências, Britagem 

Dosagem Transferencias,  silos 

Produtos Britagem/peneiramento 

 
Desp. Secundário - P. 
Eletrostático 
 

COQUERIA   

Preparação de Carvão Britagem / peneiramento S. Desp. - Filtro de Mangas 

Carregamento Exaustão pela própria bateria 
(Sistema Heat Recovery) 
 

Desenfornamento Exaustão pela própria bateria 
(Sistema Heat Recovery) 

 
Baterias de Coque 

Gases de combustão Reator semi-seco e Filtro de 
Mangas 

Apagamento a Úmido Apagamento Coletor Inercial 

ALTO FORNO   

Ciclone  
Gás de Alto Forno Lavador Venturi 

Alto Forno 

Topo S. Desp. -  Filtro de Mangas 

Casa de Estocagem Transferências e silos S. Desp. -  Filtro de Mangas 

Casa de Corridas Furo de Gusa e Vazamento S. Desp. -  Filtro de Mangas 

Injeção de Finos de 
Carvão 

Moinho / Transferências S. Desp. -  Filtro de Mangas 
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Área Fonte Medida de Controle 

ACIARIA   

Desp. Primário – Precipitador 
Eletrostático 

Sopro de Oxigênio 

Flare 

Conversor 

Transferência Metal Líquido S. Desp. – Precipitador 
Eletrostático 

Manuseio Metal Líquido Transferência Metal Líquido S. Desp. -  Precipitador 
Eletrostático 

Dessulfuração Dessulf. e Remoção Escória S. Desp. -  Precipitador 
Eletrostático 

Refino Refino, Silos de Aditivos S. Desp. -  Precipitador 
Eletrostático 

GERAL   

 Emissão de gases por 
veículos automotores 

Programa de manutenção 
preventiva 

 Emissão de material 
particulado por trânsito de 
veículo 

Programa de umectação as vias 
não pavimentadas 

 Emissão de material 
particulado por arraste eólico 

Lavagem de vias pavimentadas 

10.2 EFLUENTES LÍQUIDOS 

As Tabelas 10.2.1 e 10.2.2, apresentam um resumo das principais medidas de 
controle de efluentes hídricos a serem adotadas nas etapas de instalação e 
operação: 

Tabela 10.2.1  Medidas de Controle de Efluentes Hídricos – Etapa de Instalação 

 

Fonte Medida de controle 

Sistema de Banheiro Químico (início da etapa de 
implantação) 

 
Esgoto Sanitário 

Transporte por caminhões/bombeamento para Sistema 
de Tratamento de Esgoto externo 

Sistema de Drenagem 

Canaletas e galerias de Decantação  

 
Sólidos em suspensão - Drenagem 

Vegetação nos Taludes 

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 
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Tabela 10.2.2  Medidas de Controle de Efluentes Hídricos – Etapa de Operação 
 

Área Medida de Controle 

PÁTIO DE ESTOCAGEM  

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Sistema de Drenagem  Pilhas de Estocagem 

Canaletas e galerias de Decantação 

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

SINTERIZAÇÃO  

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

Sistema de Recirculação Águas de Resfriamento 

Sistema de Resfriamento de água 

COQUERIA  

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

Sistema de Recirculação Águas de Resfriamento 

Sistema de Resfriamento de água 

ALTO FORNO  

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

Sistema de Recirculação Águas de Resfriamento 

Sistema de Resfriamento de água 

Sistema de decantaçãor Sistema de Limpeza de Gases 

Sistema de Tratamento de Lama (Filtro) 

ACIARIA  

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

Sistema de Recirculação Águas de Resfriamento 

Sistema de Resfriamento de água 
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LINGOTAMENTO  

Óleos e Graxas (Oficinas) Caixas Separadoras Água-Óleo (SAO) 

Esgoto Sanitário Rede de Esgotamento Sanitário  
Transporte por tubulação para Sistema de Tratamento 
de Esgoto externo 

Sistema de Drenagem  Águas Pluviais 

Canaletas e galerias de Decantação 

Sistema de Recirculação Águas de Resfriamento 

Sistema de Resfriamento de água 

Águas de remoção de carepa Sistema de Decantação 

10.3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

As Tabelas 10.3.1 e 10.3.2 abaixo apresentam um resumo das principais 
alternativas de disposição de resíduos sólidos a serem adotadas nas etapas de 
instalação e operação: 

Tabela 10.3.1  Resumo das Principais Medidas de Controle de Resíduos Sólidos – Etapa de 
Instalação 
 

Fonte 
Quantidade 
Gerada (t/a) 

ALTERNATIVAS USUAIS DE 
DISPOSIÇÃO 

Resíduos de Construção (madeiras, 
concreto, ferragens, sucatas 
metálicas, borrachas, cabos, isolantes, 
etc.) 

 
7.000 

Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reuso, Reprocessamento, 
disposição final na forma da 
Resolução CONAMA 307/02 

Resíduo de papéis/papelão, 
embalagens plásticas, etc. 

Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento 

Resíduo de alimentação (refeitórios, 
restaurante) 

Segregação na Fonte 
Reprocessamento 
Aterro Sanitário. 

Resíduos de sanitários 

 
 

1.300 

Aterro Sanitário. 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

2.500 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Resíduo de óleo usado 300 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Rerrefino na forma da Resolução 
CONAMA 09/93 

Resíduo de Serviço e Saúde 
(ambulatório) 

0,05 Segregação na Fonte  
Coleta Seletiva 
Disposição final conforme 
Resolução CONAMA 283/01 

Lâmpadas fluorescentes, baterias, 
pneumáticos. 

- Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Reprocessamento  
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Tabela 10.3.2  Resumo das Principais Medidas de Controle de Resíduos Sólidos – Etapa de 
Operação 

 

Fonte 
Quantidade 
Gerada (t/a) 

ALTERNATIVAS USUAIS DE 
DISPOSIÇÃO 

PÁTIO DE ESTOCAGEM 

Borrachas, papéis e papelões 5 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Resíduos domésticos 1 Aterro Sanitário 

SINTERIZAÇÃO 

 
Pó / lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 
 

 
1.600 
 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização (Cerâmica, etc) 

Materiais Refratários 3.600 Estocagem Temporária  
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

200 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

530 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 400 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 170 Aterro Sanitário 

COQUERIA 

 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
80 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Materiais Refratários 320 Estocagem Temporária  
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

150 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

170 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 210 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 90 Aterro Sanitário 
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Fonte 
Quantidade 
Gerada (t/a) 

ALTERNATIVAS USUAIS DE 
DISPOSIÇÃO 

ALTO FORNO 

Pó do Ciclones e Sistema de 
Despoeiramento 

100 Reprocessamento na Sinterização 

Lodo do Sistema de Limpeza de 
Gases 

17.000 Reprocessamento na Sinterização 

Materiais Refratários 12.000 Estocagem Temporári 
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

225 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

1.000 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 300 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 200 Aterro Sanitário 

ACIARIA E LINGOTAMENTO 

 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
1.465 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Materiais Refratários 25.000 Estocagem Temporária  
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

312 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

750 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 6.600 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Escória do Conversor, Refino e 
Dessulfuração 

528.000 Tratamento de Escória / Recuperação 
de metálicos 
Comercialização de Agregados 
Aterro 

Resíduos domésticos 700 Aterro Sanitário 
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Fonte 
Quantidade 
Gerada (t/a) 

ALTERNATIVAS USUAIS DE 
DISPOSIÇÃO 

TERMELÉTRICA 

Lodo do sistema de Tratamento de 
água 

35 Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

33 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

120 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 200 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 50 Aterro Sanitário 

PRODUÇÃO DE CIMENTO 

 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
10 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

21 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

12 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 10 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos de sanitários  Aterro Sanitário 

Resíduos domésticos 20 Aterro Sanitário 

OFICINAS, ADMINISTRAÇÃO, LABORATÓRIOS, ETC 

Resíduo de papéis/papelão, 
embalagens plásticas, etc. 

 
95 
 

Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento 

Resíduos domésticos 210 Aterro Sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

95 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Resíduo de óleo usado 100 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Rerrefino na forma da Resolução 
CONAMA 09/93 

Resíduo de Serviço e Saúde 
(ambulatório) 

0,05 Segregação na Fonte  
Coleta Seletiva 
Disposição final conforme Resolução 
CONAMA 283/01 

Lâmpadas fluorescentes (toda a 
usina) 

6 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Reprocessamento  
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IV PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 
RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO 

Este capítulo apresenta uma análise das normas ambientais brasileiras 
vigentes aplicáveis ao projeto da CSA a localizar-se no Município do Rio de 
Janeiro - Estado do Rio de Janeiro.  Serão priorizadas as questões relacionadas 
à proteção dos recursos ambientais e ao controle da poluição, assim como 
também serão examinados os aspectos institucionais que lhe são inerentes. 

Procura-se, assim, compor um referencial básico que contribua para a 
compreensão da natureza e objetivos do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, como instrumento 
preventivo de gestão necessário ao licenciamento ambiental.  Também será 
feito um estudo relativo ao sistema de repartições de competências, através 
do qual a Constituição Federal de 1988 – CF/88 distribui as competências 
para legislar e para exercer o poder de polícia ambiental – a fiscalização  e o 
licenciamento entre os três entes que integram a Federação Brasileira: União, 
Estados e Municípios, especificando sobre quais assuntos cada um deles pode 
atuar.1 

Sendo assim, serão analisadas as normas ambientais2 federais, estaduais e 
municipais que incidam sobre o empreendimento e sua área de influência.  
No que concerne à exigência e análise do EIA/RIMA e do processo de 
licenciamento ambiental, o ato administrativo que a legislação denomina de 
licença ambiental será expedida pelo Estado do Rio de Janeiro, de acordo  
com o artigo 10 da Lei nº 6938/81 e as Resoluções CONAMA nº 01/86 e 
237/97, esta última tem previsão no artigo 5º, além das outras autorizações 
exigidas legalmente. 3 

Desta forma, e por ser um estudo voltado a instrumentalizar as demais 
disciplinas, como apoio à compreensão e análise dos fatores legais e 
institucionais que conformam as atividades antrópicas existentes e/ou 
pretendidas naquela região, o presente capítulo expressa um caráter de 
interação e complementaridade com os demais estudos que vêm sendo 
desenvolvidos, e apresenta uma dupla finalidade: subsidiar o órgão 
ambiental competente pelo licenciamento e o próprio empreendedor em seus 
processos de tomadas de decisões referentes ao aperfeiçoamento do projeto, 
visando consolidar sua instalação e operação. 

                                                      
1 A CF/88 prevê o sistema de repartição de competências entre os artigos 21 a 30. 
2 A CF/88 e a legislação infraconstitucional federal, do Estado e do Município do Rio de Janeiro – as leis, 
decretos, resoluções, deliberações e portarias, dentre outras. 
3 O Decreto lei estadual 134/75 determina que o órgão competente para emitir licença ambiental é a 
Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA, com apoio técnico da  Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA. 
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Tem como base as seguintes premissas: 

a) O caráter de transversalidade da Política Nacional de Meio Ambiente 
PNMA, instituída pela Lei nº 6938, de 31 de agosto de1981 e recepcionada 
pela Constituição Federal de 1988.  Todas as outras políticas setoriais 
estão subordinadas aos seus instrumentos e formas de controle, 
principalmente no que concerne à proteção do meio ambiente, 
conceituado como um bem de uso comum do povo, além do desafio de 
buscar um modelo de sustentabilidade para o desenvolvimento 
socioeconômico, com o compromisso de conservar os recursos 
ambientais4 para esta e futuras gerações; 

b) A observância da legislação federal sobre a área e natureza do 
empreendimento proposto, bem como do arcabouço jurídico-
institucional referente à proteção ambiental no Estado do Rio de 
Janeiro, com ênfase para as normas de controle da poluição, cuja 
execução é, atualmente, na estrutura organizacional do Estado, uma 
responsabilidade da FEEMA, bem como às normas de uso e ocupação 
do solo municipais; 

c) As especificidades de uma nova instalação em área destinada pelo 
Estado do Rio de Janeiro, como Área de Uso Industrial, conforme 
determinado na legislação ambiental estadual;5  

d) As peculiaridades do empreendimento à legislação do Município do 
Rio de Janeiro, em especial a Lei Orgânica Municipal, o Plano Diretor e 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo;6  

e) O papel de um empreendedor privado de grande porte, com renome 
internacional nas atividades que executa e que, embora de capital 
privado e interessado neste empreendimento em atividade de 
beneficiamento mineral, representa como concessionário de atividades 
minerárias e portuárias, o próprio Estado, apto a assumir sua 
responsabilidade socioambiental na área que deverá ocupar; 

f) Ao fato da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD possuir uma vasta e 
relevante experiência em projetos de grande porte, supervisionados 
por Sistema de Gestão Ambiental - SGA, assumindo sua 
responsabilidade social e um caráter pró-ativo que se coaduna com a 
Agenda 21 regional, que foi estabelecida pelos principais atores públicos e 
privados da região. 

                                                      
4 Os recursos ambientais englobam o meio ambiente natural, artificial e cultural. 
5 Lei estadual nº 466, de 21 de outubro de 1981, que dispõe sobre o zoneamento industrial na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro.j 
6 A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro foi promulgada em 5 de abril de 1990; o Plano Diretor 
Decenal da Cidade do Rio de Janeiro – a Lei Complementar nº 16, de 4 de junho de 1992; Decreto nº 322, de 
3 de março de 1976 e suas modificações posteriores. 
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Por estas razões, além do levantamento, identificação e análise dos 
principais dispositivos jurídico-institucionais incidentes, suas finalidades, 
o local de sua implantação e demais características que lhe são peculiares, 
foram consideradas também as condições jurídico-institucionais que 
delineiam os contornos de atuação do próprio empreendedor.  

Tendo em vista a diversidade de temas a serem abrangidos neste capítulo, 
com o objetivo de constituir um amplo cenário jurídico-institucional7 que 
incide sobre o estudo, foram selecionados os diplomas legais mais relevantes 
de acordo com os recursos ambientais da área do empreendimento e o uso 
pretendido, estruturados em três dimensões: 

• O meio ambiente como bem de uso comum do povo e a postura política da 
CVRD; 

• O processo de Licenciamento Ambiental e o sistema de repartição de 
competências previsto constitucionalmente; 

• Os contornos legais do uso e ocupação do solo e dos recursos naturais na 
área pretendida. 

O primeiro item buscou analisar o cenário jurídico no qual se insere a Política 
Nacional de Meio Ambiente – conceituando o meio ambiente como bem de 
uso comum do povo, ou seja, um bem que deve atender às necessidades 
públicas e aos interesses sociais.  Desta forma, o empreendedor entende, que 
os bens ambientais por pertencerem a todas as pessoas necessitam do 
consentimento do órgão de controle ambiental para sua utilização, através do 
processo de licenciamento ambiental, que é um instrumento preventivo de 
controle ambiental.  No caso de ocorrerência de conflito de interesses sobre o 
seu uso, a legislação e a doutrina e esclarecem que os referidos bens 
ambientais são tratados como direito coletivo ou difuso. 

O segundo item contextualiza a aplicabilidade dos instrumentos de gestão da 
PNMA, priorizando o planejamento, controle e proteção dos recursos 
ambientais, com ênfase para a metodologia de elaboração do EIA/RIMA. 

Será analisada a questão da competência dos órgãos ambientais para 
proceder ao licenciamento ambiental, inclusive quanto à realização das 
audiências públicas.  Desta forma, situará o EIA/RIMA ao lado dos 
mecanismos jurídicos existentes à disposição da sociedade para proteção 
ambiental como interesse difuso e em conformidade com os princípios da 
transparência e do direito à informação. 

                                                      
7 O presente estudo não adentra o universo das normas técnicas da ABNT, atendo-se somente as normas 
jurídicas propriamente ditas. 
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O terceiro item apresenta um levantamento e interpretação das diferentes 
normas ambientais que direcionam ou condicionam as atividades existentes 
na região e/ou pretendidas pela utilização desejada pelo empreendimento, 
qual seja, a instalação e operação de uma Usina de Placas. 

Estas análises, assim estruturadas, além de revelar o arcabouço jurídico 
vigente e passível de ser acionado para consolidação da proteção ambiental, 
permitirão ainda visualizar os obstáculos existentes ao projeto e que deverão, 
após prognósticos e elenco de alternativas, induzir à adoção de medidas e 
programas de ações para sua devida superação e otimização. 
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 1.0 O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO DE TODOS E A POSTURA 
POLÍTICA DA CVRD 

A proteção ao meio ambiente é, hoje, no Brasil, uma política nacional, tendo 
sido instituída pela Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981 e 
regulamentada pelo Decreto nº 99274, de 6 de junho de 1990,  que perpassa os 
três níveis de governo – da União, dos Estados e dos Municípios,8  
articulando-os por meio de um sistema institucional o Sistema Nacional de 
Meio Ambiente - SISNAMA, que congrega os órgãos ambientais e seus 
conselhos sociais – o CONAMA, os CONSEMAS e os COMDEMAS, como 
também todos os demais órgãos responsáveis pelo ordenamento territorial de 
uso dos recursos naturais.  Desta forma, fica garantida a transversalidade da 
política ambiental, inserindo em todos os processos de tomada de decisões o 
meio ambiente como variável a ser considerada e avaliada. 

A legislação ambiental remonta aos tempos da colonização, mas atravessou o 
Império e a República com uma visão privatística e individualista.  Só atinge 
a dimensão publicística e holística nos anos 80 – com a instituição da PNMA 
em 1981; a criação da Lei da Ação Civil Pública em 1985 e a elevação do meio 
ambiente à categoria constitucional em 1988. 

A CF/88 estabelece no caput do artigo 225 que a proteção do meio ambiente é 
um dever tanto do Poder Público como da coletividade, estabelecendo em 
seus parágrafos e incisos, os princípios, diretrizes e instrumentos de gestão 
ambiental.  Enfatiza a necessidade do desenvolvimento sustentado já previsto 
na PNMA, cujo objetivo é a compatibilização da proteção dos recursos 
ambientais com o desenvolvimento socioecomômico, como previsto no inciso 
VI do artigo 170 da CF/88.  

A estrutura jurídica constitucional garante que as normas ambientais 
infraconstitucionais federais, estaduais e municipais sejam harmonizadas 
entre si, através do sistema de repartição de competências, estabelecido nos 
artigos 21 a 30 do texto maior.  Desta forma, ao recepcionar os principais 
pontos da Política Nacional de Meio Ambiente, a Constituição Federal atribui 
a seus princípios, objetivos e instrumentos, a possibilidade de subordinar 
planos, programas, projetos, públicos ou privados, bem como 
empreendimentos, obras e serviços, às exigências de um desenvolvimento 
socioeconômico que leve em conta o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

                                                      
8 As normas da polítca ambiental federais, estaduais e municipais que incidem no Rio de Janeiro, 
respectivamente, são: Lei federal nº 6938/81; decreto lei estadual nº 134/75 e lei municipal nº 105/77. 
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Com efeito, em matéria ambiental, a intervenção do Poder Público tem o 
sentido precípuo da prevenção do dano.  A defesa do meio ambiente pelo 
Poder Público não é uma faculdade,  mas um dever, segundo o § 1º do artigo 
225 da CF/88.  Este poder/dever estende-se aos particulares como uma 
obrigação cidadã, tendo em vista sua legitimidade e inúmeros meios 
processuais para reivindicar judicialmente a defesa ambiental. 

Esta condição constitucional encontra-se apoiada por diversos institutos 
jurídicos que garantem à sociedade a possibilidade/dever de participar nas 
tarefas de proteção ambiental, tais como a Ação Civil Pública – a Lei nº 7347, 
de 24 de julho de 1985, a Ação Popular – Lei nº 4717, de 29 de junho de 1965, 
além do Mandado de Segurança Coletivo e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, dentre outros remédios processuais, que podem  levar 
ao Poder Judiciário a revisão de qualquer decisão relativa à implementação 
de empreendimentos que tenha ignorado a variável ambiental, ou que tenha 
sido omisso em relação à sua consideração, dando-lhe tratamento 
insuficiente, ou ainda que apresente real possibilidade de causar  danos 
ambientais sem as necessárias salvaguardas e compensações.  Se a legislação 
ambiental vigente não for respeitada podem ocorrer embates judiciais que 
atrasariam sobremaneira o cronograma de implantação das obras ou até 
mesmo paralisar atividades já iniciadas, acarretando graves prejuízos 
financeiros e sociais.  

Desta forma, frente à possibilidade concreta de um determinado 
empreendimento possa causar impactos ambientais significativos, ou ainda a 
hipótese de planos de controle, mitigação e compensação serem insuficientes 
para proteger o meio ambiente, qualquer pessoa ou instituição pública, em 
especial o Ministério Público, que tem como uma de suas missões 
institucionais o dever de zelar pelo patrimônio ambiental ou ainda qualquer 
outra associação particular, como as organizações não governamentais, além 
de terem legitimidade ativa para a proposituação de Ação Civil Pública, 
podem também impugnar EIA/RIMAs,  licenças emitidas ou denunciar 
práticas ambientais danosas.  A tutela processual permite solicitar ao  Poder 
Judiciário, como cautela, a paralisação temporária das obras ou a suspensão 
das atividades, até que se esclareça e se comprove, suficientemente, quais 
impactos ambientais serão ou vem sendo provocados e quais as medidas 
efetivas para seu controle, mitigação ou compensação. 

É importante a utilização dos instrumentos preventivos de gestão ambiental, 
como o EIA/RIMA e o processo de licenciamento ambiental porque 
objetivam evitar dano aos recursos ambientais.  Em caso de ocorrência do 
dano ao meio ambiente, a responsabilidade será apurada administrativa, civil 
e criminalmente.9 

                                                      
9 A responsabilidade administrativa está prevista nos artigos 70 a 76 da Lei nº 9605/98; a responsabilidade 
civil objetiva foi estabelecida pelo § 1º da Lei nº 6938/8; e a responsabilidade criminal tipificou como crime 
as condutas enunciadas nos artigos 29 a 69 da Lei nº 6938/81. 
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Isto significa que posturas reativas de empreendedores à questão da proteção 
ambiental são insuficientes, num cenário onde todos têem deveres e direitos 
com relação a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo 
fundamental a adoção de posturas proativas que positivem uma política 
ambiental interna das empresas, primando pela transparência de suas ações, 
por formas preventivas eficazes de resguardar o meio ambiente, pela sua 
capacidade de resposta imediata à sociedade, esclarecendo, revendo e 
adequando procedimentos, e ainda de solucionar de forma justa e adequada, 
eventuais conflitos de uso dos recursos naturais que venham a incidir sobre 
seus processos de instalação e operação.  

Esta questão ganha maior relevância frente a empresas de grande porte, 
revelando que, para muito além das licenças ambientais que foram ou 
possam ser concedidas, seu papel cidadão não se restringe só à adaptação 
passiva dos quesitos ambientais impostos pela lei, mas sim de promover, se 
necessário, para além dos parâmetros legais, a adequação e a inserção 
regional de seus empreendimentos às exigências socioambientais dos locais 
onde  consolidarem seus projetos, melhorando-as e, conseqüentemente, 
elevando os níveis de qualidade de vida da população. 

Esta conduta perfaz linha clara de atuação dos organismos internacionais de 
financiamento, como o BID, o BIRD e até mesmo, no cenário nacional, o 
BNDES, que condicionam possibilidades de financiamento não só ao 
cumprimento integral da legislação ambiental, mas a um compromisso de 
prover real incremento nos índices de qualidade do meio ambiente e da 
qualidade de vida das populações em sua vizinhança.10 

É esta a atitude desejável que se verifica e que deve ser mantida nas políticas 
internas da CVRD, que bem conhece essas premissas, com as definições 
estabelecidas por sua Direção Geral, que efetivamente internaliza uma 
política ambiental responsável, ágil e dinâmica, não só como cautela apta a 
proteger seus projetos, ou como diferencial de mercado, mas principalmente 
como empresa privada ambientalmente responsável. 

Por estas razões - atenta ao princípio da prevenção, a CVRD fiscaliza e 
controla suas atividades poluidoras, monitorando seus lançamentos de modo 
apto a obedecer aos índices e padrões fixados em lei, encaminhando 
periodicamente seus relatórios às autoridades competentes, e zela pelo bem 
estar das pessoas e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

                                                      
10 O artigo 12 da Lei nº 6938/81 estabelece que as entidades e órgãos de financiamento e incentivos 
governamentais condicionem a aprovação dos projetos habilitados a esses benefícios ao processo de 
licenciamento ambiental. 
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Com esta política ambiental focada em suas atividades internas, e 
flexionando sua rede de fornecedores e terceirizados, a CVRD vem ainda 
estudando formas e caminhos para constituição de parcerias aptas a auxiliar 
projetos de instituições públicas e privadas responsáveis e/ou interessadas 
nos processos de gestão territorial e ambiental relativos ao uso e ocupação do 
solo e uso dos recursos naturais na região. 
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2.0 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O SISTEMA DE REPARTIÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 

2.1 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA INSERÇÃO NA POLÍTICA NACIONAL DE 

MEIO AMBIENTE: PERTINÊNCIA DO PRESENTE EIA/RIMA 

O inciso IV do § 1º do artigo 225 impôs como condicionante do licenciamento 
ambiental de atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do  meio 
ambiente,  a exigência de prévio estudo de impacto ambiental, conferindo um 
status constitucional às normas vigentes sobre a matéria desde o advento da 
Lei nº 6938, de 31, de agosto de 1981, que instituiu a PNMA  e da Resolução 
CONAMA nº 001, de 23, janeiro de 1986. 

2.1.1 Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

O termo genérico utilizado para a realização de estudos que visam 
fundamentar o licenciamento ambiental é avaliação de impacto ambiental.11  
Atualmente, a legislação prevê duas designações para o mesmo instrumento: 
EIA/RIMA e estudos ambientais.  O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - o EIA/RIMA está 
disciplinado pela Resolução CONAMA nº 01/8612 e pelo artigo 2º da 
Resolução CONAMA nº 237/97.  Os estudos ambientais que embasam o 
licenciamento ambiental simplificado estão previstos no inciso III do artigo 1º 
da Resolução CONAMA nº 237/97. 

Neste caso, ora examinado, a instalação da Usina de Placas, o instrumento 
preventivo a ser utilizado para fundamentar a obtenção da licença ambiental 
é  EIA/RIMA, cuja base legal já foi citada anteriormente. Deverá ser dada 
publicidade a este instrumento para que a sociedade seja esclarecida sobre os 
possíveis impactos positivos e negativos causarem pela implantação da 
atividade. 

O estudo de impacto ambiental é um procedimento de direito público, 
vinculado às normas que o disciplinam. Aliás, acentua o professor José 
Afonso da Silva que este estudo  realiza-se  “mediante um procedimento de 
direito público, cuja elaboração há que atender a diretrizes estabelecidas na legislação 
e nas que, em cada caso, forem fixadas pela autoridade competente”.13 

                                                      
11 Surgida com a Lei nº 6803/80, que instituiu o zoneamento industrial e a própria Lei nº 6938/81 utilizou a 
mesma nomenclatura. A Resolução CONAMA nº 01/86 identificou estes estudos como estudo prévio de 
impacto ambiental e a Constituição de 1988 acrescentou que deva ser dada publicidade.  Com a edição da 
Resolução CONAMA nº 237/97 distinguiu-se o EIA/RIMA dos outros estudos ambientais, tais como 
análise de risco e relatório ambiental preliminar, dentre outros. 
12 As atividades de relevante impacto ambiental que devem submeter ao EIA/RIMA para obtenção da 
licença ambiental estão listadas nos incisos do artigo 2º da Resolução CONAMA nº 01/86 e no Anexo I da 
Resolução CONAMA nº 237/97. 
13 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 199. 
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2.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

2.2.2 Conceito e Procedimento 

O licenciamento ambiental constitui um dos instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente, consoante o disposto no inciso IV do artigo 9º 
da Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

O meio ambiente é considerado um bem de uso comum do povo que deve ser 
usufruído por toda a coletividade. Desta forma, qualquer intervenção do 
homem na utilização dos recursos ambientais que venha a causar impacto 
ambiental, ou seja, uma alteração adversa ao meio ambiente, deverá ser 
submetida aos órgãos ambientais competentes para que estes possam 
consentir ou não na atividade ou obra pretendida.  As atividades ou obras 
que potencial ou efetivamente causem impactos ao meio ambiente devem 
submeter-se ao processo de licenciamento, que, em princípio, é antecedido de 
estudos prévios de impacto ambiental. 

Licenciamento ambiental é conceituado como o procedimento administrativo 
por meio do qual o órgão ambiental competente autoriza a localização, 
instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva 
ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, desde que verificado, em cada caso concreto, 
terem sido preenchidos pelo empreendedor os requisitos exigidos pela 
legislação vigente.  

Tanto o licenciamento ambiental como o EIA/RIMA são regidos por normas 
constitucionais e infraconstitucionais dos entes políticos que compõem a 
federação brasileira – União, Estados e Municípios, dividindo-se em normas 
protetoras dos recursos ambientais e normas que controlam a atividade 
humana sobre a natureza.  A Constituição Federal– artigo 225 § 1º IV, como a 
Estadual – artigo 261, X e a Lei Orgânica do Município, assim como a 
legislação infraconstitucional dos três entes federativos exigem o EIA/RIMA, 
para o processo de licenciamento ambiental. 

2.2.3 Licenciamento Ambiental e Unidades de Conservação 

Quando se fala de licenciamento ambiental, torna-se imprescindível 
mencionar, ao menos brevemente, as compensações ambientais, previstas 
tanto no Código Florestal, como na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e seu 
regulamento, o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. 
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A Lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal, 
prevê nos parágrafos do artigo 4º 14 que pode ocorrer supressão de área de 
preservação permanente, desde que o órgão estadual florestal autorize, com 
anuência dos outros órgãos ambientais competentes, mediante parecer  
técnico e o oferecimento de medidas mitigadoras e compensatórias. 

Já a Lei nº 9985/00 prevêem normas que tratam da compensação financeira a 
ser destinada pelo empreendedor ao se submeter ao processo de 
licenciamento ambiental de atividade de significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA. A 
compensação dar-se-á por meio da implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, assim como também do 
pagamento do valor de 0,5% (meio por cento do valor do empreendimento).  

O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para essa 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo 
órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental 
causado pelo empreendimento, constatado através dos estudos ambientais 
realizados quando do processo de licenciamento ambiental, considerando os 
impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de riscos que possam 
comprometer a qualidade de vida de uma região ou causar danos aos 
recursos naturais. 

Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 
serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e 
ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de 
novas unidades de conservação.  

Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 
zona de amortecimento, as licenças ambientais só poderão ser concedidas 
mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a 
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, 
deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental. 

Deste modo, todo empreendimento sujeito à elaboração de EIA/RIMA 
deverá destinar este valor mínimo de meio por cento do seu investimento 
total à compensação ambiental acima descrita. 

                                                      
14 O artigo 4ºfoi modificado pela MP 2.166-67-2000. 
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2.2.4 Processo de Licenciamento Ambiental no Estado do Rio de Janeiro 

O Projeto Usina de Placas – CSA – Companhia Siderúrgica Atlântica, que 
pretende ser instalado nas proximidas da Baía de Sepetiba, no Município do 
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro é um empreendimento de 
significativo impacto ambiental a ser licenciado pelo órgão ambiental 
competente – a Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA, com o 
apoio técnico da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – 
FEEMA, de acordo com o 4º do decreto lei estadual nº 134, de 16 de junho de 
1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado do 
Rio de Janeiro e foi regulamentado pelo decreto nº 1633, de 21 de dezembro 
de 1977 e instituiu o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - 
SLAP. 

Este sistema estabelece tem por objetivo disciplinar a implantação e o 
funcionamento de qualquer equipamento ou atividade que forem 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores.  Estabeleceu ainda como 
instrumentos de controle do SLAP, a licença prévia, a licença de instalação e a 
licença de operação.  A CECA tem competência  para baixar deliberações 
aprovando instruções, normas e diretrizes para o seu funcionamento, 
enquanto que a FEEMA atua como órgão técnico da CECA, ou seja, o 
empreendedor que deseja licenciar uma atividade efetiva ou potencialmente 
poluidora deve dirigir-se à FEEMA para obtenção de uma Instrução Técnica, 
que descreverá as exigências para apresentação do EIA/RIMA, que será 
analisado pelos seus técnicos e encaminhada à CECA para aprovação, que 
posteriormente reenvia à FEEMA para emissão da licença ambiental. 

A Lei nº 1356, de 3 de outubro de 1988, que dispõe sobre os procedimentos 
vinculados à elaboração, análise e aprovação dis Estudos de Impacto 
Ambiental previu respectivamente, nos incisos III, XII do artigo 1º que o 
Projeto de Usina de Placas seja objeto de EIA/RIMA para a obtenção da 
licença ambiental, reproduzindo as normas anteriormente comentadas e 
instituindo o direito ao acesso ao EIA/RIMA – artigo 5º e a realização de 
audiências públicas – artigo 6º, sempre que houver necessidade de 
esclarecimento de pontos controversos. 

Atualmente, é a Deliberação CECA nº 3663, de 28 de fevereiro de 1997, que 
aprovou a Diretriz para realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, quem disciplina a 
exigência e análise deste instrumento de controle ambiental para a obtenção 
da licença ambiental.  Esta Deliberação refere-se à legislação ambiental 
federal e estadual em que se fundamenta, dentre elas, a CF/88 e a 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a legislação infraconstitucional 
federal e estadual anteriormente comentadas. 
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A avaliação de impacto ambiental está definida no item 3 e o EIA/RIMA no 
item 3.3, conceituando ainda impactos negativos e positivos, a Instrução 
Técnica, o processo de licenciamento ambiental e as medidas mitigadoras e 
compensatórias, conforme a magnitude do projeto.  No item 4 estabelece a 
abrangência das atividades a serem licenciadas.  No item 5 estão 
especificados os procedimentos de aplicação da Deliberação, ou seja, o 
processo de exigência e análise do EIA/RIMA elaborado pela equipe 
multidisciplinar, assim como a expedição da licença ambiental, o 
monitoramento da atividade e a realização das audiências públicas. 

Já o item 6 descreve o critério de elaboração do estudo e relatório de impacto 
ambiental, prevendo que todas as alternativas tecnológicas e de localização 
da atividade devem ser contempladas, além da necessidade de 
compatibilização do projeto com as políticas setoriais, os planos e programas 
de ação federal, estadual e municipal, propostos ou em execução na área de 
influência do projeto. 

Percebe-se assim que a correta aplicação dos instrumentos das Políticas 
Nacional e Estadual, bem como de todo conjunto de normas do CONAMA e 
da CECA, entre elas a avaliação dos impactos ambientais, são medidas de 
controle de caráter preventivo e/ou corretivo dos danos ambientais, que se 
inserem não só no planejamento, execução e correção de atividades 
diretamente relacionadas com o meio ambiente, como também, e 
principalmente, em todos os diferentes níveis de planejamento das políticas 
públicas ou privadas, em quaisquer setores das atividades humanas. 

Compreendido deste modo, os instrumentos e procedimentos 
administrativos das políticas ambientais, entre eles o licenciamento com base 
em EIA/RIMA, são procedimentos de reversão e monitoramento dos danos 
ambientais, co-dirigidos pelos diversos segmentos organizados da sociedade 
civil, que contribuem para orientar a ocupação territorial e para ordenar a 
exploração racional dos recursos naturais. 

O CONAMA, ao editar a Resolução nº 001/86, não esgotou a matéria, nem 
desceu a minúcias. 

”As atividades abrangidas na referida Resolução são previsões da lei, apenas para 
referendar uma política ambiental previsível, para que a administração e a sociedade 
intervenham de forma antecipada, ordenada e não casuisticamente, não impedindo 
que, no futuro, o CONAMA venha a estabelecer outros casos em que seja obrigatório 
o estudo“. (Machado, 1988). 
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Cabe considerar aqui que, no caso de grandes obras ou empreendimentos, a 
análise ambiental deve recair, pela sua própria abrangência conceitual - o 
ambiente em latus sensus, como também pela própria regulamentação 
ambiental afeta ao EIA/RIMA, sobre todo o conjunto de intervenções 
pretendidas, principais e secundárias, locais e regionais, diretas e indiretas, 
que apresentem conexão com o empreendimento, devendo compreender, a 
priori, toda a magnitude das ações apontadas no projeto, todos os subprojetos 
ou empreendimentos complementares, para evitar análises parciais, ainda 
que a urgência das obras e o seu ajuste ao cronograma técnico-financeiro 
tenham imposto licenciamentos paralelos de obras complementares ao 
projeto maior do qual são partes integrantes e/ou licenciamentos precoces 
sem a fundamentação da avaliação de impacto ambiental. 

Desse modo, os estudos de impacto ambiental não devem ser apresentações 
genéricas e vagas da operação, que abordem pontualmente e ocasionalmente 
as questões dos prejuízos e das agressões ao meio, posto que se apresentam 
com um duplo aspecto instrumental: 

• Por um lado, como instrumento técnico-científico apto a avaliar os 
impactos de um determinado empreendimento, apontando medidas 
mitigadoras, de controle e compensatórias, e subsidiando os processos 
administrativos do licenciamento; e 

• Por outro, como um documento democrático para discussão com a 
sociedade. 

Por todas estas razões, torna-se imprescindível que no planejamento de 
atividades, obras e serviços, com ênfase para as avaliações de impacto 
ambiental, especialmente nos empreendimentos de grande porte, sejam 
priorizadas articulações inter, intra e extra-governamentais, de forma a 
garantir, em caráter permanente, a participação de todos os setores sociais 
envolvidos e interessados num processo de planejamento integrado, com 
ênfase para o controle da poluição industrial e para as ações afetas à defesa 
civil em caso de eventuais acidentes. 

Deve-se registrar que o CONAMA, além de possuir representantes do 
Executivo Federal, é composto por representantes dos governos dos Estados, 
dos Municípios  e da sociedade civil.  Seguindo este modelo, foi instituído o 
CONEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente, previsto no artigo 261 § 1º 
XXII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e regulamentado pelo 
decreto nº 9991, de 5 de junho de 1987, com suas modificações posteriores. 
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Com efeito, integrando o sistema estadual do Rio de Janeiro destaca-se o 
CONEMA, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, integrado por 
órgãos públicos e sociedade civil, a quem compete entre outras tarefas, 
estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Controle Ambiental e de 
orientar o Governo do Estado na defesa do meio ambiente, na preservação 
dos bens naturais e na formulação de providências para melhoria da 
qualidade de vida da população. 

Para assegurar à sociedade o direito de participar no processo de discussão 
do empreendimento, o CONAMA, por meio das Resoluções retro citadas, na 
esteira do que já previra o Decreto nº 88.351/83 (que regulamentou a Lei nº 
6.938/81 atualmente substituída pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90), impôs 
que o EIA/RIMA fosse acessível ao público, abrindo ainda a possibilidade de  
realizar audiências públicas para discutir o projeto. 

No Estado do Rio de Janeior, a questão da necessária publicidade do trâmite 
de licenciamento ambiental, bem como das eventuais audiências públicas 
estão sacramentadas em sua própria Constituição Estadual e também 
disciplinadas pela Lei nº 1356/88. 

Compreende-se, assim, que as audiências públicas deverão prestar-se aos 
ajustes das medidas compensatórias e mitigadoras, aperfeiçoando o projeto, a 
partir da expressão de todos os segmentos sociais afetados ou envolvidos 
com o empreendimento e/ou com a região de sua instalação, seja no âmbito 
local, regional e estadual e deverão balizar e legitimar as iniciativas que 
vierem a ser adotadas pelo poder público.  

2.3 DA COMPETÊNCIA PARA EXIGÊNCIA DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

O Brasil é uma república federativa e a noção de federação implica 
descentralização do poder. Em conseqüência, o ordenamento jurídico 
brasileiro reconhece competência para legislar, organizar e exercer poderes a 
todos aos entes da federação: União, Estados e Municípios. 

A competência para as questões ambientais divide-se em: exclusiva, 
privativa, comum, concorrente e suplementar. 

A competência exclusiva é atribuída a uma entidade com a exclusão das 
demais. O artigo 21 da Constituição atribui poderes exclusivos à União. 
Somente a União pode agir. Não há possibilidade de delegação de 
competência ou de competência suplementar aos Estados-membros ou aos 
municípios nas matérias referentes à competência exclusiva. 

A competência privativa, prevista no art. 22, difere da exclusiva em dois 
aspectos: enquanto a competência exclusiva é para agir, a privativa é para 
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legislar. Ademais, a privativa admite delegação de competência e 
competência suplementar, o que não ocorre na primeira espécie. 

A competência comum está prevista no artigo 23 do texto constitucional e 
traduz o chamado federalismo cooperativo. Trata-se de um elenco de 
atividades, entre as quais se inclui o exercício do poder de polícia 
administrativo-ambiental, endereçado, simultaneamente à União, aos 
Estados-membros e aos municípios. É também denominada competência 
administrativa ou material, por traduzir tarefas ou ações que devem ser 
exercidas por todos os entes da federação.  

A competência concorrente é elencada no artigo 24 da Constituição e dirigida 
à União, ao Distrito Federal e aos Estados. Trata-se de competência para 
legislar em sentido formal. A matéria ambiental é inserida neste dispositivo 
constitucional, mais precisamente nos incisos VI, VII, VIII. 

Por fim, a competência suplementar, prevista nos parágrafos 2º, 3º e 4º do 
artigo 24 da Constituição, é derivada da competência concorrente. Através 
dela, os Estados-membros podem complementar a legislação federal para 
atender as suas peculiaridades regionais ou, diante da inexistência de 
legislação federal sobre o assunto, exercer a competência legislativa plena até 
que sobrevenha a lei federal sobre o mesmo assunto, ocasião em que a lei 
estadual terá sua eficácia suspensa no que contrariar a lei federal. Pode-se 
exemplificar com inúmeras leis ambientais que são suplementadas pelos 
Estados, como lei de agrotóxicos, a de florestas, entre outras. 

Como já mencionado, a competência para legislar em matéria ambiental 
seguiu, na Constituição de 1988, o modelo da descentralização, que já era 
preconizado pela Lei nº 6.938/81.  

Assim, ao contrário do que ocorreu nas cartas constitucionais anteriores, que 
atribuíam competência exclusiva à União para legislar sobre florestas, por 
exemplo, a Constituição de 88 previu a competência concorrente para legislar 
sobre o meio ambiente.15 

Cabe à União estabelecer normas gerais e aos estados e ao Distrito Federal 
suplementar esta legislação. Nas normas estabelecidas pela União estão 
compreendidas aquelas matérias de predominante interesse geral e nacional, 
fixando-se diretrizes que nortearão os Estados na elaboração de leis que 
atendem interesses regionais. Os municípios não figuram no caput do artigo 
24 da Constituição Federal, mas podem legislar sobre assuntos de interesse 
local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Esta é a 
regra disposta nos incisos I e II do artigo 30, da Carta de 1988.  

                                                      
15 Art. 24, CF de 1988. 
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A doutrina é unânime em afirmar a possibilidade de os municípios legislarem 
sobre o meio ambiente, especialmente suplementando a legislação federal e 
estadual, embora o alcance dessa afirmação seja restrito ao interesse local. 

Segundo Vladimir Passos de Freitas, “a competência municipal existe e pode ser 
exercida, porém não com o alcance atribuído à União e aos Estados. Realmente, esta 
intenção não teve o constituinte, pois, excluiu os Municípios do poder concorrente 
previsto no artigo 24 da Lei Maior”.16 

A competência para a fiscalização ambiental e para o licenciamento das 
atividades potencialmente poluidoras, ou seja, para o exercício do poder de 
polícia ambiental é comum, consoante determinação contida no artigo 23 da 
Constituição Federal: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(...) 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

(...) 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 

(...) 

Percebe-se que a Constituição impôs um poder-dever a todos os entes da 
federação para a realização das atividades dispostas no seu artigo 23. 

A competência comum expressa o chamado federalismo cooperativo, que traz 
regras de cooperação entre a União, os estados e os municípios. Neste 
sentido, o parágrafo único do artigo 23 prevê que “lei complementar fixará 
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional”. 

Todavia, importa mencionar que a lei complementar que disciplinaria o 
federalismo cooperativo ainda não foi publicada, gerando uma superposição 
de ações por parte dos entes federativos.  
                                                      
16 FREITAS, Vladimir Passos. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 3ª edição. Curitiba: Juruá, 2002, pág. 
43. 
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Para solucionar questões advindas da superposição de competências em 
matéria ambiental surge o princípio da subsidiariedade proclamado no 
Tratado da União Européia. Tal princípio assegura que as decisões serão 
tomadas pelo nível político mais baixo, por aqueles que estão mais próximos 
da situação potencialmente lesiva. Trata-se de um processo de 
descentralização política e administrativa associado ao fortalecimento do 
poder local. 

Quanto à competência para exigir o estudo prévio de impacto ambiental - 
EIA, vale destacar que o texto constitucional estabelece que incumbe ao Poder 
Público exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental. A 
expressão empregada pela lei ao definir o órgão ao qual cabe exigir o EIA é 
genérica, tendo em vista que estão compreendidas aí todas as unidades da 
federação: União, estados, Distrito Federal e municípios. 

Algumas constituições estaduais prevêem também o Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental como condicionante de certos licenciamentos. É o caso da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que também possui legislação 
especifica sobre licenciamento ambiental. 

Para a instalação do Projeto da Usina de Placas nas proximidades da Baía de 
Sepetiba, o órgão competente para proceder ao licenciamento ambiental é o 
estadual – a CECA, com o apoio técnico da FEEMA, como descrito 
anteriormente. 

Assim, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do 
meio ambiente natural, artificial e do trabalho são deveres do Estado e dos 
municípios, com a participação da coletividade, atendidas as 
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento 
social e econômico. 

Isto significa que os órgãos pertencentes ao SISNAMA, dentro de suas esferas 
de competência, têm a obrigação legal de fazer valer os imperativos da 
PNMA, seus mecanismos e instrumentos, ainda que não exista, no nível 
estadual ou municipal, norma ambiental própria. 

2.4 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE GRANDES EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

O licenciamento ambiental é um procedimento jurídico administrativo 
caracterizado como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente. 
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Foi introduzido em nosso ordenamento jurídico, inicialmente, pela Lei nº 
6.803, de 02/07/80, que trata do controle da poluição industrial e, 
posteriormente, convalidado pela Lei nº 6.938/81. Isto denota que muito 
antes da Política Nacional de Meio Ambiente ter sido promulgada, o 
licenciamento ambiental com base em avaliação de impactos já era exigido 
das indústrias em face de seu real e significativo potencial poluidor.  

As obras relativas à implantação de unidades e complexos industriais, bem 
como à criação e implantação de distritos industriais e/ou zonas estritamente 
industriais são atividades consideradas potencialmente degradadoras do 
meio ambiente e sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme explicitado na 
Resolução CONAMA nº 001/86 e reiterado pela Resolução CONAMA nº 
237/97, Anexo I. 

Cumpre esclarecer que a licença ambiental é insubstituível e imprescindível 
para a instalação e operação de qualquer atividade real ou potencialmente 
poluidora, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, expedidas 
por outros órgãos federais, estaduais ou municipais. Esta característica, 
muitas vezes, não é percebida mas é intrínseca ao espírito do licenciamento 
ambiental, presumindo um relacionamento biunívoco Estado/administrado. 

A expedição da licença representa a formalização de um compromisso 
firmado entre o empreendedor e o poder público. De um lado, o responsável 
pelo empreendimento se compromete a implantar e operar a sua atividade 
segundo as condicionantes constantes da licença; de outro, o órgão 
licenciador afiança que, durante o prazo de vigência da licença, desde que 
obedecidas as condições nela expressas, nenhuma outra exigência de controle 
ambiental será imposta ao licenciado. 

Observa-se, porém, que não há direito adquirido de poluir e se ajustes forem 
necessários, o poder público poderá e deverá fazê-los para proteger a saúde 
pública e o meio ambiente, ainda que tais medidas impliquem na 
possibilidade do empreendedor vir a discutir eventuais indenizações. 

Peça fundamental do licenciamento ambiental é o Estudo de Impacto 
Ambiental, com seus critérios básicos e diretrizes gerais de formulação 
normatizada pela Resolução CONAMA n° 001/86, cujo principal objetivo é 
avaliar os impactos positivos e negativos causados pela exploração de 
atividades tidas como potencialmente causadoras de significativa degradação 
do meio ambiente e apontar medidas mitigadoras que deverão ser 
incorporadas ao empreendimento, conforme previsto no artigo 225, parágrafo 
1º, inciso IV da Constituição Federal. 
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Tal procedimento, conforme disposto no artigo 19 do Decreto nº 99.274, de 06 
de junho de 1990, que regulamentou as Leis Federais nº 6.902/83 e nº 
6.938/81 e de modo semelhante no Estado do Rio de Janeiro, por do decreto 
lei nº 134/75, regulamentado pelo decreto nº 1633/77 e pela Lei nº 1356/88, 
que serão os documentos legais a que o empreendedor submeter-se-á na 
apresentação dos estudos de impacto ambiental e, pelo lado da administração 
pública, na outorga de atos administrativos, que receberam o nome de 
licenças ambientais, a saber: 

I Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de locação, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo (com validade 
máxima de 5 anos, conforme Resolução CONAMA nº 237/97); 

II Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 
especificações constantes do Projeto Executivo aprovado (com validade máxima de 6 
anos conforme Resolução CONAMA nº 237/97), e 

III Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início 
da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle da 
poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação” (com prazo 
máximo de validade de 4 a 10 anos, conforme Resolução CONAMA nº 237/97). 

Oportuno lembrar que a Resolução CONAMA nº 237/97, em seu artigo 10, 
parágrafo 1º, determina que no procedimento de licenciamento ambiental 
deverá constar, obrigatoriamente a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando 
for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga do direito 
de uso da água pelos órgãos competentes. 

Outras autorizações são necessárias para o processo de licenciamento 
ambiental da Usina de Placas que se pretende instalar nas proximidades da 
Baía de Sepetiba no Município do Rio de Janeiro.  Se houver necessidade de 
supressão de área de preservação permanente, será o Instituto Estadual de 
Florestas do Rio de Janeiro, quem autorizará o referido corte de árvores, 
desde que seja apresentado laudo técnico motivado e ouvidos o IBAMA e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC, além do 
empreendedor apresentar medidas compensatórias, conforme dispõe o artigo 
4º do Código Florestal; para a utilização de recursos hídricos, deverá ser 
obtida a outorga do uso da água na Fundação Superintendência Estadual de 
Rios e Lagoas – SERLA. 
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Desta forma, embora o licenciamento ambiental do empreendimento que se 
pretende instalar na Baía de Sepetiba seja conduzido pela FEEMA, os outros 
órgãos ambientais estaduais referenciados deverão ser ouvidos, assim como a 
União, através do IBAMA e o Município, através da SMAC – é um 
procedimento onde deve ocorrer a integração de todos os órgãos ambientais 
citados anteriormente.  A sociedade também participa deste processo de 
licenciamento ambiental nas audiências públicas, forum adequado para o 
diálogo entre as partes envolvidas: órgão licenciador, empreendedor e as 
pessoas que moram no entorno. 
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3.0 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 ÁGUAS  

A Constituição Federal reserva como bens da União os lagos, rios e quaisquer 
correntes d’água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais (art 20, inciso III). As demais coleções hídricas são consideradas como 
bens estaduais, ressalvando-se, entretanto, como pertencentes à União os 
potenciais de energia hidráulica (art. 20,VIII CF/88). 

Por outro lado, a Carta Magna instituiu no inciso XIX, do artigo 21, o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, reservando à União sua 
regulamentação em lei. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9433/97, 
adotou os princípios discutidos na ECO - 92 “o desenvolvimento e manejo de 
recursos hídricos deve ser planejado de forma integrada, levando em 
consideração necessidades de planejamento de longo termo, bem como de 
horizontes mais estreitos, ou seja, deve incorporar considerações ambientais, 
econômicas e sociais baseadas no princípio da sustentabilidade; deve incluir 
as necessidades de todos os usuários, bem como aquelas relacionadas com a 
prevenção e a atenuação de perigos relacionados com a água; e deve 
constituir parte integrante do processo de planejamento do desenvolvimento 
socioeconômico” (UNCED, 1992), e “incorporou a experiência internacional, 
apresentando muitas semelhanças com o sistema francês, principalmente no 
que tange ao poder de negociação e de formulação de diretrizes relativas ao 
gerenciamento de recursos hídricos em nível de bacia hidrográfica exercido 
pelos Comitês de Bacia” ( Calasans, J.T. et. al., 2002 ).   

Com efeito, a Lei nº 9433/97, ao ser concebida, adotou os princípios da 
Convenção sobre o direito relativo aos usos dos cursos d’água internacionais, para 
fins outros que a navegação”, firmada em Nova Iorque, em 1997, que são: 

• O reconhecimento da bacia hidrográfica como unidade de planejamento; 

• A gestão que integra e pressupõe os usos múltiplos do recurso; 

• A participação da sociedade no processo decisório; 

• A descentralização;  

• A cobrança pela sua utilização; e 

• A prioridade de uso para o consumo humano.  
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“Foi tecida em uma conjuntura de muitos debates, envolvendo as três esferas de 
poder, a classe empresarial, as universidades, as ONG’s, as representações de classes, 
técnicos, professores, pesquisadores, o usuário comum da água, enfim, foi produzida 
pelo concurso e com a participação da sociedade brasileira, como um todo, seguindo a 
tendência nacional e mundial de reformulação do papel do Estado na gestão de bens e 
serviços públicos”. ( Calasans, J.T. et. al., 2002 ).   

As principais inovações estabelecidas por esta lei são:  

• Ser a água um bem de domínio publico17 (art. 1º, inciso I); 

• Ser a água um bem limitado, por vezes escasso, que passa, portanto, a ser 
dotado de valor econômico (art. 1º, inciso II); 

• Ser a água um recurso com múltiplos usos devendo sua gestão conjugá-
los e proporcioná-los  (art. 1º, inciso IV); 

• Ser a água um bem cuja gestão deva ser descentralizada (art. 1º, inciso VI). 

Para que se possa alcançar esses objetivos, a lei promove uma radical 
descentralização da gestão: da sede do poder público para a esfera local da 
bacia hidrográfica, por meio dos comitês de Bacia Hidrográfica e Agências de 
Água. Trata-se da implementação do princípio da subsidiariedade, já 
formalmente reconhecido em âmbito internacional, que modifica por 
completo o espírito do antigo Código de Águas de 1934. 

Com efeito, a lei de Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu, em seu 
artigo 5º, inciso III, como um dos seus instrumentos, a outorga dos direitos de 
uso dos recursos hídricos De acordo com o art. 12 da referida lei, estão 
sujeitos à outorga a extração de água de aqüífero subterrâneo, o lançamento 
em corpo d’água de esgotos e demais resíduos, e outros usos que alterem o 
regime, quantidade ou qualidade da água. 

Cumpre explicitar que o estado do Rio de Janeiro instituiu sua Política 
Estadual de Recursos Hídricos através da Lei nº 3239, de 2 de agosto de 1999, 
sendo que a cobrança pelo uso da água foi disciplinada pela lei nº 4247, de 16 
de dezembro de 2003. 

                                                      
17 A água, que era tida res nullius – coisa sem dono, passível, conseqüentemente, de apropriação individual 
– passa a ser considerada res communis, um patrimônio comum. Revogou-se, portanto, o art. 8 do Dec. 
24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), que previa a possibilidade de apropriação particular de 
determinada categoria de recursos hídricos (as nascentes e todas as águas situadas em terrenos 
particulares, desde que não estivessem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou 
as águas comuns). 
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Vale lembrar que a Lei de Crimes Ambientais, lei nº 9.605/98, em seu artigo 
54 definiu como crime, sujeito a penas de detenção ou reclusão ou a pena de 
multa conforme as circunstâncias, todas e quaisquer ações que venham a 
“causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 
destruição significativa da flora”, deixando claro em seu parágrafo 3º que 
“incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem lançar resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos ou deixar de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de 
dano ambiental grave ou irreversível” - Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a 
R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária, conforme 
artigo 41 do Dec.nº 3.179/99, que regulamentou a referida lei. 

Lembra-se ainda que, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357, de 18 
de abril de 2005, as águas são classificadas e recebem diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento. Tal resolução também estabeleceu as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Merece atenção a Resolução CONAMA nº 344, de 25 de março de 2004, que 
estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação 
do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, diante da 
dragagem a ser realizada. 

O § 1º do art. 1º estabelece, para efeito de classificação do material a ser 
dragado para disposição em terra, que o mesmo deverá ser comparado aos 
valores orientadores estabelecidos para solos pela norma da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental-CETESB, "Estabelecimento de Valores 
Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo", 
publicado no Diário Oficial da União. 18 

O § 2º dispõe que no caso de o material a ser dragado não atender aos valores 
referenciados, deverão ser selecionadas alternativas de disposição 
autorizadas pelo órgão ambiental competente.19 

                                                      
18 Até que sejam estabelecidos os valores orientadores nacionais pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA. 
19 O art. 2º traz as seguintes definições: 
•material dragado: material retirado ou deslocado do leito dos corpos d'água decorrente da atividade de 
dragagem, desde que esse material não constitua bem mineral; 
•órgão ambiental competente: órgão ambiental de proteção e controle ambiental do poder executivo 
federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, responsável 
pelo licenciamento ambiental, no âmbito de suas competências; 
• disposição final do material dragado: local onde serão colocados os materiais resultantes das atividades 
de dragagem, onde possam permanecer por tempo indeterminado, em seu estado natural ou transformado 
em material adequado a essa permanência, de forma a não prejudicar a segurança da navegação, não 
causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana; 
• águas jurisdicionais brasileiras: 
a) águas interiores: 
1. águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial; 
2. águas dos portos; 
3. águas das baías; 
4. águas dos rios e de suas desembocaduras; 
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São definidos critérios de qualidade, a partir de dois níveis, conforme 
procedimentos estabelecidos no Anexo da resolução em exame, para efeito de 
classificação do material a ser dragado: 

• Nível 1: limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos 
adversos à biota; 

• Nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota. 

Os critérios de qualidade fundamentam-se na comparação dos resultados da 
caracterização do material a ser dragado, com os valores orientadores 
previstos na TABELA III do Anexo da resolução em estudo, a fim de orientar 
o gerenciamento da disposição do material dragado no procedimento de 
licenciamento ambiental.20 

Tabela III (fonte: Resolução CONAMA nº 334/04) 

Parâmetros Valor Alerta 

Carbono orgânico total % 10 

Nitrogênio Kjeldahl total (mg/kg) 4.800 

Fósforo total (mg/kg) 2000 

Vale observar que é dispensado de classificação para disposição em águas 
marítimas, o material a ser dragado no mar, em estuários e em baías com 
volume dragado igual ou inferior a 100.000 m3, desde que, todas as amostras 
coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

Também pode ser dispensado de classificação para disposição em águas 
jurisdicionais brasileiras, o material a ser dragado em rios ou em lagoas com 
volume dragado igual ou inferior a 10.000 m3, desde que, todas as amostras 
coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%. 

                                                                                                                                           

5. águas dos lagos, das lagoas e dos canais; 
6. águas entre os baixios a descoberto e a costa; 
b) águas marítimas: 
1. águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de base 
reta e da linha de baixamar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, que constituem o mar 
territorial; 
2. águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir 
das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constituem a zona econômica exclusiva; e 
3. águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da zona econômica 
exclusiva. 
• eutrofização: processo natural de enriquecimento por nitrogênio e fósforo em lagos, represas, rios ou 
estuários e, conseqüentemente, da produção orgânica; nos casos onde houver impactos ambientais 
decorrentes de processos antrópicos, há uma aceleração significativa do processo natural, com prejuízos à 
beleza cênica, à qualidade ambiental e à biota aquática.  
20 É dispensado de classificação prévia o material oriundo de dragagens realizadas para atendimento a 
casos de emergência ou calamidade pública, decretadas oficialmente. 
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O art. 4º estabelece, para subsidiar o acompanhamento do processo de 
eutrofização em áreas de disposição sujeitas a esse processo, a caracterização 
do material a ser dragado que deve incluir as determinações de carbono 
orgânico e nutrientes previstas na TABELA IV do Anexo da resolução em 
comento.21 

Quanto à classificação do material a ser dragado, os dados obtidos na 
amostragem de sedimentos deverão ser apresentados em forma de tabelas, 
com os dados brutos e sua interpretação, sendo que as amostras de cada 
estação deverão ser analisadas individualmente e coletadas em quantidade 
suficiente para efeito de contraprova, cujas análises serão realizadas a critério 
do órgão ambiental competente: 

• As estações de coleta deverão ser identificadas e georeferenciadas por 
sistema de coordenadas geográficas, especificando o sistema geodésico de 
referência; 

• As metodologias empregadas na coleta de amostras de sedimentos 
deverão ser propostas pelo empreendedor e aprovadas pelo órgão 
ambiental competente; 

• As análises químicas deverão contemplar rastreabilidade analítica, 
validação e consistência analítica dos dados, cartas controle, (elaboradas 
com faixas de concentração significativamente próximas daquelas 
esperadas nas matrizes sólidas), e ensaios com amostras de sedimento 
certificadas, a fim de comprovar a exatidão dos resultados por meio de 
ensaios paralelos; 

• As amostras certificadas que não contenham os analitos de interesse (por 
exemplo, compostos orgânicos), os ensaios deverão ser realizados por 
adição padrão ou adição de reforço ("spike"), de maneira que fique 
garantido um grau de recuperação aceitável para determinação desses 
compostos na matriz. Os limites de detecção praticados deverão ser 
inferiores ao nível 1, da TABELA III do Anexo da resolução estudada, 
para cada composto estudado; 

• A metodologia analítica para a extração dos metais das amostras 
consistirá em ataque com ácido nítrico concentrado e aquecimento por 
microondas, ou metodologia similar a ser estabelecida pelo órgão 
ambiental competente.22 

                                                      
21 Os valores de referência da TABELA IV não serão utilizados para classificação do material a ser dragado, 
mas tão somente como fator contribuinte para o gerenciamento da área de disposição. 
22 O órgão ambiental competente estabelecerá previamente a metodologia de preservação das 
contraprovas. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. IV-27 

As análises físicas, químicas e biológicas previstas na resolução ora analisada 
deverão ser realizadas em laboratórios que possuam esses processos de 
análises credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO, ou 
em laboratório qualificados ou aceitos pelo órgão ambiental competente 
licenciador.23 

O material a ser dragado poderá ser disposto em águas jurisdicionais 
brasileiras, de acordo com os seguintes critérios a serem observados no 
processo de licenciamento ambiental. 

Não necessitará de estudos complementares para sua caracterização: 

a) Material composto por areia grossa, cascalho ou seixo em fração igual ou 
superior a 50%; ou 

b) Material cuja concentração de poluentes for menor ou igual ao nível 1, ou 

c) Material cuja concentração de metais, exceto mercúrio, cádmio, chumbo 
ou arsênio, estiver entre os níveis 1 e 2, ou 

d) Material cuja concentração de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos-
PAHs do Grupo B estiver entre os níveis 1 e 2 e a somatória das 
concentrações de todos os PAHs estiver abaixo do valor correspondente a 
soma de PAHs. 

• O material cuja concentração de qualquer dos poluentes exceda o nível 2 
somente poderá ser disposto mediante previa comprovação técnico-
cientifica e monitoramento do processo e da área de disposição, de modo 
que a biota desta área não sofra efeitos adversos superiores àqueles 
esperados para o nível 1, não sendo aceitas técnicas que considerem, 
como princípio de disposição, a diluição ou a difusão dos sedimentos do 
material dragado; 

• O material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo ou arsênio, ou 
de PAHs do Grupo A estiver entre os níveis 1 e 2, ou se a somatória das 
concentrações de todos os PAHs estiver acima do valor correspondente a 
soma de PAHs, deverá ser submetido a ensaios ecotoxicológicos, entre 
outros testes que venham a ser exigidos pelo órgão ambiental competente 
ou propostos pelo empreendedor, de modo a enquadrá-lo nos critérios 
previstos nos itens acima descritos (incisos I e II do art. 7º da Resolução 
CONAMA nº 344, de 25 de março de 2004)24; 

                                                      
23 Parágrafo único do art. 6º - Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 
implementado, observados os procedimentos estabelecidos na presente Resolução. 
24 O art. 13 dispõe que a caracterização ecotoxicológica prevista no inciso III do art. 7, do presente ato 
poderá, sem prejuízo das outras exigências e condições previstas na própria resolução e nas demais 
normas aplicáveis, ser dispensada pelos órgãos ambientais competentes, por período improrrogável de até 
dois anos, contados a partir da publicação da resolução em análise, permitindo-se a disposição deste 
material em águas jurisdicionais brasileiras, desde que cumpridas as seguintes condições: 
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Quanto à legislação incidente sobre os recursos hídricos podem ser citadas no 
âmbito federativo as seguintes normas: 

Normas Federais: 

• Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle 
e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional; 

• ei 9984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas – ANA, entidade federal de implementação da Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e da coordenação do 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 

• Lei nº 7661, de 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências; 

• Lei nº 8617, de 04 de janeiro de 1993, dispõe sobre o mar territorial, a zona 
contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental 
brasileira; 

• Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, regulamentada pelo decreto n° 3179/99; 

• Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, que decreta o Código de Águas. 
Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional do Meio 
Ambiente, alterada pelas leis 7804/89 e 8028/90, e regulamentada pelo 
decreto nº 99274, de 06 de junho de 1990;   

• Decreto nº 4136 de 20 de fevereiro de 2002, dispõe sobre a especificação 
das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e 
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substancias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, 
prevista na lei n° 9966, de 18/04/00;   

• Resolução CONAMA nº 357, de 18 de abril 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. 

                                                                                                                                           

• o local de disposição seja monitorado de forma a verificar a existência de danos à biota advindos de 
poluentes presentes no material disposto, segundo procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente, com apresentação de relatórios periódicos; 
• o local de disposição tenha recebido, nos últimos três anos, volume igual ou superior de material dragado de mesma 

origem e com características físicas e químicas equivalentes, resultante de dragagens periódicas, e que a disposição do 

material dragado não tenha produzido evidências de impactos significativos por poluentes ao meio ambiente no local 
de disposição. 
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Normas Estaduais  

• Constituição do estado do Rio de Janeiro de 1989 (Artigo 268 e ss) 

O Capítulo VIII que trata da questão ambiental no âmbito estadual trz 
diversos dispositivos acerca da proteção das água: 

• Art. 268, VII letras “a” e “f”: 

“O Poder Público dará ênfase no desenvolvimento e no emprego de método e 
critérios biológicos de avaliação da qualidade das águas e [...] proibirá o despejo 
nas águas de caldas ou vinhotos, bem como de resíduos ou dejetos capazes de 
torná-las impróprias, ainda que temporariamente, para o consumo e a utilização 
normais ou para a sobrevivência das espécies”; 

• Art. 268, § 4º, XXVI  

“A captação em cursos d'água para fins industriais será feita a jusante do ponto 
de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, na forma da lei".  

• Art. 262. A utilização dos recursos naturais com fins econômicos será objeto de 
taxas correspondentes aos custos necessários à fiscalização, à recuperação e à 
manutenção dos padrões de qualidade ambiental.  

• Art. 277 - Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de 
esgotos sanitários deverão ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário 
completo, na forma da lei.  

§ 1º - Fica vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta de águas pluviais e 
esgotos domésticos ou industriais.  

§ 2º - As atividades poluidoras deverão dispor de bacias de contenção para as águas de 
drenagem. 

Além desses dispositivoso art.  269 considera como área de relevante interesse 
ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos 
competentes, preservados seus atributos essenciais a Baía de Sepetiba.  

• Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2000, dispõe sobre as sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no 
estado do rio de janeiro, e dá outras providências; 

• Lei 3.239, de 2 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, o Sistema Estadual de Gerenciamento de  Recursos 
Hídricos; 
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• Lei 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que institui a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos.25; 

• Lei nº 2423, de 17.08.95, disciplina a pesca em cursos d'água do Estado do 
Rio de Janeiro; 

• Lei nº 650, de 11.01.83, dispõe sobre a Política Estadual de defesa e 
proteção das bacias fluviais e lacustres no estado do Rio de Janeiro; 

• Decreto Estadual nº 32.682, de 12 de março de 2003, dispõe sobre o 
conselho estadual de recursos hídricos do estado do rio de janeiro, 
instituído pela lei estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, revoga o 
decreto 32.225 de 21 de novembro de 2002 e dá outras providências;   

• Decreto Estadual nº 35.724, de 12 de junho de 2004, dispõe sobre a 
Regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências; 

• Decreto Lei nº 134, de 16 de junho de 1975, dispõe sobre a prevenção e o 
controle da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro e da 
outras providências; 

• Decreto Estadual nº 2.330, de 08 de janeiro de 1979, regulamenta, em 
parte, os Decreto-Lei nºs 39, de 21 de março de 1975, e 134, de 16 de junho 
de 1975, institui o Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do 
Estado do Rio de Janeiro; 

• Deliberação CECA nº 48, de 08 de março de 1979, aprova o regulamento 
de fiscalização da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 

• Deliberação CECA nº 49, de 17 de maio de 1979, delega poderes e 
competência a SERLA para aplicação de multas previstas no Decreto nº 
2.330, de 08.01.79; 

• Portaria SERLA 261-A / 97, de 31 de julho de 1997, aborda FMP’s de 
Lagoas; 

• Portaria SERLA Nº 307, de 23 de dezembro de 2002, estabelece critérios 
gerais e procedimentos técnicos e administrativos, para emissão de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do 
Rio de Janeiro, e dá outras providências;    

                                                      
25 Para o abastecimento da usina há a expectativa de que haja uma captação de água do Canal de São 
Francisco, localizado em área adjacente ao empreendimento. O consumo previsto é de cerca de 0,5m³/s, 
considerando-se uma taxa de circulação de 96%, para tanto, a legislação sobre cobrança de uso da água 
deverá ser observada. 
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• Portaria SERLA Nº 324  de 28 de agosto de 2003, define a base legal para 
estabelecimento da largura mínima da FMP e dá outras providências; 

• Portaria SERLA Nº 339 de 06 de abril de 2004, estabelece os 
procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, visando à 
regularização dos usos de recursos hídricos, superficiais e subterrâneas, 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro; 

• Portaria SERLA Nº 385, de 12 de abril de 2005, estabelece os 
procedimentos técnicos e administrativos para emissão de autorização 
para perfuração de poços com a finalidade de pesquisa sobre a produção 
e disponibilidade hídrica para o uso de águas subterrâneas de domínio de 
Estado do Rio de Janeiro. 

Normas Municipais 

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

O Título VI cuida das Políticas Municipais Ambientais, sendo que na Seção III 
estão dispostas as obrigações do Poder Público. Todavia, no Título VI a LOM 
trata dos instrumentos de sanção. 

Os responsáveis por atividades causadoras de degradação ambiental arcarão 
integralmente com os custos de monitoragem, controle e recuperação das 
alterações do meio ambiente decorrentes de seu exercício, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades administrativas e da responsabilização civil.  

Podendo ser imposta taxa pelo exercício do poder de polícia proporcional aos 
seus custos totais e vinculada à sua operacionalização.26 

Quanto às Políticas Municipais de Saneamento Básico o art. 490 estabelece 
que o Poder Público ou, quando for o caso, a empresa concessionária do 
serviço de abastecimento de água, garantirá condições que impeçam a 
contaminação da água potável na rede de distribuição.  Sendo vedadas:  

• A criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, lagunas e 
manguezais e junto a mananciais; 

• A incineração de lixo a céu aberto, em especial a de resíduos hospitalares. 

O art. 486 determina que os lançamentos finais dos sistemas públicos e 
particulares de coleta de esgoto sanitário em corpos hídricos receptores 
deverão ser precedidos de tratamento adequado.27 Mas, exclui-se desta 
obrigação o lançamento de esgotos sanitários em águas de lagoas de 
estabilização especialmente reservadas para este fim. 

                                                      
26 Art. 480 da LOM. 
27 Corpos hídricos receptores são todas as águas que, em seu estado natural, são utilizadas para o 
lançamento de esgotos sanitários. 
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O § 3º do referido dispositivo reafirma a necessidade de que o lançamento de 
esgotos em lagos, lagoas, lagunas e reservatórios seja precedido de 
tratamento adequado. 

Por sua vez, o art. 487 veda a implantação de sistemas de coleta conjunta de 
águas pluviais e esgotos domésticos, patológicos ou industriais. Sendo que, as 
atividades poluidoras deverão dispor de bacias de contenção para as águas 
de drenagem, de forma a assegurar seu tratamento adequado, quando 
necessário, a critério do órgão de controle ambiental.28 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar nº 16, de 
04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do solo. 

Esta Lei Complementar estabelece as normas e procedimentos para a 
realização da política urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê 
instrumentos para a sua execução e define políticas setoriais e seus 
programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 

Quanto a questão hídrica o Plano Diretor prevê programas prioritários da 
política de meio ambiente e valorização cultural do Município, tais como: 
programa de controle da poluição; programa de proteção de encostas e de 
baixadas sujeitas a inundação; programa de educação ambiental e de defesa 
do meio ambiente, entre outros. 

3.2 FLORESTAS 

Tendo em vista a preponderância funcional da questão florestal para a 
preservação dos solos, das águas e dos ecossistemas em geral, este item 
comentará a existência de alguns diplomas legais e mecanismos jurídicos 
incidentes na região.  

O Código Florestal, lei nº 4.771/65, promulgado no final da década de 60, 
acompanhado pelos Códigos de Proteção à Fauna, marcou um momento de 
inovação, consolidação e compilação das normas que, desde meados da 
década de 30, constavam no âmbito do Direito Agrário Brasileiro e do Direito 
Civil, e impunham algumas restrições aptas à proteção ambiental pontual de 
alguns recursos naturais ou espaços regionais.  

                                                      
28 As edificações somente serão licenciadas se comprovada a existência de redes de esgoto sanitário e de 
estação de tratamento ou de lagoa de estabilização capacitadas para o atendimento das necessidades de 
esgotamento sanitário a serem criadas. Caso inexista o sistema de esgotamento sanitário, caberá ao 
incorporador prover toda a infra-estrutura necessária, incluindo o tratamento dos esgotos; à empresa 
concessionária, a responsabilidade pela operação e manutenção da rede e das instalações do sistema. 
O licenciamento de construção em desacordo com o disposto no artigo 488 da LOM ensejará a instauração 
de inquérito administrativo para a apuração da responsabilidade do agente do Poder Público que o 
concedeu, o qual poderá ser indiciado mediante representação de qualquer cidadão. 
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Em seu art. 2º, com as alterações e acréscimos procedidos pela Lei  
nº 7.511, de 07/07/86, pela Lei nº 7.803/89 e pela Medida Provisória nº 2.166-
67 de 24/08/01, sob os esclarecimentos e definições constantes das 
Resoluções CONAMA nº 302/02 e 303/02, considera de preservação 
permanente, independentemente de qualquer outro ato ou formalidade, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja 
largura mínima será: 

• De 30 (trinta) metros, para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; 

• De 50 (cinqüenta) metros, para os cursos que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) 
metros de largura; 

• De 100 (cem) metros, para os cursos de água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 
200 (duzentos) metros de largura; 

• De 200 (duzentos) metros, para os cursos de água que possuam entre 200 
(duzentos) e 600 (seiscentos) metros de largura; e 

• De 500 (quinhentos metros), para os cursos de água que tenham largura superior 
a 600 (seiscentos) metros. 

b)  Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água, naturais ou artificiais; 

c) Nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos-d’água”, seja qual for a sua situação 
topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

d) No topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) Nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive; 

f) Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) Em altitudes superiores a 1.800 (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a 
vegetação. 

Prescreve o art. 18 do mesmo Código que nas terras de propriedade privada 
onde seja necessário o florestamento ou reflorestamento de preservação 
permanente, o poder público federal pode fazê-lo, sem desapropriá-las, se 
não o fizer o proprietário. 
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A Lei nº 9.605/98 tipificou todas e quaisquer agressões à flora de 
preservação permanente ou em unidades de conservação, não mais como 
mera contravenção penal, mas sim como crime, sujeitando seus autores à 
detenção de um a três anos e/ou multa variável de R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou 
fração, nos termos do Decreto no 3179/99.  

Pelo que já foi exposto sobre competência concorrente e comum, não se exclui 
ao Estado o poder de fixar normas específicas disciplinadoras da utilização 
das florestas. Pela legislação vigente, portanto, as florestas e demais formas 
de vegetação permanente (art. 2º do Código Florestal) poderão ser utilizadas 
racionalmente, desde que de forma compatível com os ecossistemas naturais 
de importância regional ou local, objetivando a conservação ambiental, 
conforme normas e critérios estabelecidos pela autoridade pública 
competente.  

A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente também 
será admitida, porém somente com prévia autorização do Poder Executivo 
Federal, e quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social conforme explicitado pelos 
artigos 2º e 4º do mesmo codex, desde que não haja alternativa técnica e 
locacional ao projeto. 

Cumpre ainda apontar neste item a incidência do artigo 36 da Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o SNUC – Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação, onde se prevê a alocação de, no mínimo, 
0,5% do valor total do empreendimento para a criação ou manutenção de 
Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, em área a ser 
apontada pelo presente EIA/RIMA ou pelo órgão ambiental competente, 
que poderá alternativamente decidir que o recurso deverá ser aplicado na 
manutenção de Unidades de Conservação já existentes na região. 

Diante da importância da questão florestal, muitas normas, a partir da 
edição do Código Florestal, foram promulgadas visando à proteção desses 
ecossistemas, por isso, serão citadas algumas dessas normas que devem 
ser, obrigatoriamente, observadas pelo empreendedor.  

Normas Federais 

• Constituição Federal de 1988 (art.225); 

• Lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965, institui o Código Florestal, 
alterado pela lei n° 7803/89, e dá outras providências;  

• Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional do 
Meio Ambiente, alterada pelas leis 7804/89 e 8028/90, e egulamentada 
pelo decreto nº 99274, de 06 de junho de 1990;   
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• Lei 6902, de 27 de abril de 1981, regulamentada pelo decreto nº 99274, 
de 06/06/90; 

• Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, regulamentada pelo decreto n° 3179/99; 

• Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, regulamentada pelo decreto n° 4340, de 22 
de agosto de 2002; 

• Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, que regulamentou as leis n° 
6902/81 e 6938/81, e dispõe sobre a criação das estações ecológicas e 
áreas de proteção ambiental;   

• Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993, dispõe sobre o corte, 
exploração, e supressão de vegetação da Mata Atlântica;  

• Decreto nº 4340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da 
Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências; 

• Resolução CONAMA nº 13 de 06 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
definição, pelos órgãos ambientais, das atividades que afetem a biota 
nativa das unidades de conservação;   

• Resolução CONAMA nº 04 de 31 de março de 1993, dispõe sobre as 
áreas de vegetação nativa de restinga; 

• Resolução CONAMA 303, de 20 de março de 2002, que trata das áreas 
de preservação permanente;   

• Resolução CONAMA nº 10, DE 01.10.93 – estabelece parâmetros 
básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica. 

O entorno das Unidades de Conservação está definido no inciso II do mesmo 
artigo, como áreas de cobertura vegetal contígua aos limites de UC, sendo 
exigidos tanto no inciso I (manguezal), como no II (entorno de 10 km das UC) 
o licenciamento ambiental do órgão competente e dos órgãos administradores 
das UC. 

• Resolução CONAMA nº 06, de 04 de maio de 1994, dispõe sobre a mata 
atlântica no Estado do Rio de Janeiro;   
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• Resolução nº 317, de 4 de dezembro de 2002, Regulamentação da 
Resolução no 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o corte e 
exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata 
Atlântica; 

• Resolução CONAMA nº 03/96, e esclarece que vegetação remanescente 
de Mata Atlântica abrange a totalidade de vegetação primária e 
secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração, com 
vistas à aplicação do Decreto nº 750, de 10/2/93; 

• Portaria Normativa IBAMA nº 54, de 23 de agosto de 1981 - Proíbe a 
exploração de floresta primária da Mata Atlântica no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Normas Estaduais 

• Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989, Lei nº 690, de 
01.12.83,   proteção da flora; 

• Lei nº 965, de 06.01.86, dispõe sobre o plantio de árvores nos 
loteamentos a serem aprovados no Estado do Rio de Janeiro; 

• Lei nº 1315, de 07.06.88, institui a Política Florestal do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Normas Municipais  

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

A Seção II da LOM dispõe sobre o “Controle e a Preservação do Meio 
Ambiente”, sendo que o inciso IX do art. 463 disciplina os instrumentos, 
meios e obrigações de responsabilidade do Poder Público para preservar e 
controlar o meio ambiente, como a manutenção e defesa das áreas de 
preservação permanentes, assim entendidas aquelas que, pelas suas 
condições fisiográficas, geológicas, hidrológicas, biológicas ou climatológicas, 
formam um ecossistema de importância no meio ambiente natural, 
destacando-se: 

a) Os manguezais, as áreas estuarinas e as restingas; 

b) As nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

c) A cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas 
sujeitas a erosão e deslizamentos ou para fixação de dunas; 
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d) As áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidas da flora e da fauna, bem como aquelas que 
sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies; 

e) os bens naturais a seguir, além de outros que a lei definir: os bosques da 
Barra e da Freguesia;a Floresta da Tijuca; as Lagoas da Tijuca, de 
Jacarepaguá, de Marapendi, do Camorim, Lagoinha e Rodrigo de Freitas; 
as localidades de Grumari e Prainha; os Maciços da Tijuca e da Pedra 
Branca; os Morros do Silvério e Dois Irmãos; a Serra do Mendanha; as 
Pedras Bonita, da Gávea, de Itaúna e do Arpoador; a Fazendinha do IAPI 
da Penha; as lagoas, lagos e lagunas; os parques, reservas ecológicas e 
biológicas, estações ecológicas e bosques públicos; as cavidades naturais 
subterrâneas, inclusive cavernas; as áreas ocupadas por instalações 
militares na orla marítima. 

O art. 471 considera como áreas de relevante interesse ecológico para fins de 
proteção, na forma desta lei, visando à sua conservação, restauração ou 
recuperação: 

• Os sítios e acidentes naturais adequados ao lazer; 

• A Baía de Guanabara; 

• A Baía de Sepetiba; e 

• As florestas do Município. 

O Título VI cuida das Políticas Municipais Ambientais, sendo que na Seção III 
estão dispostas as obrigações do Poder Público. Todavia, no Título VI a LOM 
trata dos instrumentos de sanção. 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar 
nº 16, de 04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do 
solo. 

A presente lei estabelece as normas e procedimentos para a realização da 
política urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê instrumentos para 
a sua execução e define políticas setoriais e seus programas, buscando o pleno 
atendimento das funções sociais da Cidade. 

As unidades de conservação ambiental são classificadas nas seguintes 
categorias (art.124) 

I -Área de Proteção Ambiental - APA, de domínio público ou privado, dotada 
de características ecológicas e paisagísticas notáveis, cuja utilização deve ser 
compatível com sua conservação ou com a melhoria das suas condições 
ecológicas; 
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II -Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana - APARU, de domínio 
público ou privado, a que apresenta as características descritas no parágrafo 
anterior e depende de ações do Poder Público para a regulação do uso e 
ocupação do solo e restauração de suas condições ecológicas e urbanas; 

III -Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC, de domínio público ou 
privado, a que apresenta relevante interesse cultural e características 
paisagísticas notáveis, cuja ocupação deve ser compatível com a valorização e 
proteção da sua paisagem e do seu ambiente urbano e com a preservação e 
recuperação de seus conjuntos urbanos; 

IV-Área de Relevante Interesse Ecológico, de domínio público ou privado, 
com características naturais extraordinárias e que abriga remanescentes raros 
da biota regional a ser protegida ou recuperada; 

V-Reserva Biológica, área de domínio público destinado à preservação de 
ecossistemas naturais; 

VI-Estação Ecológica, área de domínio público, cujo ecossistema é objeto de 
conservação para realização de estudos e pesquisas, podendo ser criada no 
interior de outras unidades de conservação; 

VII-Parque, área de domínio público, destinada à visitação pública e ao lazer, 
podendo compreender Área de Relevante Interesse Ecológico ou Área de 
Preservação; 

VIII-Área de Preservação Permanente, de domínio público ou privado para 
proteção de mananciais, dunas e remanescentes da Mata Atlântica, na qual 
fica vedada a exploração da vegetação nativa e qualquer forma de utilização 
dos recursos naturais. 

• Resolução SMAC nº 93, de 27.04.2001, dispõe sobre os procedimentos a 
serem adotados nas solicitações de autorização para corte de árvore 
e/ou remoção de vegetação, motivadas por construção e modificação 
com acréscimo deverão ser submetidas à aprovação da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, que se dará mediante a emissão 
de parecer técnico conclusivo, em áreas públicas legalmente 
protegidas, inseridas ou lindeiras a Unidades de Conservação 
Ambiental; 

• Decreto Municipal 18575 de 03/05/00, dispõe sobre a apreensão de 
fauna e flora silvestre nos serviços de fiscalização ambiental. 
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Esta lei prevê que os órgãos competentes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente apreenderão as espécies nativas da fauna e flora e tudo o mais que 
esteja sendo utilizado para a realização de atividades prejudiciais às 
condições para a reprodução de fauna e da flora silvestres, em especial as 
espécies em risco de extinção, as vulneráveis e raras, ou degradadoras do 
meio ambiente, quando houver infringência a legislação ambiental. 

• Resolução SMAC 200 de 27/02/02, dispõe sobre a apresentação de 
planos de revegetação de áreas degradadas; 

• Resolução SMAC 345 de 19/05/04, estabelece procedimentos relativos 
à emissão de autorização para remoção de vegetação e implantação de 
medida compensatória; 

• Resolução SMAC 331 de 331 de 12 de setembro de 2003, dispõe sobre a 
implantação de medida compensatória ou mitigadora relativa aos 
impactos ambientais irreversíveis ou inevitáveis; 

• Lei nº 1918, de 05 de outubro de 1992, cria a área de proteção ambiental 
das Brisas, autoriza a criação do Parque Municipal Bosque das Brisas, 
no Bairro de Guaratiba, na XXVI Região Administrativa, e dá outras 
providências; 

• Lei nº 1.208 de 28 de março de 1988, declara Área de Proteção 
Ambiental - APA a Orla Marítima da Baía de Sepetiba nas condições 
que menciona, e dá outras providências; 

• Decreto nº 11.830, de 11 de dezembro de 1992, cria a Área de Proteção 
Ambiental do Bairro da Freguesia;  

• Decreto Municipal nº 10.368, de 15 de setembro de 1991, cria a Área de 
Proteção Ambiental do Parque Municipal Ecológico de Marapendi; 

• Lei Municipal 1.534, 11 de janeiro de 1990, constitui a região conhecida 
como Prainha em Área de Proteção Ambiental e dá outras 
providências; 

• Decreto Municipal 20149/2001, cria a área de Proteção Ambiental de 
Grumari; 

• Lei Municipal 1.958, de 05 de abril de 1993, cria o Parque Municipal 
Ecológico do Mendanha. 
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3.3 FAUNA 

A Lei nº 5.197, de 03/01/1967, (alterada pelas Leis nº 7.584/87,  
nº 7.653/88 e nº 7.679/88) regulamentada pelo Decreto nº 97.633/89, garante 
a proteção de animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, em 
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha (art. 1º).  

Especial atenção deve ser dada à Lei nº 7.653/88 que considera crime 
inafiançável ações contra a fauna silvestre; à Convenção sobre Diversidade 
Biológica ratificada pelo Dec-Leg nº 2 de 08/02/94 e promulgada pelo Dec nº 
2.519/98; ao Decreto nº 4.339/02 que instituiu a Política Nacional de 
Biodiversidade. 

Por último, deve-se consignar novamente a preponderância da Lei de Crimes 
Ambientais nº 9.605/98 e seu Decreto Regulamentador nº 3.179/99, que 
ampliou o espectro de proteção legal à fauna, mantendo o rigor de tipificação 
de ações contra as espécies animais enquanto crimes com penas de detenção e 
reclusão. 

A legislação referente à fauna que ode incidir na área do empreendimento é a 
seguinte: 

Normas Federais 

• Constituição Federal de 1988 (art.225); 

• Lei nº 5197, de 03 de janeiro de 1967, instituiu o Código Florestal, 
alterado pelas leis n° 7584/87, n° 7653/88 e n° 7679/88, que foi 
regulamentado pelo decreto 97633/90; 

• Lei nº 6902, de 27 de abril de 1981, dispõe sobre as estações ecológicas, 
regulamentada pelo decreto 99.274, de 6/6/90; 

• Lei nº 7643, de 18 de dezembro de 1987, proíbe a pesca de cetáceo nas 
águas jurisdicionais brasileiras; 

• Lei nº 7679, de 23 de novembro de 1988, dispõe sobre as proibições da 
pesca no período de reprodução; 

• Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, regulamentada pelo decreto n° 3179/99; 
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• Decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a proteção e 
estímulos à pesca; 

• Resolução CONAMA nº 9/96, estabelece corredor de vegetação área de 
trânsito a fauna. 

Normas Estaduais 

• Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989; 

• Lei nº 690, de 01.12.83, dispõe sobre a proteção a fauna; 

• Lei nº 1071, de 18 de novembro de 1986, cria e estrutura da Fundação 
Instituto Estadual de Florestas – IEF; 

• Lei nº 1315, de 07 de junho de 1988, trata da Política Florestal do 
Estado do Rio de Janeiro; 

• Decreto-Lei nº 134, de 16 de julho de 1975, istitui a política ambiental 
no Estado do Rio de Janeiro; 

• Lei nº 3467, de 14 de setembro de 2000, dispõe sobre sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. 

Normas Municipais 

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

O Título VI do Capítulo VI da LOM trata do “Meio Ambiente”. Sendo que o 
art. 460 reproduz o caput do art. 225 da CRFB, estabelecendo que “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade e em 
especial ao Poder Público o dever de defendê-lo, garantida sua conservação, 
recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras.” 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar 
nº 16, de 04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do 
solo. 

O art. 51 estabelece que as áreas que são objeto de proteção ambiental são  
passíveis de ocupação residencial ou agrícola restrita e usos como lazer ou 
pesquisa ecológica, com exceção das áreas classificadas como reserva 
biológica. 
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Nas áreas classificadas como de preservação permanente, não serão 
permitidas atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar seus 
atributos e funções essenciais, excetuadas aquelas destinadas a recuperá-las e 
assegurar sua proteção, mediante prévia autorização dos órgãos municipais 
competentes. 

• Decreto Municipal 18575 de 03/05/00, dispõe sobre a apreensão de 
fauna e flora silvestre nos serviços de fiscalização ambiental. 

Esta lei prevê que os órgãos competentes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente apreenderão as espécies nativas da fauna e flora e tudo o mais que 
esteja sendo utilizado para a realização de atividades prejudiciais às 
condições para a reprodução de fauna e da flora silvestres, em especial as 
espécies em risco de extinção, as vulneráveis e raras, ou degradadoras do 
meio ambiente, quando houver infringência a legislação ambiental. 

• Decreto Municipal 20225 de 13/07/01, cria o Regulamento 26 da 
Consolidação das Posturas Municipais, aprovado pelo Decreto 
1601/78, dispõe sobre os usos e atividades na orla marítima do 
Município e dá outras providências. 

 Este ato cria uma série de normas para a utilização da orla marítima do 
Município. Sendo que a mesma é considerada como o trecho compreendido 
entre a praia e o calçadão contíguo às edificações, para o exercício das 
atividades abaixo discriminadas, obedecerá, além das exigências da legislação 
em vigor. 

3.4 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E QUALIDADE DO AR 

Entende-se como poluição atmosférica “qualquer forma de matéria ou energia 
com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 
desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I - 
Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - 
danoso aos materiais, à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade e às atividades normais da comunidade.” 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e 
recuperação da qualidade do ar, válidas para todo o território nacional, 
conforme previsto na Lei nº 6.938/81, foi instituído o Programa Nacional de 
Controle da Qualidade do Ar – PRONAR29 pela Resolução CONAMA nº 
005/89, dando definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento. 

                                                      
29 Constituem o PRONAR: os limites máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, o PROCONVE – 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Res. CONAMA 18/86), o 
PRONACOP - Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial, o Programa Nacional de Avaliação 
da Qualidade do Ar, o Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar e os Programas 
Estaduais de Controle da Poluição do Ar. 
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Com base nesta norma foi editada, em 28/06/90, a Resolução CONAMA nº 
003 que estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem, 
análise dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade atinentes a um Plano 
de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando 
providências dos governos Estaduais e Municipais, com o objetivo de 
prevenir grave e iminente risco à saúde pública. 

De acordo com esta norma, o órgão ambiental estadual deve monitorar a 
qualidade do ar e fornecer diretrizes aos municípios para a adoção de 
padrões de qualidade primários e secundários, classificando áreas.  

O órgão ambiental também é responsável pelo desenvolvimento de Planos de 
Emergência que restrinjam as atividades poluidoras durante os períodos de 
inversão térmica ou outras situações emergenciais. 

São classificadas pela Resolução CONAMA nº 003/90 como Áreas de Classe I 
aquelas destinadas à preservação, lazer e turismo, tais como Parques 
Nacionais e Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias 
Hidrominerais e Hidrotermais. Nestas áreas, deverá ser mantida a qualidade 
do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção 
antropogênica. As Áreas de Classe II são aquelas onde o nível de deterioração 
da qualidade do ar é limitado pelo padrão secundário de qualidade. As Áreas 
de Classe III são as áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da 
qualidade do ar é limitado pelo padrão primário de qualidade. 

Deve-se ponderar que, por princípio, nenhum empreendimento deve lançar 
poluentes atmosféricos de modo a provocar uma ultrapassagem dos padrões 
de qualidade do ar na sua vizinhança. 

Logo, deve-se ter como pressuposto que o empreendimento, por si só, não 
venha a provocar a ultrapassagem do padrão legal. Uma boa estratégia é 
buscar modelos que assegurem que a emissão de um dado elemento químico 
não provoque concentrações de poluentes maior que 50% do padrão, nas 
piores condições de dispersão atmosférica, como medida para se obter um 
razoável grau de segurança de que o empreendimento não seja responsável 
pela má qualidade do ar.  

Se houver comprovada existência de outras fontes significativas de poluição 
atmosférica na região, é possível, inclusive, aumentar esta faixa de segurança 
para não vir a comprometer a qualidade do ar na área de influência do 
empreendimento. 

A Tabela V.1 apresenta os padrões de emissão aérea, por fonte, segundo 
Resolução CONAMA no 003/90, para os principais poluentes atmosféricos.  
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Tabela V.1 Principais padrões de poluentes atmosféricos, segundo Resolução CONAMA 
no 003/90  

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão 
Primário        

µµµµg/m3 

Padrão Secundário 

µµµµg/m3 

Partículas Inaláveis 
24 horas 

Média Anual 

150 

50 

150 

50 

Partículas em Suspensão 
24 Horas 

Média Anual 

240 

80 

150 

60 

Fumaça 
24 Horas 

Média Anual 

150 

60 

100 

40 

Dióxido de Enxofre 
24 horas 

Média Anual 

365 

80 

100 

40 

Dióxido de Nitrogênio 
1 hora 

Média Anual 

320 

100 

190 

100 

Ozônio 1 hora 160 160 

Monóxido de Carbono 
1 hora 

8 horas 

40.000 

10.000 

40.000 

10.000 

Nesta Tabela, os valores de padrão primário representam o valor máximo de 
concentração de cada poluente tolerável na atmosfera, conforme o tempo de 
amostragem, porém ainda oferecem um mínimo de risco de efeitos adversos à 
saúde, constituindo-se nas metas a serem atingidas a curto prazo.  Segundo a 
Resolução CONAMA 003/90, padrões primários de qualidade do ar são as 
concentrações de poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 
população. 

Já o padrão secundário é o valor abaixo do qual se prevê o mínimo efeito 
adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, 
à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Assim, caso a concentração de poluentes em um dado local venha a 
ultrapassar os valores da Tabela acima, o ar é considerado inadequado. Para 
cada poluente são também fixados níveis para caracterização de estados 
críticos de qualidade do ar: níveis de alerta, atenção e emergência.  

O Nível de Atenção será declarado quando, prevendo-se a manutenção das 
emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 
poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida urna ou 
mais das condições a seguir enumeradas: 
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1. Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e quatro) 
horas, de 800 (oitocentos) microgramas por metro cúbico;  

2. Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e 
quatro) horas, de 375 (trezentos e setenta e cinco) microgramas por metro 
cúbico;  

3. Produto, igual a 65x103, entre a concentração de dióxido de enxofre (SO2) 
e a concentração de partículas totais em suspensão - ambas em 
microgramas por metro cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas;  

4. Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 08 (oito) horas, de 
17.000 (dezessete mil) microgramas por metro cúbico (15 ppm);  

5. Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora, de 400 (quatrocentos) 
microgramas por metro cúbico;  

6. Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, 
de 250 (duzentos e cinqüenta) microgramas por metro cúbico;  

7. Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 250 
(duzentos e cinqüenta) microgramas por metro cúbico;  

8. Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1 (uma) hora, de 
1130 (hum mil cento e trinta) microgramas por metro cúbico.  

O Nível de Alerta será declarado quando, prevendo-se a manutenção das 
emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de 
poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou 
mais das condições a seguir enumeradas:  

1. Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e quatro) 
horas, 1.600 (hum mil e seiscentos) microgramas por metro cúbico;  

2. Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e 
quatro) horas, de 625 (seiscentos e vinte e cinco) microgramas por metro 
cúbico;  

3. Produto, igual a 261 x 103, entre a concentração de dióxido de enxofre 
(SO2) e a concentração de partículas totais em suspensão - ambas em 
microgramas por metro cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas;  

4. Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 8 (oito) horas, de 
34.000 (trinta e quatro mil) microgramas por metro cúbico (30 ppm);  

5. Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora, de 800 (oitocentos) 
microgramas por metro cúbico;  
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6. Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, 
de 420 (quatrocentos e vinte) microgramas por metro cúbico;  

7. Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 420 
(quatrocentos e vinte) microgramas por metro cúbico;  

8. Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1(uma) hora, de 
2.260 (dois mil, duzentos e sessenta) microgramas por metro cúbico.  

O Nível de Emergência será declarado quando, prevendo-se a manutenção 
das emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão 
dos poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou 
mais das condições a seguir enumeradas: 

1. Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e quatro) 
horas, de 2.100 (dois mil e cem) microgramas por metro cúbico;  

2. Concentração de partículas totais em suspensão, média de 24 (vinte e 
quatro) horas, de 875 (oitocentos e setenta e cinco) microgramas por metro 
cúbico;  

3. Produto, igual a 393 x 103, entre a concentração de dióxido de enxofre 
(SO2) e a concentração de partículas totais em suspensão - ambas em 
microgramas por metro cúbico, média de 24 (vinte e quatro) horas;  

4. Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 8 (oito) horas, de 
46.000 (quarenta e seis mil) microgramas por metro cúbico (40 ppm); 

5. Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora, de 1.000 (hum mil) 
microgramas por metro cúbico;  

6. Concentração de partículas inaláveis, média de 24 (vinte e quatro) horas, 
de 500 (quinhentos) microgramas por metro cúbico; 

7. Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de 500 
(quinhentos) microgramas por metro cúbico;  

8. Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1 (uma) hora, de 
3.000 (três mil) microgramas por metro cúbico. 

Pelo art. 54, inciso II, da Lei nº 9.605/98, constitui crime culposo “causar 
poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes 
das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população”. 
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Legislação incidente sobre a poluição atmosférica: 

Normas Federais 

• Constituição Federal de 1988 – (art.225); 

• Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional do 
Meio Ambiente, alterada pelas leis 7804/89 e 8028/90, e 
regulamentada pelo decreto nº 99274, de 06 de junho de 1990;   

• Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, regulamentada pelo decreto n° 3179/99; 

• Lei nº 8723 de 28 de outubro de 1993, dispõe sobre a redução de 
emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras 
providências; 

• Resolução CONAMA nº 05 de 15 de junho de 1989, institui o Programa 
Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR;  

• Resolução CONAMA nº 13 de 13 de dezembro de 1995, dispõe sobre o 
cadastramento, junto ao IBAMA, das empresas que produzam, 
importem, exportem, comercializem ou utilizem substancias que 
destroem a camada de ozônio, em quantidade superior a uma 
tonelada; 

• Resolução CONAMA nº 342/03, estabelece novos limites para emissões 
de gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares 
novos, em observância à Resolução n º  297, de 26 de fevereiro de 2002; 

• Resolução CONAMA nº 315/02, dispõe sobre a nova etapa do 
Programa de Controle de Emissões Veiculares-PROCONVE; 

• Resolução CONAMA nº 267/00, proíbe substâncias que destroem a 
camada de ozônio; 

• Resolução CONAMA nº 241/98, estabelece limites máximos de 
emissão de poluentes; 

• Resolução CONAMA nº 230/97, proíbe o uso de equipamentos que 
possam reduzir a eficácia do controle de emissão de ruído e poluentes; 

• Resolução CONAMA nº 229/97, regulamenta o uso de Substâncias 
Controladas que destroem a Camada de Ozônio;  
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• Resolução CONAMA nº 27/94, fixa novos prazos para cumprimento 
de dispositivos da Resolução CONAMA nº 008/93, que complementa a 
Resolução nº 018/86, que institui, em caráter nacional, o Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, 
estabelecendo limites máximos de emissão de poluentes para os 
motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e importados; 

• Resolução CONAMA nº 08/93, complementa a Resolução nº 018/86, 
que institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, estabelecendo limites 
máximos de emissão de poluentes para os motores destinados a 
veículos pesados novos, nacionais e importados;  

• Resolução CONAMA nº 8/90, dispõe sobre padrões de qualidade do 
ar, previstos no PRONAR; 

• Resolução CONAMA nº 03/90, estabelece os padrões de qualidade do 
ar, métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos. Em 
seus artigos 2º e 3º estabelece os Padrões Primários de Qualidade do Ar 
como as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar 
a saúde da população e os Padrões Secundários de Qualidade do Ar 
como concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo 
efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo 
dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral." 

Esse mesmo diploma legal estabelece os diferentes níveis de Qualidade 
do Ar para elaboração do Plano de Emergência para Episódios Críticos 
de Poluição do Ar, definindo níveis de qualidade como Atenção, Alerta 
e Emergência, para os quais deverão ser tomadas medidas de 
prevenção; 

• Resolução CONAMA nº 18/86, dispõe sobre a criação do Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 

Normas Estaduais 

• Lei nº 1843, de 19.07.91, proíbe a utilização de sprays a base de CFC; 

• Lei nº 2029, de 20.08.92, determina a aferição anual de emissão de 
poluentes pelos veículos automotores; 

• Lei nº 2049, de 22.12.92, proíbe a realização de queimadas; 

• Lei nº 2457, de 08.11.95, disciplina a liberação de gases de refrigeração 
à base de CFC; 

• Lei nº 2539, de 19.04.96, determina a inspeção em veículos. 
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Normas Municipais 

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

O artigo 430, II, c, desta Lei dispõe que para assegurar as funções sociais da 
cidade e da propriedade, o Poder Público poderá valer-se do tombamento de 
imóveis, bem como da declaração de área de preservação ou proteção 
ambiental como instrumentos para assegurar as funções sociais da cidade e 
da propriedade.  

O Título VI do Capítulo VI da LOM trata do “Meio Ambiente”. O art. 460 
reproduz o caput do art. 225 da CRFB, estabelecendo que “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade e em especial 
ao Poder Público o dever de defendê-lo, garantida sua conservação, 
recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras.” 

As infrações à legislação municipal de proteção ao meio ambiente serão 
objeto das seguintes sanções administrativas: 

• Multa diária, observados, em qualquer caso, os limites máximos 
estabelecidos em lei federal e aplicável somente quando ainda não houver 
sido imposta por outro ente da Federação; 

• Negativa, quando requerida, de licença para localização e funcionamento 
de outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa titular do 
estabelecimento poluidor; 

• Perda, restrição ou negativa de concessão de incentivos e benefícios fiscais 
ou creditícios de qualquer espécie concedidos pelo Poder Público àqueles 
que hajam infringido normas e padrões de prática ambiental, nos cinco 
anos anteriores à data da concessão; 

• Suspensão temporária da atividade do estabelecimento; 

• Negativa de renovação de licença para localização e funcionamento do 
estabelecimento, ou cassação da licença anteriormente concedida e 
fechamento do estabelecimento. 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar 
nº 16, de 04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do 
solo. 

Esta Lei Complementar estabelece as normas e procedimentos para a 
realização da política urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê 
instrumentos para a sua execução e define políticas setoriais e seus 
programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 
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O Plano Diretor prevê programas prioritários da política de meio ambiente e 
valorização cultural do Município, tais como: 

I - programa de controle da poluição; 

II - programa de controle e recuperação das unidades de conservação 
ambiental; 

III - programa de proteção de encostas e de baixadas sujeitas a inundação; 

IV - programa de proteção, recuperação e valorização do patrimônio cultural 
e do ambiente urbano; 

V - programa de educação ambiental e de defesa do meio ambiente. 

3.5 POLUIÇÃO SONORA 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, através da Resolução Nº 001, de 
08.03.90, (DOU de 02.04.90) previu que a emissão de ruídos, em decorrência 
de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 
inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde30 e do 
sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nas NBR-
10.151 e 10.152, Normas Técnicas da ABNT que fixam índices aceitáveis aos 
ruídos, visando o conforto da comunidade e à proteção da saúde.  

“Em razão do sistema constitucional de competências, deve-se perceber que as 
diretrizes da Resolução CONAMA nº 001/90, incorporando os valores da NBR – 
10.152, são normas gerais conforme o art. 24, §1º da Constituição Federal. Assim, os 
Estados e Municípios podem suplementar estes valores, para exigir mais, isto é, 
fixarem índices menores de decibéis no sentido de aumentar a proteção acústica” 
(MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Ed. 
Malheiros. Rondônia. 1995).  

A norma NBR 10.151 – Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas Visando o 
Conforto da Comunidade, revisão de 2000, considera recomendável, para 
conforto acústico, os níveis máximos de ruído externo, conforme exposto na 
Tabela V.2. 

                                                      
30 A OMS - Organização Mundial de Saúde, em 1990, considerou que o excesso de ruído ou a poluição 
sonora interfere no equilíbrio das pessoas e de seu meio, vindo a causar perda de audição; interferência 
com a comunicação; dor; interferência no sono; efeitos clínicos sobre a saúde; efeitos sobre a execução de 
tarefas; incômodo; efeitos não específicos.  
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Tabela V.2 Limites de Ruído conforme NBR 10.15131 

Tipos de áreas 
Diurno 
(dB(A)) 

Noturno 
(dB(A)) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Tabela V.3 Resposta Estimada da Comunidade à Ultrapassagem dos Limites 

I. Resposta estimada da comunidade Valor (em dB(A)) pelo qual o 
nível sonoro ultrapassa o padrão 1 Categoria Descrição 

0 Nenhuma Não se observa reação 

5 Pouca Queixas esporádicas 

10 Média Queixas generalizadas 

15 Enérgicas Ação comunitária 

20 Muito Enérgicas Ação comunitária vigorosa 

A Portaria – Ministério do Interior nº 92, de 19/06/80, considera prejudicial à 
saúde humana os sons e ruídos que: 

• “Atinjam, no ambiente exterior do recinto em que tem origem, nível de som de 
mais de 10 (dez) decibéis acima do ruído de fundo existente no local, sem tráfego; 

• Independentemente do ruído de fundo, atinjam no ambiente exterior do recinto 
em que tem origem, mais de 70 (setenta) decibéis durante o dia e 60 (sessenta) 
decibéis durante a noite;  

• Alcancem no interior do recinto em que são produzidos, níveis de som superiores 
aos aceitáveis pela Norma NB-96 da ABNT, Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ou das que lhes sucederem.” 

Logo, existem, na verdade, dois padrões máximos a serem atendidos 
simultaneamente, um valor em termos absolutos e outro relativo ao nível de 
ruído pré-existente. Assim, se uma região apresentar um nível de ruído de 
fundo muito baixo, o limite legal de emissão sonora será inferior ao de uma 
região mais ruidosa.  

                                                      
31 Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o 
limite. 
A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite normalizado, e é 
tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem. Como parâmetro geral, considera-se que a 
resposta estimada da comunidade a uma fonte sonora ocorre conforme mostrado na Tabela V.3 (extraída 
da NBR 10.151, revisão de 1987). Em linhas gerais, é considerado significativo o impacto da poluição 
sonora se a sua intensidade for a partir de 10 dB(A) acima do padrão. 
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Mas, tanto o Estado como o Município do Rio de Janeiro regularam a matéria, 
logo outras normas deverão ser observadas. São Elas:  

Normas Federais  

• Decreto-lei nº 1.259, de 9 de maio de 1939 - proíbe o excesso de ruídos 
urbanos;  

• Resolução CONAMA n° 252 de 01 de fevereiro de 1999, estabelece limites 
máximos de ruídos para veículos automotores; 

• Resolução CONAMA nº 272/00, define novos limites máximos de 
emissão de ruídos por veículos automotores;  

• Resolução CONAMA nº 230/97, proíbe o uso de equipamentos que 
possam reduzir a eficácia do controle de emissão de ruído e poluentes; 

• Resolução CONAMA nº 02/90, dispõe sobre o Programa Nacional de 
Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO;  

• Resolução CONAMA nº 01/90, dispõe sobre a emissão de ruídos, em 
decorrência de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, e 
de propaganda política. Em seu item I dispõe que “a emissão de ruídos, 
em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá no interesse da 
saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos 
nesta Resolução”.  

Em seu item II, normatiza que “são prejudiciais à saúde e ao sossego público, 
para os fins do item anterior, os ruídos superiores aos considerados aceitáveis 
pela Norma NBR 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT - Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas, que fornece os níveis de 
ruído considerando o conforto acústico. 

Normas Estaduais  

• Lei nº 126, de 10 de maio de 1977, dispõe sobre a proteção da poluição 
sonora, estendendo, a todo Estado do Rio de Janeiro, o disposto Decreto-
lei nº 112, de 12.08.69, do ex- Estado da Guanabara, com as modificações 
que menciona; 

• Decreto-Lei nº 112, de 12 de agosto de 1969, estabelece normas de 
proteção contra ruído. 
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Normas Municipais 

• Lei Municipal 3268 de 29/08/01, dispõe sobre o controle da poluição 
sonora. 

Para fins de aplicação da presente lei o art. 2º considera: 

• PERÍODO DIURNO (PD) - o tempo compreendido entre 7 e 22 horas do 
mesmo dia, exceto aos domingos e feriados constantes do calendário 
oficial do município, quando este período será entre 8 e 22 horas; 

• PERÍODO NOTURNO (PN) – o horário complementar ao período diurno,  
sendo o tempo compreendido entre 22 horas de um dia e 7 horas do dia 
seguinte, respeitando a ressalva de domingos e feriados; 

• 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) – escala de indicação de nível de pressão sonora; 

• dB(A) - escala de indicação de nível de pressão sonora relativa à curva de 
ponderação “A”; 

• dB(L) - escala de indicação de nível de pressão sonora relativa à curva de 
ponderação Linear; 

• POLUIÇÃO SONORA - qualquer alteração adversa das características do 
meio ambiente causada por som ou ruído que direta ou indiretamente, 
seja nociva à saúde, à segurança ou ao bem estar da coletividade e/ou 
transgrida as disposições fixadas nesta lei. 

A emissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades 
industriais, comerciais, sociais, religiosas ou recreativas e outros, no 
Município do Rio de Janeiro, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes 
estabelecidos por esta lei, sem prejuízo da legislação federal e estadual 
aplicáveis. 

• Resolução SMAC 198 de 22/02/02 - Trata dos procedimentos para 
fiscalização da poluição sonora. 
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3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS  

A Resolução CONAMA nº 006/88, dispondo sobre a geração de resíduos das 
atividades industriais, especifica que, no processo de licenciamento ambiental 
de atividades industriais, os resíduos gerados e/ou existentes deverão ser 
objeto de controle específico.  

Portanto, as indústrias deverão submeter seus inventários de resíduos 
industriais, pesticidas e PCBs ao órgão ambiental estadual, incluindo seu 
plano de disposição final, ainda que por empresas especialmente contratadas 
para tal fim. 

Para tanto deverá ser observada a seguinte legislação: 

a) A Resolução CONAMA  nº 23/96 que classifica os resíduos com base na 
norma ABNT 10004 em classe I – Perigosos; classe II - Não Inertes e classe 
III – Inertes; em seus anexos constam as especificações de cada classe; 

b) NBR 11174 e NBR 12235 que indicam o procedimento para 
armazenamento dos resíduos; 

c) Resoluções CONAMA nº 05/93 e 283/01 que definem os resíduos 
gerados por serviços de saúde, assim considerados também os resíduos 
de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, obrigando o 
gerador a um plano específico de gerenciamento, desde a sua coleta, até 
sua disposição final, com interveniência, quando couber da ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ser elaborado por técnico 
habilitado e submetido à aprovação do órgão ambiental competente. 

3.7 MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS E PERIGOSOS 

A atividade setorial de armazenagem, distribuição e transportes de produtos 
perigosos/combustíveis pressupõe o equacionamento estratégico de uma 
atividade de segurança nacional, articulada com a demanda e dinâmica dos 
grandes centros urbanos e industriais do país, como o uso e ocupação do solo, 
dinâmica da distribuição demográfica,  sistema viário e as condições de 
controle ambiental.  

Isto significa a necessidade de se estabelecer a viabilidade jurídico-
institucional, onde todos esses fatores e funções possam ser contemplados de 
modo integrado, sob os ângulos normativo, administrativo e legislativo. 
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Por estas razões, os serviços relacionados com produtos químicos 
perigosos/combustíveis, foram tradicionalmente considerados de interesse 
federal, até o advento institucional das regiões metropolitanas, por meio da 
Carta de 1968, e da criação das áreas críticas de poluição, por meio do 
zoneamento industrial, Lei nº 6.803/80 pelos quais essas atividades passaram 
a conformar-se com as especificidades dos Estados, respeitadas as linhas 
gerais traçadas pela União. A Resolução CONAMA nº 001-A/86 é clara nesse 
sentido. 

O transporte rodoviário de produtos perigosos é regulado pelo Decreto nº 
96.044, de 18/05/88, bem como normatizado por séries de normas técnicas da 
ABNT. O transporte ferroviário é regulado pelo Decreto nº 98.973, de 21 de 
fevereiro de 1990. Deve ser considerada ainda a Portaria nº 204, de 20/05/97, 
que regula os transportes terrestres, bem como a reforma institucional do 
setor com a criação da ANTT -  Agência Nacional de Transportes e da 
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquáticos, com vistas ao 
escoamento da produção pretendida. 

Deve-se ainda apontar a relevância da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que 
dispõe sobre a prevenção, controle e a fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências.  

Tal diploma legal deve ser bem observado tendo em vista que o mesmo 
aponta as Convenções Internacionais com vigência legal no país, devendo-se 
enfatizar:  

• Em seu artigo 5º, a exigência para implantação de instalações de apoio ou 
meios adequados para combater a poluição mediante estudos técnicos a 
serem aprovados pelo órgão ambiental competente;  

• Em seu artigo 6º, a exigência para elaboração de um manual de 
procedimentos internos aprovado pelo órgão ambiental competente;  

• Em seu artigo 7º, a exigência para elaboração de um plano de emergência 
também avaliado pelo órgão ambiental competente; e 

• Em seu artigo 9º, a imposição de auditorias bienais. 

A Resolução CONAMA nº 05/85 inclui entre as atividades potencialmente 
poluidoras o transporte, estocagem e uso do pentaclorofenol e 
pentaclorofenato de sódio.  

Já a Resolução CONAMA nº 09/93 estabelece definições e critérios relativos à 
reciclagem e destinação final de óleo lubrificante usado, considerado resíduo 
perigoso de acordo com a NBR 10.004. É proibida qualquer descarga de óleo 
usado no solo, águas superficiais, subterrâneas e esgotos domésticos.  
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A Resolução estabelece ainda que o óleo usado seja reciclado através de 
processo de re-refino. Quando a reciclagem não for possível, o órgão 
ambiental poderá autorizar o seu uso como combustível ou incineração em 
instalações licenciadas. 

Em casos de vazamento onde serão utilizados dispersantes químicos, deverá 
ser observada a Resolução CONAMA nº 06/90. 

Deve-se observar ainda as exigências constantes da Resolução CONAMA nº 
273/00 que dispõe sobre o armazenamento de combustíveis e a possibilidade 
de seu licenciamento em apartado, a critério do órgão ambiental. 

Cabe ainda citar que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 56, considera 
crime transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto 
ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 
ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos. A pena é de reclusão e multa. Também é tipificado 
como crime o abandono de produtos ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, ou a utilização em 
desacordo com as normas de segurança. 

Lembra-se, por último, que o controle das substâncias químicas perigosas 
ou explosivas envolve também competências do Exército; da Polícia Civil e 
do Corpo de Bombeiros, abrangendo conforme o caso outros órgãos 
setoriais. 

Dentre as normas relativas ao tema podem ser citadas:  

Normas Federais 

• Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993 - define normas 
mínimas para gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de 
saúde, portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.  

• Resolução CONAMA nº 7, de 4 de maio de 1994 - proíbe a importação e 
exportação de resíduos perigosos, sob qualquer forma e para qualquer 
fim, inclusive reciclagem,  em todo o território nacional;     

• Resolução CONAMA nº 19, de 29 de setembro de 1994 - autoriza, em 
caráter de excepcionalidade, a exportação de resíduos perigosos contendo 
bifenilas policloradas (PCBs); 

• Resolução CONAMA nº 37, de 30 de dezembro de 1994 - determina a 
proibição de importação de resíduos perigosos - Classe I, em todo o 
território nacional, e para qualquer fim; 
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• Resolução CONAMA nº 06, de 15 de junho de 1988 - Estabelece o controle 
específico de resíduos de atividades industriais no processo de 
licenciamento; 

• Resolução CONAMA 13, de 6 de dezembro de 1990, que disciplina o 
entorno das unidades de conservação; 

•  Resolução CONAMA 274/00, que dispõe sobre a adoção de sistema de 
qualidade ambiental para lançamento de efluentes; 

•  Resolução CONAMA 344, de 2002, que estabelece procedimentos para a 
realização de obras de dragagem; 

• Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação de copor de 
água e diretrizes ambientais para seu uso e padrões de lançamento; 

• Resolução CONAMA nº 06, de 15 de junho de 1988 - Estabelece o controle 
específico de resíduos de atividades industriais no processo de 
licenciamento; 

•  Resolução CONAMA 4, de 9 de outubro de 1995, que disciplina as áreas 
de segurança aeroportuárias; 

•  Resolução CONAMA 274/00, que dispõe sobre a adoção de sistema de 
qualidade ambiental para lançamento de efluentes; 

• Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação de corpos 
de água e diretrizes ambientais para seu uso e padrões de lançamento; 

• Resolução CONAMA nº 348, de 17 de agosto de 2004, altera a Resolução 
CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de 
resíduos perigosos; 

• Portaria MINTER nº 053, de 1 de março de 1979 - Estabelece a 
obrigatoriedade de aprovação do órgão estadual de controle ambiental 
para projetos de tratamento e disposição de resíduos sólidos. 

Normas Estaduais 

• Lei nº 1361, de 06.10.88, dispõe sobre estocagem, processamento e 
disposição final de resíduos industriais tóxicos; 

• Lei nº 2011, de 10.07.92, dispõe sobre programa de redução de resíduos; 

• Lei nº 2060, de 28.01.93, dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar; 
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• Lei nº 2061, de 28.01.93, dispõe sobre  resíduos médicos e odontológicos; 

• Lei nº 2110, de 28.04.93, estabelece normas sobre o recolhimento de pilhas 
e baterias usadas; 

• Lei nº 2419, de 20.07.95, disciplina o depósito para recolhimento de lixo 
reciclável; 

• Lei nº 2939, de 08.05.98, traz regras sobre transporte e armazenamento de 
baterias de telefones celulares; 

• Lei nº 3415, de 29.05.00, dispõe sobre a coleta de baterias de telefones 
celulares e veículos. 

Normas Municipais 

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

O artigo 430, II, c, desta Lei dispõe que para assegurar as funções sociais da 
cidade e da propriedade, o Poder Público poderá valer-se do tombamento de 
imóveis, bem como da declaração de área de preservação ou proteção 
ambiental como instrumentos para assegurar as funções sociais da cidade e 
da propriedade.  

As infrações à legislação municipal de proteção ao meio ambiente serão 
objeto das seguintes sanções administrativas: 

• Multa diária, observados, em qualquer caso, os limites máximos 
estabelecidos em lei federal e aplicável somente quando ainda não houver 
sido imposta por outro ente da Federação; 

• Negativa, quando requerida, de licença para localização e funcionamento 
de outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa titular do 
estabelecimento poluidor; 

• Perda, restrição ou negativa de concessão de incentivos e benefícios fiscais 
ou creditícios de qualquer espécie concedidos pelo Poder Público àqueles 
que hajam infringido normas e padrões de prática ambiental, nos cinco 
anos anteriores à data da concessão; 

• Suspensão temporária da atividade do estabelecimento; 

• Negativa de renovação de licença para localização e funcionamento do 
estabelecimento, ou cassação da licença anteriormente concedida e 
fechamento do estabelecimento. 
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Quanto às Políticas Municipais de Saneamento Básico o art. 490 estabelece 
que o Poder Público ou, quando for o caso, a empresa concessionária do 
serviço de abastecimento de água, garantirá condições que impeçam a 
contaminação da água potável na rede de distribuição.  Sendo vedadas:  

• A criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, lagunas e 
manguezais e junto a mananciais; 

• A incineração de lixo a céu aberto, em especial a de resíduos hospitalares; 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar nº 
16, de 04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do solo. 

Esta Lei Complementar estabelece as normas e procedimentos para a 
realização da política urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê 
instrumentos para a sua execução e define políticas setoriais e seus 
programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 

3.8 ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E 

LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O ordenamento territorial do município do Rio de Janeiro é direcionado pela 
sua Lei Orgânica e pelo Plano Diretor, por isso, tais normas serão analisadas a 
seguir. 

Normas Federais 

• Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, institui a Política Nacional do Meio 
Ambiente, alterada pelas leis 7804/89 e 8028/90, e regulamentada pelo 
decreto nº 99274, de 06 de junho de 1990;   

• Lei nº 7661, de 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências; 

• Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, regulamentada pelo decreto n° 3179/99; 

• Lei 6766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre parcelamento do 
solo urbano; 

• Lei 6803, de de 2 de julho de 1980, que dispõe sobre as diretrizes  básicas 
para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição; 

• Resolução CONAMA nº 344/04, estabelece as diretrizes gerais e os 
procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em 
águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências; 
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• Resolução CONAMA nº 4/93, considera de caráter emergencial, para fins 
de zoneamento e proteção, todas as áreas de formações nativas de 
restinga.  

Normas Estaduais 

• Lei nº 784, de 05.10.84, dispõe sobre anuência prévia aos projetos de 
parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas de interesse especial à 
proteção ambiental; 

• Lei nº 965, de 06.01.86, dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de 
árvores em loteamentos no Estado do Rio de Janeiro; 

• Lei nº 1130, de 12.02.87, define as áreas de interesse especial – ARIES e 
dispõe sobre imóveis para efeito de anuência prévia; 

• Lei nº 466, de 21.10.81, dispõe sobre o zoneamento Industrial no Rio de 
Janeiro; 

• Lei nº 1018, de 15.07.86, dispõe sobre o funcionamento de usina de asfalto 
quente; 

• Lei nº 1019, de 15.07.86, proíbe a utilização de lenha ou óleo combustível 
nas áreas que menciona. 

Normas Municipais  

• Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro 

O artigo 430, II, c, desta Lei dispõe que para assegurar as funções sociais da 
cidade e da propriedade, o Poder Público poderá valer-se do tombamento de 
imóveis, bem como da declaração de área de preservação ou proteção 
ambiental como instrumentos para assegurar as funções sociais da cidade e 
da propriedade.  

O Título VI do Capítulo VI da LOM trata do “Meio Ambiente”. O art. 460 
reproduz o caput do art. 225 da CRFB, estabelecendo que “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, patrimônio comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade e em especial 
ao Poder Público o dever de defendê-lo, garantida sua conservação, 
recuperação e proteção em benefício das gerações atuais e futuras.” 
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A Seção II dispõe sobre o “Controle e a Preservação do Meio Ambiente”, 
sendo que o inciso IX do art. 463 disciplina os instrumentos, meios e 
obrigações de responsabilidade do Poder Público para preservar e controlar o 
meio ambiente, como a manutenção e defesa das áreas de preservação 
permanentes, assim entendidas aquelas que, pelas suas condições 
fisiográficas, geológicas, hidrológicas, biológicas ou climatológicas, formam 
um ecossistema de importância no meio ambiente natural, destacando-se: 

a) Os manguezais, as áreas estuarinas e as restingas; 

b) As nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

c) A cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas 
sujeitas a erosão e deslizamentos ou para fixação de dunas; 

d) As áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidas da flora e da fauna, bem como aquelas que 
sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies; 

e) Os bens naturais a seguir, além de outros que a lei definir: os bosques da 
Barra e da Freguesia;a Floresta da Tijuca; as Lagoas da Tijuca, de 
Jacarepaguá, de Marapendi, do Camorim, Lagoinha e Rodrigo de Freitas; 
as localidades de Grumari e Prainha; os Maciços da Tijuca e da Pedra 
Branca; os Morros do Silvério e Dois Irmãos; a Serra do Mendanha; as 
Pedras Bonita, da Gávea, de Itaúna e do Arpoador; a Fazendinha do IAPI 
da Penha; as lagoas, lagos e lagunas; os parques, reservas ecológicas e 
biológicas, estações ecológicas e bosques públicos; as cavidades naturais 
subterrâneas, inclusive cavernas; as áreas ocupadas por instalações 
militares na orla marítima. 

O art. 471 considera como áreas de relevante interesse ecológico para fins de 
proteção, na forma desta lei, visando à sua conservação, restauração ou 
recuperação: 

• Os sítios e acidentes naturais adequados ao lazer; 

• A Baía de Guanabara; 

• A Baía de Sepetiba; e 

• As florestas do Município. 

O Título VI cuida das Políticas Municipais Ambientais, sendo que na Seção III 
estão dispostas as obrigações do Poder Público. Todavia, no Título VI a LOM 
trata dos instrumentos de sanção. 
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Os responsáveis por atividades causadoras de degradação ambiental arcarão 
integralmente com os custos de monitoragem, controle e recuperação das 
alterações do meio ambiente decorrentes de seu exercício, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades administrativas e da responsabilização civil. 
Podendo ser imposta taxa pelo exercício do poder de polícia proporcional aos 
seus custos totais e vinculada à sua operacionalização.32 

As infrações à legislação municipal de proteção ao meio ambiente serão 
objeto das seguintes sanções administrativas: 

• Multa diária, observados, em qualquer caso, os limites máximos 
estabelecidos em lei federal e aplicável somente quando ainda não houver 
sido imposta por outro ente da Federação; 

• Negativa, quando requerida, de licença para localização e funcionamento 
de outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa titular do 
estabelecimento poluidor; 

• Perda, restrição ou negativa de concessão de incentivos e benefícios fiscais 
ou creditícios de qualquer espécie concedidos pelo Poder Público àqueles 
que hajam infringido normas e padrões de prática ambiental, nos cinco 
anos anteriores à data da concessão; 

• Suspensão temporária da atividade do estabelecimento; 

• Negativa de renovação de licença para localização e funcionamento do 
estabelecimento, ou cassação da licença anteriormente concedida e 
fechamento do estabelecimento. 

Quanto às Políticas Municipais de Saneamento Básico o art. 490 estabelece 
que o Poder Público ou, quando for o caso, a empresa concessionária do 
serviço de abastecimento de água, garantirá condições que impeçam a 
contaminação da água potável na rede de distribuição.  Sendo vedadas:  

• A criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, lagunas e 
manguezais e junto a mananciais; 

• A incineração de lixo a céu aberto, em especial a de resíduos hospitalares; 

• Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro - Lei Complementar nº 
16, de 04.06.92 – que institui diretrizes para o uso e ocupação do solo. 

                                                      
32 Art. 480 da LOM. 
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Esta Lei Complementar estabelece as normas e procedimentos para a 
realização da política urbana do Município, fixa as suas diretrizes, prevê 
instrumentos para a sua execução e define políticas setoriais e seus 
programas, buscando o pleno atendimento das funções sociais da Cidade. 

Quanto a OCUPAÇÃO URBANA33, o art. 45 dispõe que “a ocupação urbana 
do Município consolidará os grandes vetores de crescimento do centro da 
Cidade para a Zona Norte – Área de Planejamento 3, para a Zona Oeste – 
Área de Planejamento 5 para região de Jacarepaguá, na Área de Planejamento 
4, bem como os vetores que se irradiam a partir de centros de comércio e 
serviços”.3435 

O art. 50 elenca as áreas com condições físicas adversas à ocupação urbana as 
áreas frágeis de encostas e as áreas frágeis de baixadas. 

São áreas frágeis:  

I - De encostas, as sujeitas a deslizamentos, desmoronamentos e outras 
alterações geológicas que comprometam ou possam comprometer a sua 
estabilidade; 

II - De baixada, as sujeitas a alagamento, inundação ou rebaixamento 
decorrente de sua composição morfológica. 

                                                      

33 Anexo III do plano diretor  - delimitação das macrozonas de restrição à ocupação urbana 1. Maciço da 
tijuca 2. Urca 3.leme 4.serra do engenho novo 5. Serra da misericórdia 6.cacuia 7. Freguesia (ilha do 
governador) 8. Morro do juramento 9. Morro do sapê 10. Morro costa barros 11. Gericinó 12. 
Guaratiba/maciço da pedra branca (esta área merece atenção especial, tendo em vista que inclui, dentre 
outros locais, a restinga da marambaia. 13. Mendanha 14. Morro da posse 15. Morro das paineiras 16. 
Morro luis bom 17. Morro do santíssimo 18. Morro monte alegre 19. Morro joão vicente 20. Morro da 
paciência 21. Morro do silvério 22. Piaí 23. Palmares 24. Morro do furado 25. Lagoinha 26. Lagoa da tijuca e 
jacarepaguá 27. Lagoa de marapendi 28. Morro do rangel 29. Morro situado entre a estrada do capenha, a 
rua geminiano góis e a rua araguaia. 30. Morro do barro vermelho. 

 
34 anexo ii do plano diretor - índices de aproveitamento de terreno na área do projeto: 
 
Área de 
Planejamento 

Unidade  
Espacial  
De planejamento 

Bairros Índices de aproveitamento 
De terreno 

 53 Paciência, Santa Cruz 2,0 
 54 Sepetiba 1,5 
 
35 Anexo v - áreas de planejamento 
 
Área de planejamento 
(ap) 

Região administrativa 
(ra) 

 XVIII RA - Campo Grande 

 XIX RA - Santa Cruz 
 XXVI RA - Guaratiba 
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As áreas frágeis de encostas terão seus usos condicionados a critérios 
geotécnicos de avaliação dos riscos de deslizamentos e se dividem em: 

I - passíveis de ocupação, desde que efetuadas, previamente, obras 
estabilizantes; 

II -impróprias à ocupação. 

As áreas frágeis de baixadas terão seus usos condicionados à avaliação 
técnica e poderão ser consideradas quanto: 

I - à inundação, aquelas que, por suas condições naturais, obstáculos 
construídos ou deficiências do sistema de drenagem, estejam sujeitas à 
inundação freqüente; 

II - ao tipo de solo, aquelas cujos solos são classificados como hidromórficos 
ou que tenham influência marinha. 

As áreas frágeis de baixadas poderão comportar usos agrícolas, de lazer e 
residenciais de baixa densidade, condicionados estes à realização de obras de 
macrodrenagem e à redefinição de cotas de soleira das edificações. 

O parcelamento da terra em áreas frágeis, quando admitida a sua ocupação 
residencial, (§§2º, I, e 3º do art.50), será submetido ao órgão competente de 
controle do meio ambiente, para exame das restrições locais e dos impactos 
ambientais. 

Em relação às áreas objeto de proteção ambiental o art. 51 estabelece que são 
passíveis de ocupação residencial ou agrícola restrita e usos como lazer ou 
pesquisa ecológica, com exceção das áreas classificadas como reserva 
biológica. 

Nas áreas classificadas como de preservação permanente, não serão 
permitidas atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar seus 
atributos e funções essenciais, excetuadas aquelas destinadas a recuperá-las e 
assegurar sua proteção, mediante prévia autorização dos órgãos municipais 
competentes. 

Conforme se depreende do art. 81 a legislação de controle do uso e ocupação 
do solo deverá ser respeitada, ou seja, as normas do parcelamento do solo, o 
Código de Obras e Edificações, as normas de licenciamento e fiscalização, a 
legislação concernente ao uso e ocupação do solo e demais normas 
administrativas pertinentes. 
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A Política de Meio Ambiente e Valorização do Patrimônio Cultural foi 
regulada a partir do art. 112 do Plano Diretor e visa à proteção, recuperação e 
conservação da memória construída da Cidade, suas paisagens e seus 
recursos naturais, na realização dos seguintes objetivos descritos nos incisos I 
ao VIII.  

O art. 120 explicita que o licenciamento de obras, instalações e atividades e 
suas ampliações, de origem pública ou privada, efetiva ou potencialmente 
causadoras de alteração no meio ambiente natural e cultural e na qualidade 
de vida, estará sujeito à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, de 
Relatório de Impacto Ambiental e de Relatório de Impacto de Vizinhança. 

As unidades de conservação ambiental são classificadas nas seguintes 
categorias (art.124): 

I -  Área de Proteção Ambiental - APA, de domínio público ou privado, 
dotada de características ecológicas e paisagísticas notáveis, cuja 
utilização deve ser compatível com sua conservação ou com a melhoria 
das suas condições ecológicas; 

II - Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana - APARU, de domínio 
público ou privado, a que apresenta as características descritas no 
parágrafo anterior e depende de ações do Poder Público para a regulação 
do uso e ocupação do solo e restauração de suas condições ecológicas e 
urbanas; 

III -Area de Proteção do Ambiente Cultural - APAC, de domínio público ou 
privado, a que apresenta relevante interesse cultural e características 
paisagísticas notáveis, cuja ocupação deve ser compatível com a 
valorização e proteção da sua paisagem e do seu ambiente urbano e com a 
preservação e recuperação de seus conjuntos urbanos; 

IV -Área de Relevante Interesse Ecológico, de domínio público ou privado, 
com características naturais extraordinárias e que abriga remanescentes 
raros da biota regional a ser protegida ou recuperada; 

V -Reserva Biológica, área de domínio público destinado à preservação de 
ecossistemas naturais; 

VI -Estação Ecológica, área de domínio público, cujo ecossistema é objeto de 
conservação para realização de estudos e pesquisas, podendo ser criada 
no interior de outras unidades de conservação; 

VII-Parque, área de domínio público, destinada à visitação pública e ao lazer, 
podendo compreender Área de Relevante Interesse Ecológico ou Área de 
Preservação; 
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VIII-Área de Preservação Permanente, de domínio público ou privado para 
proteção de mananciais, dunas e remanescentes da Mata Atlântica, na 
qual fica vedada a exploração da vegetação nativa e qualquer forma de 
utilização dos recursos naturais. 

O Plano Diretor prevê  programas prioritários da política de meio ambiente e 
valorização cultural do Município, tais como: 

I- programa de controle da poluição; 

II- programa de controle e recuperação das unidades de conservação 
ambiental; 

III- programa de proteção de encostas e de baixadas sujeitas a inundação; 

IV- programa de proteção, recuperação e valorização do patrimônio cultural e 
do ambiente urbano; 

V-  programa de educação ambiental e de defesa do meio ambiente. 

• Decreto 322, 03 de março de 1976 - Aprova o Regulamento de 
Zoneamento do Município do Rio de Janeiro. 

Este diploma legal estabelece as modalidades, a intensidade e a localização 
dos usos do solo e das atividades permitidos no Município do Rio de Janeiro. 

O presente Decreto divide o Município do Rio de Janeiro nas seguintes zonas, 
com as delimitações adiante referidas: 

I– área central (AC), com duas subdivisões: AC-1 e AC-2, delimitadas nos 
anexos 1 e 2;  

II– zona industrial (Zl), com duas subdivisões: Zl-1 e ZI-2, delimitadas nos 
anexos 3 e 4; 

Ill– zona portuária (ZP), delimitada no anexo 5; 

IV– os centros de bairro (CB), com três subdivisões: CB-1, CB-2 e CB-3, 
compreendendo os logradouros e as quadras relacionados no anexo 20; 

V– zona de indústria e comércio (ZlC), delimitada no anexo 14; 

Vl– zona turística (ZT), com duas subdivisões: ZT-1 e ZT-2, delimitadas nos 
anexos 6 e 7; 

Vll–zona residencial (ZR), com seis subdivisões: ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZR4, ZR-5, 
ZR-6, delimitadas nos anexos 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 
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Vlll–zonas especiais (ZE), que são: 

1 – ZE-1 – zona de reserva florestal –, de que trata o art. 157*; (Hoje art. 163.);  

2 – ZE-2 –  Ilha de Paquetá –, compreendendo a XXl Região Administrativa; 

3 – ZE-3 –  Santa Teresa –, delimitada no anexo 15;  

4 – ZE-4 –  Guaratiba –, delimitada no anexo 16; 

5 – ZE-5 –  Barra da Tijuca –, delimitada no anexo 17; 

6 – ZE-6 –  Grumari –, delimitada no anexo 18; 

7 – ZE-7 – áreas de administração e governo – compreendendo aquelas sob 
jurisdição milita; 

8 – ZE-8, Cidade Nova; 

(Regulada pelo Decreto nº 10.040, de 11/3/1991); 

9 – ZE-9;  

(Acrescentado pelo Decreto nº 1.271, de 27/10/1977, e revogado pelo Decreto 
nº 13.177, de 26/8/1994) (O Decreto nº 3.103, de16/6/1981, acrescentou o 
item 10 – ZE-10:); 

10 – ZE-10 – de recuperação urbana de áreas já consolidadas, constituídas por 
aglomerações de habitações subnormais, consideradas de interesse social, 
delimitada no anexo 21.  

Santa Cruz, local onde o empreendimento será instalado36,  
cresceu como reflexo do intenso desenvolvimento da Cidade do Rio de 
Janeiro, assim, foi criada a Zona Industrial, provocando igualmente a sua 
urbanização, a exemplo da construção dos conjuntos habitacionais populares. 

• Decreto Municipal 20225 de 13/07/01 - Cria o Regulamento 26 da 
Consolidação das Posturas Municipais, aprovado pelo Decreto 1601/78, 
dispõe sobre os usos e atividades na orla marítima do Município e dá 
outras providências. 

Este ato cria uma série de normas para a utilização da orla marítima do 
Município. Sendo que a mesma é considerada como o trecho compreendido 
entre a praia e o calçadão contíguo às edificações, para o exercício das 
atividades abaixo discriminadas, obedecerá, além das exigências da legislação 
em vigor. 

                                                      
36 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/ 
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• Decreto Municipal 22.345 de 29/12/02 - Dispõe sobre proteção ambiental 
na utilização das praias. 

O art.2.° estabelece que, para a localização e implantação de conjunto de 
barras e outros equipamentos, devidamente autorizados, destinados a 
práticas esportivas, de recreação, comércio, ou para a delimitação das 
quadras na praia, os seguintes critérios deverão ser obedecidos: 

I - não remover nem danificar a flora local; 

II - não inserir espécies vegetais estranhas ao ecossistema local; 

III - não fazer uso dos elementos naturais e artificiais existentes no local lhes 
causando alterações irreversíveis ou cuja recuperação onere o Município; 

IV - manter as características topográficas da areia. 

O § 1.° do mesmo dispositivo dispõe que nas praias onde ocorram espécies de 
restinga deverá ser reservada uma faixa de proteção, na areia, para a 
vegetação, com vinte metros no mínimo, contados a partir da linha limite 
entre o calçadão e o areal, onde não será permitida qualquer atividade ou 
instalação de equipamentos. 

O não-atendimento ao disposto no Decreto ora analisado sujeita o infrator à 
aplicação das sanções previstas no Decreto Municipal n.° 20.225, de 13 de 
julho de 2001, e no Decreto Federal n.° 3.179, de 21 de setembro de 1999, que 
regulamenta a Lei Federal n.° 9.605, de 1998 - Lei de Crimes Ambientais. 

• Lei Complementar Municipal 47 de 01/12/00 - Proíbe construções que 
projetem sombra sobre o areal ou calçadão nas praias. 

A presente lei não admite, na área fronteira às praias, na orla marítima de 
todo o Município do Rio de Janeiro, a qualquer título, construção habitacional 
ou comercial com gabarito capaz de projetar sombra sobre o calçadão e/ou 
areal. 

• Decreto Municipal 20.504 de 13/09/01 - Regulamenta a Lei 
Complementar 47/2000, quanto aos limites máximos permitidos para 
sombreamento nas praias 

• Resolução Conjunta SMU/SMAC 05 de 17/02/98 - Dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados no licenciamento de projetos que 
possam causar danos ao meio ambiente. 
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3.9 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ESPELEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO 

A lei nº 3.924, de 26.07.61 define quais sítios são considerados patrimônio, 
proibindo seu aproveitamento econômico; instruindo responsabilidades 
cíveis e penais; dando diretrizes para escavações por particulares e por 
instituições científicas públicas; e tornando obrigatório o licenciamento de 
atos de transferência ou remessa de bens arqueológicos ou pré-históricos para 
o exterior; bem como procedimentos  em caso de descoberta fortuita. 

Cumpre ressaltar as seguintes normas: 

• O artigo 20 da Constituição Federal, em seu inciso X estabelece que os 
sítios de valor histórico ou arqueológico são bens da União;  

• O artigo 216 da atual Constituição Federal que define: “Constituem 
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem, entre outros: 

IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 

V-  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico,conforme definido pelo Dec.Lei nº 25 de 
30.11.37 que estruturou o setor. 

• O Decreto nº 80.978, de 12.09.77, promulgou a Convenção relativa à 
proteção do patrimônio mundial, cultural e natural de 1972, enquanto 
uma grande carta de intenções e amplas diretrizes. 

Mais atual e com mais eficácia, a legislação ambiental também os protege 
conforme se depreende da Resolução CONAMA nº 001/86 que, ao dispor 
sobre os estudos de impacto ambiental determinou considerar no diagnóstico 
do meio socioeconômico a presença de sítios/monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais. 

A lei de Crimes Ambientais, nº 9.605/98, em seus artigos 62 a 65, tipificou 
como crime atos de destruição ou mutilação de tais bens, prevendo penas de 
detenção e reclusão. 

Sua administração é hoje objeto do IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. IV-70 

Deve-se observar, no procedimento de licenciamento ambiental, o que 
determina a Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002, de cujo texto 
extraem-se, abaixo, os seguintes dispositivos: 

“Fase de obtenção de licença prévia (EIA/RIMA) 

Art° 1 - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e 
etnohistórica da área de influência do empreendimento, por meio de levantamento 
exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo. 

Art° 2- No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco 
ou mal conhecidas que não permitam inferências sobre a área de intervenção de 
empreendimento, deverá ser providenciado levantamento arqueológico de campo pelo 
menos em sua área de in fluência direta Este levantamento deverá contemplar todos 
os compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser 
implantada e deverá prever levantamento prospectivo de sub-superfície. 

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

Art° 3 - A avaliação dos impactos do empreendimento do patrimônio arqueológico 
regional será realizada com base no diagnóstico elaborado, na análise das cartas 
ambientais temáticas (geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e vegetação) e 
nas particularidades técnicas das obras. 

Art° 4 - A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os 
Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o monograma das obras e com 
as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a 
integridade do patrimônio cultural da área. 

Fase de obtenção de licença de instalação (LI) 

Art° 5- Nesta fase, dever-se-á implantar o Programa de Prospecção proposto na fase 
anterior, o qual deverá prever prospecções intensivas (aprimorando a fase anterior de 
intervenções no subsolo) nos compartimentos ambientais de maior potencial 
arqueológico da área de influência direta do empreendimento e nos locais que sofrerão 
impactos indiretos potencialmente lesivos as patrimônio arqueológico, tais como áreas 
de reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e obras de 
infra-estrutura. 

§ 1° - Os objetivos, nesta fase, são estimar a quantidade de sítios arqueológicos 
existentes nas áreas a serem afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento e a 
extensão. profundidade. diversidade cultural e grau de preservação nos depósitos 
arqueológicos para fins de detalhamento do Programa de Resgate Arqueológico 
proposto pelo EIA, o qual deverá ser implantado na próxima fase. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. IV-71 

§ 2° - O resultado final esperado é um Programa de Resgate Arqueológico 
fundamentado em critérios precisos de significância científica dos sítios arqueológicos 
ameaçados que justifique a seleção dos sítios a serem objeto de estudo em detalhe, em 
detrimento de outros, e a metodologia a ser empregada nos estudes. 

Fase de obtenção da licença de operação 

Art° 6- Nesta fase, que corresponde ao período de implantação do empreendimento, 
quando acorrem as obras de engenharia, deverá ser executado o Programa de Resgate 
Arqueológico proposto no EIA e detalhado na fase anterior. 

§ 1° - É nesta fase que deverão ser realizados os trabalhos de salvamento arqueológico 
nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de escavações exaustivas, registro 
detalhado de cada sítio e de seu entorno e coleta de exemplares estatisticamente 
significativos da cultura material -contida em cada sítio arqueológico. 

§ 2° - O resultado espetado é um relatório detalhado que especifique as atividades 
desenvolvidas em campo e em laboratório e apresente os resultados científicos dos 
esforços despendidos em termos de produção de conhecimento sobre arqueologia da 
área de estudo. Assim, a perda física dos sítios arqueológicos poderá ser efetivamente 
compensada pela incorporação dos conhecimentos produzidos à Memória Nacional. 

Artº 7° - O desenvolvimento dos estudos arqueológicos acima descritos, em todas as 
suas fases, implica trabalhos de laboratório gabinete (limpeza. triagem. registro, 
análise, interpretação. acondicionamento adequado de material coletado em campo, 
bem como programa de Educação Patrimonial), os quais deverão estar previstos nos 
contratos entre os empreendedores e os arqueólogos responsáveis pelos estudos, tanto 
em termos de orçamento quanto de cronograma. 

Artº 8° - No caso da destinação da guarda do material arqueológico retirado nas 
áreas, regiões ou municípios onde foram realizadas pesquisas arqueológicas, a guarda 
destes vestígios arqueológicos deverá ser garantida pelo empreendedor seja na 
modernização, na ampliação, no fortalecimento de unidades existentes, ou mesmo na 
construção de unidades museológicas específicas para o caso”. 

Quanto ao Patrimônio Espeleológico cumpre informar:  

• Pela Resolução CONAMA nº 004/87 o patrimônio espeleológico foi 
considerado patrimônio natural e como tal sítio ecológico de relevância 
cultural; 
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• Pela Resolução CONAMA nº 005/87 foi instituído o Programa Nacional 
de Proteção ao Patrimônio Espeleológico com a finalidade de estruturar 
racionalmente sua exploração e preservação. Tal Programa, porém, não 
passou de uma grande pauta de recomendações sem eficácia, mas em 
2004 foi editada a Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004, 
que disciplinou a proteção do patrimônio espeleológico, gerando uma 
expectativa de maior eficácia em relação a esses bens; 

• Pelo Decreto nº 99.556, de 01.10.90, é que de fato foi conferida proteção ao 
patrimônio espeleológico nacional, somente admitindo-se sua utilização 
dentro de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção 
do respectivo equilíbrio ecológico, sendo obrigatório o licenciamento 
ambiental com EIA/RIMA de quaisquer atividades e/ou serviços, que, de 
modo temporário ou permanente, direto ou indireto, possam ser lesivos 
às cavidades naturais subterrâneas, ficando a União, por meio do IBAMA, 
com a atribuição de preservar; conservar; fiscalizar; e controlar seu uso, 
bem como de fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que 
possibilitem aumentar o conhecimento sobre essas áreas; 

• Destaque-se ainda o Decreto Lei nº 4.146, de 04.03.42, que dispôs sobre a 
proteção dos depósitos fossilíferos, impondo autorização prévia e 
fiscalização pelo DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral; e 
o conjunto de normas voltadas à pesquisa e proteção de bens 
arqueológicos submersos nos termos da Lei nº 7.452 de 26.10.86;   

• Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, organiza o patrimônio 
histórico e artístico nacional; 

• No Estado do Rio de Janeiro a Constituição disciplina a matéria em 
análise nos arts. 73 III e 74 VII, sendo o órgão de tutela o Instituto 
Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural - INEPAC. 
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4.0 CONSIDERAÇÕES  

a) As atividades econômicas que possam resultar em intervenção no meio 
ambiente devem ser submetidas ao licenciamento ambiental e outras 
autorizações. 

O licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras é uma 
tarefa administrativa, que incumbe aos três entes políticos, de acordo com o 
artigo 23, VI da Constituição Federal, porque a proteção do meio ambiente e o 
combate à poluição é  uma competência comum distribuída entre a União, 
Estados e Municípios e, dentre os instrumentos de proteção ambiental 
encontra-se o licenciamento ambiental.  

As obras de implantação do empreendimento, possuem potencial impacto 
ambiental, portanto estão submetidas ao Estudo de Impacto Ambiental e ao 
licenciamento, conforme a legislação apontada. 

No processo de licenciamento ambiental devem ser observadas as restrições 
ambientais e urbanísticas da área objeto do empreendimento. 

b) O Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção 
do patrimônio histórico e artístico nacional deve ser respeitado, inclusive se 
for identificado, quando do licenciamento ambiental, algum bem objeto do 
tombamento, seja ele federal (IPHAN), estadual (INEPAC) ou municipal. 

Quanto aos monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer 
natureza existentes é preciso deixar consignado tais bens são tutelados pelo 
ordenamento jurídico, já que a lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe 
sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos proíbe em todo território 
nacional o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para 
qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como 
sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim 
dos sítios, inscrições e objetos enumerados acima, antes de serem 
devidamente pesquisados.  

c) Em relação à flora o Código Florestal, Lei nº 4771, de 15 de setembro de 
1965, o Decreto nº 750, de 10 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre o corte, a 
exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 
médio de regeneração da Mata Atlântica, bem como as resoluções do 
CONAMA37 serão observadas no projeto, uma vez que, na área do 
empreendimento encontra-se vegetação de restinga e outras formas de 
vegetação, conforme estudo do meio biótico.  

                                                      
37 Resolução nº 302, de 20 de março de 2002, dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, RESOLUÇÃO Nº 303, 
DE 20 DE MARÇO DE 2002, dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente e RESOLUÇÃO Nº 10, DE 1º DE OUTUBRO DE 1993, que regula aspectos do Decreto nº 750, 
de 10 de fevereiro de 1993.  
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d) Vale relembrar que, para a utilização das chamadas áreas de preservação 
permanente, o §1º do artigo 4º do Código Florestal, impõe os seguintes 
requisitos: 

a) Inexistência de alternativa técnica ou locacional; 

b) Autorização do órgão ambiental competente; 

c) Indicação de medidas compensatórias e mitigadoras; 

d) Em caso de utilidade pública ou interesse social. 

e) A lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento 
do Solo Urbano somente admite o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei 
municipal. 

A Lei Municipal do Rio de Janeiro considera a área do empreendimento 
como zona industrial, portanto, apta para receber o empreendimento. 
Todavia, o município deverá fornecer a autorização para as obras e a 
certidão de uso do solo, conforme prevê a já citada legislação municipal. 

f)  Por último, entendo que a instalação do empreendimento da CVRD é 
possível, embora se situe em área ambientalmente sensível, desde que, a 
implementação do Projeto respeite as normas ambientais e urbanísticas 
que recaem sobre as questões levantadas no Estudo de Impacto Ambiental 
e sejam impostas medidas compensatórias e mitigadoras que possam gerar 
segurança e qualidade de vida. 
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V PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

1.0 INTRODUÇÃO 

A Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional de 
Meio Ambiente, além de prever o objeto, princípios, finalidade, instrumentos 
e as diretrizes para implementação da referida política foi recepcionada pelo 
artigo 225 da Constituição Federal de 1988.   

Os parágrafos do artigo 174 da Constituição prevêem que a fiscalização e o 
planejamento são obrigatórios para o setor público e indicativo para o 
privado, com a finalidade de estabelecer o desenvolvimento equilibrado, o 
qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento.  Desta forma, o empreendimento proposto deverá 
submeter-se às normas mencionadas.   

O artigo 5º da Lei nº 6938/81 estabelece que as diretrizes da Política Nacional 
de Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a 
orientar a ação da Administração Pública federal, estadual e municipal.  Seu 
parágrafo único define que estes planos deverão compatibilizar-se entre si, 
assim como também com os empreendimentos públicos e particulares a 
serem instalados. 

A análise de compatibilidade de planos e programas governamentais com 
novos empreendimentos objeto de licenciamento ambiental foi 
regulamentada pelo inciso IV do artigo 5º da Resolução CONAMA nº 001, de 
23 de janeiro de 1986, que estabelece a exigência, análise e procedimento do 
estudo prévio de impacto ambiental para fins de licenciamento de 
empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores.1 

Os planos e programas federais, estaduais e municipais que possuem 
interface com o empreendimento proposto – usina, porto e dragagem do 
canal de acesso são apresentados no próximo item. 

                                                 

1 O inciso IV do art. 5º da Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre os 
critérios e diretrizes básicas para o processo de Estudos de Impactos Ambientais-EIA e Relatório de 
Impactos Ambientais-RIMA, estabelece que o estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, 
em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, deverá 
considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do 
projeto, e sua compatibilidade.  

O Inciso I do art.9º da mesma Resolução, também estabelece que o relatório de impacto ambiental - RIMA 
refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, dentre outros aspectos os 
objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais. 
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2.0 PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL 

2.1 SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE,  SANEAMENTO E TURISMO 

Rodovias  

O sistema rodoviário principal para acesso à área proposta para instalação do 
empreendimento é composto por rodovias federais, estaduais e por 
importantes corredores rodoviários de transporte, formados por uma ou mais 
vias municipais, que fazem ligação entre a zona oeste carioca e a área central 
ou são vias de acesso às áreas urbanas de Itaguaí e Mangaratiba. 

As principais rodovias federais são a BR-101 (Rio-Santos), BR-116 (Presidente 
Dutra), e BR-465 (antiga Rio-São Paulo). A BR 040 (Rio-Juiz de Fora) é 
também uma importante via federal que se integra a esta malha rodoviária. 
As rodovias estaduais na área de influência são a RJ-099, RJ 125 e RJ 149.  A 
RJ-105 liga a BR 465 à BR 040.2  

O Ministério dos Transportes3 através do DNIT - Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes, tem como um dos projetos inseridos no 
Programa de Recuperação de Rodovias,  a duplicação da rodovia BR-101, 
concernente ao trecho Av. Brasil - Itacuruçá  que, atualmente, encontra-se 
com 30 km de pista simples da BR-101/RJ até a cidade de Itacuruçá, passando 
pelo Porto de Sepetiba. Objetiva-se a duplicação e restauração deste trecho, 
construção de passarelas e do viaduto de acesso ao porto, visando à melhoria 
do escoamento de cargas, fortalecendo a logística de transportes entre os 
vários núcleos urbanos e distritos industriais, reduzindo os custos de 
transportes e aumentando a produtividade do Porto de Sepetiba.  

Outro projeto que pode ter  papel fundamental na conexão do Porto com a 
malha rodoviária é a implantação do hoje denominado Arco Rodoviário do 
Rio de Janeiro.  

                                                 
2 A BR-101 (rodovia federal) é o acesso principal ao Porto de Sepetiba. A partir dela, na direção sul, 
acessam-se as regiões de Angra dos Reis e a Baixada Santista e, na direção norte, a Avenida Brasil. Na 
Avenida Brasil, através da BR-465, antiga Rio - São Paulo chega-se à rodovia Presidente Dutra (BR-
116/federal), principal ligação entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e através da BR-040 (Rio-Juiz de 
Fora/federal), faz-se a ligação com os Estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, permitindo-se 
atingir as regiões Centro-Oeste e Norte.  
As principais rodovias de ligação, a BR-116 e a BR-040, foram privatizadas em regime de concessão e são 
de pista dupla pavimentada. A Rodovia estadual RJ-099 faz a ligação entre a BR-101 e a antiga Rio-São 
Paulo, funcionando como uma via de acesso ao município de Itaguaí.  
3 Disponível em http://www.transportes.gov.br/bit/corredores/corredores.htm. Acesso em 24/06/05.    
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O projeto original da rodovia RJ-109, planejada pelo DER/RJ, como ligação 
entre trechos das rodovias federais BR-101 Sul, BR-465, BR-116 Norte, BR-040, 
BR-116 Sul e BR-101 Norte foi analisado por diversas administrações 
estaduais, não tendo sido até então implantado. Adequações promovidas 
recentemente no projeto original, que passou a integrar o denominado Arco 
Rodoviário deslocaram o traçado original da RJ-109 para o oeste.  

A implementação do Arco Rodoviário deve se iniciar com a adequação da 
rodovia BR-493 implantada no fundo da Baía da Guanabara, que liga a RJ-099 
até a BR-040, contornando a região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
descongestionando os acessos ao Porto de Sepetiba.  

A seleção de empresa especializada para execução dos serviços de elaboração 
de Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, Plano 
Básico Ambiental e Assessoria Técnica para o licenciamento Ambiental das 
Obras de Adequação da Capacidade da Rodovia BR-493/RJ está em 
andamento, conforme Edital de licitação nº 0011/05-00, referente ao processo 
administrativo nº 50600.003995/2004-10,4  que tramita no DNIT. 

Pretende-se também construir cerca de 64 km de pista dupla entre o 
entroncamento da BR-116 até a BR-101 (acesso ao Porto de Sepetiba); 
segmento seguinte do Arco Rodoviário.  Não está claro se a construção deste 
trecho está sob jurisdição federal – encarado como continuação da BR-493, 
sob jurisdição estadual, ou ainda um convenio do estado com a união, pois o 
mesmo trecho corresponde ao novo projeto da RJ-109, que ultrapassaria a BR-
101, incluindo a adequação do atual acesso ao porto.   

 Sistema Ferroviário 

O acesso ferroviário direto ao Porto de Sepetiba é feito a partir do pátio de 
Brisamar, próximo à cidade de Itaguaí, numa extensão de 1,5 Km em linha 
tripla5.  

                                                 

4 O Edital refere-se ao Trecho: Entr. BR-101 (Manilha) - Entr. RJ-112; Subtrecho: Entr. BR-101 (Manilha) - 
Entr. BR-116(A) (Santa Guilhermina); Segmento: Km 0,0 - Km 26,0 e Extensão: 26,0 Km., conforme 
informação disponível no sitio http://www.dnit.gov.br/index.asp. Acesso em 27 de junho de 2005. 
5 A partir da estação Brisamar, as linhas férreas em bitola larga (1,60m) interligam-se com a Malha Sudeste 
da MRS- Logística S/A, atendendo em particular ao triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e 
a  Malha Centro–Leste, de bitola estreita ( 1,00m), arrendada a FCA- Ferrovia Centro –Atlântica  S/A, que 
atende ao restante dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Conexões interferroviárias 
são realizadas através da FEPASA, a partir de São Paulo e Jundiaí, atendendo a todo o interior do Estado 
de São Paulo, e de duas outras empresas que operam na região Centro – Oeste.   

Dentro da Malha Sudeste, o ramal Japeri – Brisamar com 32,9 Km de extensão é de especial importância 
para o atendimento ao Porto de Sepetiba. A partir de Japeri a linha tronco Rio – São Paulo, interliga as 
regiões metropolitanas dessas cidades e atravessa todo o vale do Paraíba. 
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Para os terminais de minério, soja e carga geral, além do aspecto social, serão 
necessárias obras de expansão do sistema ferroviário de alimentação do Porto 
no pátio de Brisamar, na malha da RFFSA, FEPASA e FLUMITRENS 
relacionadas no quadro que se segue6: 

Trecho Obras  

 
Pátio de Brisamar - Construção de linhas para terminal de carvão (2) 

- Construção de linhas para terminal de carga / soja / CSN (3) 
- Construção de linhas para terminal de minério de ferro (2) 

Ramal de São Paulo - Conclusão do CTC 

Ramal de São Paulo - Adequação de pátios / diversos 

Ramal de São Paulo / 
Saudade - Barra do Piraí 

- Duplicação de 45 km de linhas necessárias para garantir o aumento do 
escoamento, principalmente de minério de ferro (FERTECO e MBR que 
projeta produção anua de 32 MTA) 

Variante Japeri - 
Brisamar 

- Duplicação do trecho: 32 km 

Flumitrens: Santa Cruz - 
Itaguaí 

- Duplicação do trecho: 16 km 

Ramal de São Paulo - Obras Civis de contenção de encostas, aterros e drenagem 

- Pátio de transbordo em Andrelândia Alternativas de ligação 
SR2 / SR3 (entroncamen-
to na Ferrovia do Aço - Implantação do 3º trilho entre Andrelândia e Sepetiba: 250 km 

FEPASA - Adequação do trecho da FEPASA para cargas de alta tecnologia por 
eixo Construção da variante Campinas - Jacareí: 140 km de extensão 

De acordo com informações do Ministério dos Transportes, pretende-se, 
efetivamente, a implantação do terceiro trilho no trecho Sepetiba/RJ - Manoel 
Feio/SP 7. 

É um projeto antigo que deriva do terceiro trilho entre Barra Mansa e 
Sepetiba. Havendo o terceiro  trilho (bitola mista) entre Barra Mansa e 
Sepetiba, poder-se-ia pensar no restante do ramal de São Paulo, até Manoel 
Feio. 

Surge então o projeto da implantação da bitola mista no ramal de São Paulo, 
entre Barra Mansa e Manoel Feio, estendido a Campo Limpo e Jundiaí. O 
tramo norte do ferro-anel, entre Campo Limpo a Manoel Feio seria, portanto, 
também em bitola mista, estendida desde Campo Limpo até Campinas.  

                                                 
6 As obras ferroviárias citadas no quadro necessárias à viabilização definitiva do Porto foram sugeridas 
através do sítio http://paginas.terra.com.br/servicos/maca/trabalhos/sepetiba.htm). Mas, o Ministério 
dos Transportes corrobora alguns tópicos acima mencionados, comforme pode ser verificado pelo acesso 
ao sítio http://www.transportes.gov.br/bit/corredores/corredores.htm. 
7  Disponível em http://www.transportes.gov.br/bit/corredores/corredores.htm. Acesso em 29/06/05. 
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Ao completar esse trecho em bitola mista, remover-se-ia a barreira que existe 
em São Paulo, uma barreira entre o fluxo ferroviário que vem do Sul e se 
destina a parte do Sudeste. Toda a região que está além de São Paulo, no 
sentido noroeste, especialmente, o Vale do Paraíba, está alijada do transporte 
ferroviário.  

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento, 

“Este projeto permitiria a integrar toda a cadeia logística automobilística pela 
ferrovia, oferecendo uma alternativa logística que não existe hoje. A 
necessidade de transbordo provocada pela diferença de bitolas inviabiliza a 
utilização da modalidade ferroviária no transporte desse segmento produtivo 
nacional. Outra coisa interessante foi a verificação da sinergia entre esses 
projetos, ou seja, por exemplo, a ligação Campo Limpo - Manoel Feio, o ferro-
anel, servirá para escoamento de grãos, do Centro-Oeste em direção a 
Sepetiba, alternativamente a Santos, Paranaguá, ao Porto de São Francisco, ou 
a Tubarão”.8 

Sistema Portuário 

O Decreto Federal nº 5379, de 25 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a 
programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal 
de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2005 e programou, nos 
termos do § 3o do art. 16 da Lei no 10.934, a Dragagem do Canal de Acesso da 
Bacia de Evolução no Porto de Sepetiba no Rio de Janeiro. 

2.2 PLANOS NACIONAIS 

Programa Nacional de Proteção do Ambiente Marinho 

Em 03 de julho de 2002 o Ministério do Meio Ambiente - MMA declarou a 
realização de uma oficina de trabalho para a elaboração do Programa 
Nacional de Proteção do Ambiente Marinho, que consta no Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro, frente às atividades baseadas em terra na região do 
Atlântico Sudoeste.  

Foi realizado um encontro em Florianópolis que contou com representantes 
estaduais do Gerenciamento Costeiro, órgãos de licenciamento ambiental, 
saneamento e ONGs.  

Foram definidas estratégias para o desdobramento das linhas de ação em 
projetos-piloto a serem apresentados ao Fundo Global para o Meio Ambiente 
- GEF e outras agências, por intermédio do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente - PNUMA. 

                                                 
8 Disponível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/seminario/SepetibaDiscursoJoaoAfonso.pdf. 
Acesso em 29/06/05. 
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A região focalizada, de 3.500 km, aproximadamente, se estende do Cabo de 
São Tomé - RJ à Península Valdés, na Argentina.  

Para o Programa Nacional foram selecionadas áreas que deverão implantar 
projetos-piloto, entre elas está a Baía de Sepetiba -RJ,9. 

Programa Global de Gestão de Água de Lastro - GloBallast - Organização 
Marítima Internacional – IMO  

A IMO  - Organização Marítima Internacional (pertencente ao sistema das 
Nações Unidas) vem desenvolvendo, desde 2000, o Programa Global de 
Gestão de Água de Lastro - GloBallast. Com recursos de US$ 10,19 milhões - 
US$ 7,39 milhões do Fundo para o Meio Ambiente Mundial e US$ 2,8 milhões 
dos países participantes - o programa vem sendo adotado como projeto piloto 
nos Portos de Sepetiba, no Rio, Ilha Kharg (Irã), Dalian (China), Saldanha 
(África do Sul), Bombaim (Índia) e Odessa (Ucrânia). 

Entre outras ações, está sendo feito um levantamento de todos os seres vivos 
na região desses Portos cujo objetivo é identificar espécies exóticas ou outras 
que possam ser captadas com a água de lastro e criarem problemas em outra 
região onde ela for despejada. 

A idéia é elaborar um plano de gerenciamento de água de lastro, 
considerando que, muitas vezes, os organismos carregados na água de lastro 
conseguem sobreviver à longa travessia oceânica e, ao ser despejados no 
porto de destino do navio, se adaptar ao novo ambiente, proliferar e até 
eliminar espécies nativas. Calcula-se que todo dia cerca de 7 mil espécies são 
transportadas de um lugar para outro na água de lastro. Só uma ínfima 
parcela consegue sobreviver no novo ambiente.10  

                                                 
9 O litoral de Santos - SP, a Baía de Paranaguá - PR, o Estuário do Rio Itajaí-Açu - SC e o Complexo 
Lagunar Patos-Mirim-Mangueira – RS também serão parte dos projetos-piloto. 
10 Organismos transportados na água de lastro causam três tipos de impacto. O primeiro é ecológico, 
porque as espécies invasoras podem eliminar as locais. O segundo é de saúde pública, já que a água de 
lastro pode transportar microorganismos que causam doenças, como o vibrião da cólera. Há ainda o 
impacto econômico, como o causado pelo mexilhão dourado, que está aumentando o custo do 
abastecimento de água de Porto Alegre, onde está se incrustando nas tubulações. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. V-7

3.0 PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

3.1 TRANSPORTES 

A RJ 149, rodovia estadual conhecida por Estrada São João Marcos, 
corresponde à antiga Estrada Imperial e interliga os atuais municípios de Rio 
Claro e Mangaratiba.   Com 40 km de extensão, a RJ-149 atravessa, em leito 
natural, a Serra do Piloto, representando o acesso a Mangaratiba e apresenta 
um segmento de 2,2 km, pavimentado, junto à interseção com a BR-101.  

Por suas condições adversas de tráfego – sem pavimentação e sinalização, 
atravessando terreno montanhoso e patrimônio histórico no seu traçado – a 
RJ-149 é utilizada principalmente para atividades de lazer e para o 
ecoturismo.  

Existe um projeto do Governo do Estado de adequação da rodovia estadual 
RJ-149 para tráfego de veículos pesados – pavimentação, correção de 
geometria, sinalização, drenagem, dentre outros, para que esta rodovia possa 
representar uma nova alternativa rodoviária para o Porto de Sepetiba, de 
menor distância, em determinadas rotas11. 

3.2 HABITAÇÃO 

Conjunto Habitacional Sepetiba II  

O Estado do Rio de Janeiro possui projeto para reassentar famílias que vivem 
em áreas de risco como beiras de rio e encostas, através da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR.  

O convênio de cooperação técnica para o cumprimento do projeto foi 
assinado em 10 de junho de 2005, com a participação da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Habitação e a Secretaria 
de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior. 

O referido projeto (“Morar Feliz”) tem como finalidade a construção de casas 
populares para atender moradores com renda de até três salários mínimos e 
àqueles que vivem em áreas consideradas de preservação permanente e em 
locais de risco, como encostas e beiras de rio.  

Caberá à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 
SEMADUR efetuar o levantamento das famílias que serão retiradas de áreas 
de risco como encostas e beira de rio para reassentamento em Nova Sepetiba 
II.  

                                                 
11 Estas informações foram obtidas junto à Prefeitura de Mangaratiba. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. V-8

Também ficará responsável pelo reflorestamento do local onde o 
empreendimento está sendo construído, além da ação conjunta entre os 
órgãos ligados às secretarias de Governo - Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente - FEEMA, Fundação Superintendência de Rios e Lagoas - 
SERLA, Fundação Instituto Estadual de Florestas –IEF, Companhia Estadual 
de Habitação – CEHAB e o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio 
de Janeiro - ITERJ. 

3.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

Programa de Fomento à Atividade Econômica na região do Porto de Sepetiba 
(PRÓ SEPETIBA) 

A Lei nº 4185, de 29 de setembro de 2003, instituiu o Programa de Fomento à 
Atividade Econômica na região do Porto de Sepetiba (PRÓ SEPETIBA)12. 

O Programa de Fomento à Atividade Econômica na Região do Porto de 
Sepetiba – PRÓ SEPETIBA é regido pelo Decreto-lei Estadual nº 08/75, 
complementado pelo Decreto-lei nº 265/75 e pela Lei nº 3.055/1998, que foi 
regulamentada pelo Decreto nº 22.921/97.  

Às empresas enquadradas no PRÓ SEPETIBA poderão ser concedidos 
financiamentos para capital de giro, desde que os projetos sejam 
considerados, pelo Agente Financeiro, econômica e financeiramente viáveis.  

Cabe à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
Janeiro - CODIN, na qualidade de Órgão Executor do programa, implementar 
o PRÓ SEPETIBA, sob a supervisão da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo.  

3.3 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS13. 

Acordo de cooperação entre os governos do Brasil e da Alemanha  

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, será parceiro do 
banco alemão KfW - Kreditanstalt fürWiedereaufbau Entwicklungsbank num 
investimento de R$ 40 milhões para a revitalização de uma das florestas de 
maior biodiversidade do planeta: a Mata Atlântica. 

                                                 
12 Disponível em http://www.alerj.rj.gov.br. Acesso em 01.07.05. 
13 O empreendimento deverá respeitar os dispositivos da lei nº 9433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, bem como a lei nº 3239, de 02 de 
agosto de 1999, que instituiu a política estadual de Recursos Hídricos; cria o sistema estadual de 
gerenciamento de recursos hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, 
inciso VII, conforme será demonstrado no estudo sobre a legislação que recai sobre a atividade.  
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Os investimentos serão alocados em ações de recuperação ambiental, 
implementação de unidades de conservação, fiscalização e monitoramento e 
prevenção e combate a incêndios florestais. Também objetiva-se a 
consolidação das unidades de conservação e a garantia da proteção florestal 
em geral.  

Plano de Monitoramento de Qualidade de Água 

O Plano de Monitoramento de Qualidade de Água para a Bacia da Baía de 
Sepetiba é realizado pela Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 
-FEEMA. 

Programa de Recuperação Ambiental da Praia de Sepetiba  

O trecho de praia de Sepetiba apresenta uma extensão de 2.000 m dos quais, 
aproximadamente, 1.700 m encontram-se assoreados.14  

O Governo do Estado e a Fundação Superintendência de Rios e Lagoas - 
SERLA lançaram o programa de recuperação da praia, sendo investidos mais 
de 5 (cinco) milhões de reais, estando ´contemplados os seguintes serviços:  

a) Estudo de Impacto Ambiental; 

b) Preparação da área de despejo provisório (diques de contenção); 

c) Dragagem das cavas para futuro despejo; 

d) Desassoreamento do banco de lodo existente ao longo da praia; 

e) Dragagem da área de empréstimo para “engordamento” da praia; 

f) Galeria de cintura para drenagem das águas pluviais; 

g) Estação de tratamento de esgoto; Reurbanização de toda orla e recuperação 
da h) faixa útil da praia. 

                                                 

14 A SERLA em parceria com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia - 
COPPE/UFRJ, também desenvolve um plano de trabalho para a revitalização da Praia de Sepetiba.  

Os moradores formarão uma comissão para acompanhar as reuniões, com direito a dar sugestões e idéias. 
O plano de trabalho deve ser elaborado com a participação da sociedade civil, sendo que o Estado buscará 
apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para financiar parte da 
execução do plano de trabalho, cujo objetivo é fazer um diagnóstico da região e, a partir daí, elaborar o 
projeto de revitalização.  
O plano inclui: a)aumento da faixa de areia da praia e  b) retirada de lama e construção de um píer, antigas 
reivindicações dos moradores.  
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A praia está situada no fundo da Baía de Sepetiba. Nos primeiros 400 m da 
praia, junto à Ponta e Ilha da Pescaria, o assoreamento é mais evidente, 
alargando-se por até 300 m, devido às condições de baixas velocidades das 
correntes marinhas, propiciando um desenvolvimento natural de vegetação 
de mangue. 

O “engordamento” previsto de 150.000m ³ será feito com a areia existente 
abaixo da camada de lodo, na face oeste da praia, e será utilizado para 
despejo do material proveniente do desassoreamento no terreno próximo de 
propriedade da Aeronáutica. Toda a camada de lodo, estimada em 80.000m ³, 
deverá ser dragada e bombeada para despejo no terreno. 

Deverá ser iniciado o processo de desassoreamento, estando previstos 300.000 
m³ da praia, no sentido NO-SE, com despejos feitos diretamente no terreno da 
Aeronáutica, num volume aproximado de 60.000 m ³.  

Ao final, a dragagem de desassoreamento permitirá a formação de uma bacia 
de navegação, possibilitando a aproximação e a acostamento de pequenos 
barcos pesqueiros e de turismo da Baía de Sepetiba. 

No ano de 2006, segundo informações da Fundação Superintendência de Rios 
e Lagoas - SERLA.15 

 “toda população da região da Praia de Sepetiba poderá usufruir melhores 
condições ambientais, importantes não apenas para o bem-estar social, mas 
também para o turismo e economia local.” 

A obra será tocada administrada pela Superintendência Estadual de Rios e 
Lagoas –SERLA ao custo de R$ 24 milhões, que foram solicitados ao Fundo 
Estadual de Conservação Ambiental - FECAM. 

Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro - GERCO/RJ 

Nos últimos dez anos, o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da FEEMA, 
tem participado do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, 
instituído pela Lei Federal n° 7.661, de 16 de maio de 1988. 

Este Programa, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, vem sendo 
executado nos 17 Estados costeiros da Federação, no âmbito do Programa 
Nacional de Meio Ambiente - PNMA, com o apoio financeiro do Banco 
Mundial. 

                                                 
15 Disponível em http://www.serla.rj.gov.br. Acesso em 23 de junho de 2005. De acordo com a referida 
fundação as obras começam no primeiro semestre de 2005.  
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Como forma de promover a integração entre os diversos atores que atuam na 
Zona Costeira foi instituído, no âmbito da Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar - CIRM, do Ministério da Marinha, o Grupo de Integração 
de Gerenciamento Costeiro – GI/GERCO, que é composto por representantes 
de entidades federais, estaduais, municipais e da sociedade civil. 

O engajamento do Estado do Rio de Janeiro no Programa se justifica por duas 
razões básicas: devido à importância do litoral fluminense, seja do ponto de 
vista econômico, seja do ambiental e tendo em vista a necessidade de atender 
ao que estabelece a Lei Estadual n° 1.204, de 7/11/87, que instituiu o Comitê 
de Defesa do Litoral - CODEL/RJ e fortaleceu as atribuições do Estado na 
gestão do processo de uso e ocupação do litoral.16 

O Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro - GERCO/RJ é executado 
sob a coordenação da FEEMA, envolvendo a parceria com diversas 
instituições públicas, das esferas federal, estadual e municipal, além de 
instituições privadas e de segmentos organizados da sociedade. 

Através desse programa pretende-se o seguinte: 

a)Implantar um plano de gestão para a faixa costeira do litoral do Estado do 
Rio de Janeiro; 

b) Fortalecer o sistema de controle e fiscalização do ambiente costeiro, pela 
cooperação e parceria com os municípios e com os demais órgãos atuantes na 
faixa costeira (Plano Integrado de Gestão Costeira); 

c) Fortalecer os mecanismos de cooperação técnica e assessoramento aos 
municípios litorâneos para a incorporação das diretrizes do 
macrozoneamento costeiro nos seus respectivos Planos Diretores; 

d) Implantar o processo de acompanhamento sistemático (monitoramento) 
das ações antrópicas sobre o meio ambiente com a incorporação da tecnologia 
de sensoriamento remoto; 

e) Implantar novas unidades de conservação da natureza, compreendendo os 
parques, as reservas biológicas, as estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental, áreas de relevante interesse ecológico e consolidação das unidades 
já existentes; 

                                                 
16 Principais Instrumentos do Gerenciamento Costeiro: Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 
PNGC, Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – 
PMGC, Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO, Sistema de Monitoramento 
Ambiental da Zona Costeira - SMA-ZC, Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC, 
Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira – ZEEC e Plano de Gestão da Zona Costeira – PGZC. 
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f) Otimizar a atuação do Estado no fomento à projetos específicos de 
recuperação ambiental e de desenvolvimento sustentado, a serem 
implantados por iniciativa das organizações não-governamentais e setor 
privado; 

g) Sistematizar uma base de informações técnico-científicas sobre a faixa 
costeira, como apoio a administração pública federal, estadual e municipal;  

h) Aprimorar a legislação aplicável à faixa costeira do estado e edição de uma 
Lei de Defesa do Litoral; 

i) Criar mecanismos de participação popular no planejamento e controle do 
uso do espaço costeiro. 

Dentre as atividades em curso destacam-se: 

a) Apoio à Regulamentação da Lei nº 7661, que instituiu o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro, em apoio ao Ministério do Meio Ambiente; 

b) Participação em grupo de trabalho para implementação de projeto piloto 
de controle de água de lastro nos Portos de Sepetiba; 

c) Apoio na implementação do Projeto Orla, que visa o ordenamento desta 
fração da zona costeira, envolvendo o aperfeiçoamento do arcabouço 
normativo e a integração dos diversos atores na gestão integrada da orla. 
d) Apoio na implementação da Agenda Ambiental Portuária que visa o 
fortalecimento da capacidade dos portos brasileiros para o controle 
ambiental. 

e) Apoio à estruturação do Programa de Proteção do Ambiente Marinho no 
Atlântico Sudoeste, vinculado ao Programa de Ação Global de Proteção do 
Ambiente Marinho frente às Atividades Baseadas em Terra, coordenado pelo 
PNUMA/ONU. 

f) Plano de Gestão Costeira da Baía de Guanabara - desenvolvido no âmbito 
do convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Terra de 
Preservação Ambiental - ITPA, sob supervisão da FEEMA/SEMADS - 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente e Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, hoje, denominada de 
Desenvolvimento Urbano, tendo como principal objetivo fortalecer os 
instrumentos e procedimentos de gestão na região, integrando em sua 
estrutura os diversos segmentos sociais que direta ou indiretamente se 
relacionam com a Baía de Guanabara.  
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g) Apoio permanente ao processo de Gestão Ambiental envolvendo a 
sistematização de informações sobre aspectos físicos, bióticos e 
socioeconômicos da zona costeira, perícias e avaliações ambientais, o 
planejamento de unidades de conservação, o apoio aos municípios no 
ordenamento do solo, dentre outros.  

Em relação às perspectivas pretende-se a elaboração do Zoneamento 
Ecológico-Econômico Costeiro, dos Planos de Gestão da Zona Costeira, 
implantação da base de dados, Monitoramento da Qualidade Ambiental, 
Plano Estadual de Gestão Costeira e do Plano Municipal de Gestão Costeira. 

3.4  LAZER 

“Piscinão de Sepetiba”  

Planeja-se a exemplo dos chamados “Piscinão de Ramos” e de “Piscinão de 
São Gonçalo” a elaboração de um Projeto para Sepetiba. Entretanto, a 
proposta ainda não foi encaminhada aos órgãos responsáveis pela aprovação 
do projeto.17 

                                                 
17 Informação obtida através de entrevista realizada em 27 de junho de 2005, na Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano -  SEMADUR, na Superintendência de Políticas Ambientais.  
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4.0 PLANOS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 

4.1 SERVIÇOS PÚBLICOS 

Educação 

Com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, vem ocorrendo uma 
participação mais efetiva dos municípios no ensino fundamental. Há 
preocupação em melhorar a infra-estrutura física, através da construção e 
recuperação de unidades escolares e a aquisição de equipamentos. 

4.2 PROJETOS AMBIENTAIS 

Projeto de Parque Ecoturístico da Zona Oeste18 

A realização de saneamento, revitalização das praias, instalação de cais 
pesqueiro e equipamentos de lazer são algumas das ações previstas para o 
Parque Ecoturístico da Zona Oeste, cujo estudo preliminar foi publicado no 
Rio Estudos no dia 29 de novembro de 2004. 

A execução do projeto será feita por módulos nos seguintes trechos da orla: 
Pedra de Guaratiba – da foz do rio Piraquê-Cabuçu até a Ponta Grossa; Saco 
do Piaí – de Ponta Grossa até a Ponta do Ipiranga; e, finalmente, Sepetiba – 
que completa a orla até a Ilha da Pescaria. 

No estudo são apresentadas três linhas principais de atuação: saneamento19 
básico, acessibilidade20, e uso e ocupação do solo21. A primeira tem o objetivo 
de recuperar a balneabilidade da Baía de Sepetiba, o que potencializaria além 
do turismo, a atividade pesqueira local. A facilidade de acesso funcionaria 
como fator de atração de visitantes de outras regiões. Já a última linha deve 
impulsionar a valorização do solo e, conseqüentemente, a economia local. 

                                                 

18 http://www.rio.rj.gov.br/sedect/parque_eco.htm 

19 A principal intervenção prevista na parte de saneamento é a canalização do esgoto domiciliar de mais de 
um milhão e meio de habitantes para estações de tratamento. Uma das atividades que seriam beneficiadas 
com o saneamento é a pesca, que atualmente produz dez toneladas de peixe por dia.  

20 O projeto prevê a reurbanização e reforma dos principais eixos viários que dão acesso ao local. Entre as 
ações estão a pavimentação adequada, modernização da iluminação e da sinalização e a construção de 
passeios e acostamentos. 

21 Para a revitalização do solo, o projeto pretende melhorar as condições de renovação das águas da Baía de 
Sepetiba, a troca da areia contaminada e o reassentamento da população favelada. Já aliando o turismo ao 
lazer, serão construídos parques ao longo de toda a orla, além de uma marina, um pólo náutico, um cais 
pesqueiro e um teleférico, que terá a função de integrar as Áreas de Proteção Ambiental da região. 
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Programa de dragagem e serviços de manutenção em rios da Bacia de 
Sepetiba 

A Fundação Rio Águas22 iniciou no mês de junho de 2005 as obras de 
dragagem e outros serviços de manutenção em rios da Bacia de Sepetiba, 
medida que faz parte do Programa de Conservação de Rios e Canais, 
realizado anualmente pela Prefeitura para prevenir enchentes na Cidade. A 
primeira intervenção foi em Santa Cruz, com a recuperação e limpeza do 
canal da Rua Gastão Rangel.  

Além de limpeza manual e mecânica são construídas muradas e calçadas 
para possibilitar a utilização das margens. 

As intervenções na Zona Oeste foram licitadas ao custo de R$ 1,3 milhão e, 
nas outras áreas da cidade, a Prefeitura vem aplicando cerca de R$ 2,7 
milhões para manter rios, valas e canais em boas condições de escoamento. 
Ao longo do ano, a Rio Águas vai realizar intervenções em 21 rios e canais 
distribuídos em bairros da Zona Oeste. Entre eles o Rio dos Cachorros, em 
Santíssimo, o Rio Cabuçu-Gatos, em Senador Vasconcelos, o Canal do Melo, 
em Campo Grande, e o canal da comunidade Ana Gonzaga, em Inhoaíba.  

Programa de Monitoramento dos Ecossistemas Costeiros23 

O Programa de Monitoramento dos Ecossistemas Costeiros foi criado para 
informar a população o estado da água das praias e lagoas da cidade através 
de prognósticos, ou seja, a previsão das condições de banho. 

Para determinação da previsão das condições de banho nas praias são 
coletadas amostras de água em pontos localizados na orla marítima da cidade 
que posteriormente, são encaminhadas a análises laboratoriais. 

Os res/ultados das análises laboratoriais são obtidos em 24 horas e 
juntamente com previsões meteorológicas, oceanográficas e o exame visual, 
são usados para elaboração dos prognósticos. 

O programa considera também a interação entre os ecossistemas costeiros da 
cidade e por essa razão são mensalmente monitorados 28 pontos nas lagoas e 
em 7 canais e semestralmente 23 pontos no entorno do Emissário Submarino. 

                                                 

22 Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/smac/. Acesso em 04.07.05.  

23 Disponível em http://www.rio.rj.gov.br/smac/. Acesso em 01.07.05. 
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Além da informação acerca das condições de banho, este programa gera 
subsídios para ações como o levantamento de interferências poluidoras, a 
formulação de propostas para correção destas interferências, a manutenção 
de um banco de dados com uma série histórica iniciada em 1995, a avaliação 
de diferentes métodos para a análise de águas salgadas e salobras; 
determinação de outros parâmetros que possam ser relacionados à qualidade 
das águas e a reavaliação dos critérios adotados pela legislação para garantia 
da balneabilidade e de condições de saúde pública. 
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VI ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

O Diagnóstico Ambiental foi elaborado a partir da definição das Áreas de 
Estudo a seguir apresentadas. 

• Área de Estudo Regional 

Delimitada para a Caracterização Regional dos Meios Físico e Biótico. Para 
estes diagnósticos, substitui a Área de Influência Indireta. 

• Áreas de Influência - definidas previamente com base nas informações 
relativas ao projeto conceitual do empreendimento. 

− Área de Influência Indireta (AII): Definida para os temas relacionados ao 
Diagnóstico do Meio Socioeconômico foi delimitada em função da área 
de abrangência das ações que geram potenciais impactos econômicos 
associados ao empreendimento, tais como origem e fluxo de mão de 
obra, materiais de construção e insumos de processo; 

− Área de Influência Direta (AID): Definida para todos os Diagnósticos. 
Contempla toda área passível de ser impactada durante as fases de 
implantação e operação do empreendimento, desde que a mesma não 
seja de propriedade, ou de uso exclusivo do empreendedor;  

− Área Diretamente Afetada (ADA): Toda a área de propriedade ou uso 
exclusivo do empreendedor, que será diretamente impactada pelas 
fases de implantação e operação do empreendimento.  

Na definição das Áreas de Influência foram considerados os componentes 
ambientais (associados à natureza e características do empreendimento e os 
impactos ambientais deles decorrentes, a partir de um exercício prospectivo 
preliminar sobre sua provável abrangência territorial e estimativas de 
intensidade de ocorrência dos mesmos.  

Cada especialista definiu os limites das áreas adotadas para a caracterização 
dos atributos ambientais estudados. O Quadro VI.1 apresenta a definição das 
Áreas de Estudo adotadas para cada tema. 
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Atributos Ambientais 
Área de Estudo Regional (AER) e Área de Influência 
Indireta (AII)* 

Área de Influência Direta 
(AID) 

Área Diretamente Afetada 
(ADA) 

MEIO FÍSICO 

Clima Limitada a Oeste pela Serra do Mar que se estende na 
direção sudoeste-nordeste. Na porção leste encontram-se 
maciços costeiros com altitude de até 800 m. 
Ao sul, a região é delimitada pela baía de Sepetiba e na 
parcela central predomina uma baixada litorânea. 

N/A N/A 

Qualidade do Ar Bacia Aérea I – contemplando instalação de estações de 
monitoramento em Santa Cruz e Distrito Industrial. 

N/A N/A 

Ruído N/A Receptores mais próximos ao limite 
do terreno onde será instalada a 
Usina Siderúrgica da CSA.  

Área do terreno previsto para a 
instalação da Usina Siderúrgica. 

Geologia, Hidrogeologia, 
Geomorfologia, 
Pedologia e Geotecnia 

Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba (2.654 km2). Zona Hidrográfica de Interconexão 
de Canais Artificiais (ZH 13), que 
compreende uma área de 170 km2 no 
qual se inserem o rio da Flecha, o rio 
da Guarda, a jusante da confluência 
com o rio Piloto, e os canais do Itá, 
Guandu, São Fernando e São 
Francisco. 
 

Área do terreno previsto para a 
instalação da Usina Siderúrgica. 

Recursos Hídricos e 
Qualidade das Águas 
Superficiais 

Macrorregião MRA-2, visto que o local proposto para  a 
implantação do empreendimento está inscrito dentro desta 
macrorregião. 

Canal do Guandu, a montante do 
local da captação de água, até sua foz, 
na Baia de Sepetiba. 

Área do terreno previsto para a 
instalação da Usina Siderúrgica. 
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Atributos Ambientais Área de Estudo Regional (AER) e Área de Influência 
Indireta (AII)* 

Área de Influência Direta 
(AID) 

Área Diretamente Afetada 
(ADA) 

MEIO BIÓTICO 

Biota terrestre Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba (2.654 km2). Raio de 4 km em torno da área de 
instalação do empreendimento. 

Área do terreno 
 

Biota de Transição Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba (2.654 km2) – ênfase 
nos manguezais do rio Piracão e da restinga da Marambaia. 

Manguezais do trecho entre o canal 
de Itá e o canal do Guandu, e o trecho 
entre o canal de São Francisco e o rio 
da Guarda. 

Franja de mangue frontal ao terreno 
destinado à CSA, entre o canal do São 
Francisco e canal do Guandu. 

Biota Aquática Área delimitada pela bacia de drenagem da baía de 
Sepetiba, para aguas continentais; e o ambiente marinho 
imediatamente adjacente à baía de Sepetiba. 

Área da baía de Sepetiba, 
notadamente à área próxima à foz 
dos canais de São Fransciso e 
Guandu; considerando um 
semicírculo de 1 km em torno da foz 
do canal de São Francisco 

N/A 

Unidades de 
Conservação 

N/A Raio de 4 km em torno da área de 
instalação do empreendimento 

N/A 

Meio Socioeconômico RAs de Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri,  Miguel 
Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Piraí, Queimados, Rio 
Claro e Bangu (município do Rio de Janeiro) e os 
municípios de Belfort Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, 
Nilópolis, Paty do Alferes e São João do Meriti. 

Compreende os territórios dos 
municípios de Itaguaí, Seropédica e 
Mangaratiba (micro-região de 
Itaguaí), acrescida das Regiões 
Administrativas (RAs) de Guaratiba, 
Campo Grande e Santa Cruz, 
pertencentes ao município do Rio de 
Janeiro. 

Área do terreno previsto para a 
instalação da Usina Siderúrgica. 

* A AII é definida apenas para a Socioeconomia. Para os demais atributos do Meio, a caracterização mais ampla foi realizada para a Área de Estudo Regional. 
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VII DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O Capítulo VII deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresenta o 
Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência relacionadas ao 
empreendimento proposto, Usina Siderúrgica da CSA. 

A finalidade deste diagnóstico ambiental é descrever e analisar os atributos 
ambientais e suas interações que caracterizam a situação das áreas de 
influência anteriormente à implantação do empreendimento, de forma a 
subsidiar a Avaliação dos Impactos Ambientais associados às atividades de 
implantação e operação do empreendimento, apresentadas no Capítulo III 
deste EIA. Dessa forma, foram estudados os atributos considerados 
relevantes para o subsídio da Avaliação de Impactos Ambientais, a saber: 
Clima, Qualidade do Ar, Ruído, Geologia e Geomorfologia, Solos, Qualidade 
das Águas, Biota Terrestre, Biota de Transição, Biota Aquática e 
Socioeconomia. Como o projeto não prevê o descarte de efluentes industriais 
direto nas águas da Baia de Sepetiba, nem mesmo alguma intervenção que 
cause a ressuspensão de sedimentos de fundo na Baia, os estudos de 
hidrodinâmica e de qualidade dos sedimentos de fundo, apesar de realizados, 
não foram incorporados a este estudo, mas são apresentados detalhadamente 
no EIA que avalia o processo de Dragagem e Construção do Aterro pela 
Ecologus Engenharia Consultiva. 

As descrições e análises dos atributos ambientais considerados relevantes 
para a posterior avaliação de impactos ambientais, compreendem: 

• Os elementos susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos 
significativos das ações referentes às etapas de implantação e operação do 
empreendimento; 

• Informações cartográficas, com a representação das áreas de influência e a 
espacialização dos fatores ambientais estudados. 

Os itens de 1.0 a 3.0 apresentam os resultados dos diagnósticos temáticos, 
subdivididos em meios físico, biótico e socioeconômico. 

Os métodos e procedimentos utilizados em cada estudo temático 
(componentes ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico) são 
apresentados nos itens respectivos, bem como o detalhamento das áreas de 
influência consideradas. 
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1.1 CLIMA E METEOROLOGIA 

1.1.1 Aspectos Climáticos Gerais 

A climatologia do Sudeste brasileiro é bastante diversificada, devido a fatores 
estáticos (latitude, relevo) e dinâmicos (influência dos sistemas regionais de 
circulação atmosférica). 

Segundo Nimer (1989), na região Sudeste do Brasil, durante todo o ano 
sopram freqüentemente ventos de E a NE (Sistema de Correntes de Nordeste 
a Leste) oriundos das altas pressões subtropicais, ou seja, do anticiclone 
semifixo do Atlântico Sul. Esta massa de ar tropical possui temperaturas mais 
ou menos elevadas, fornecidas pela intensa radiação solar e do solo das 
latitudes tropicais, além de forte umidade específica fornecida pela intensa 
evaporação marítima, que fica em geral limitada à camada superficial, o que 
lhe dá um caráter de homogeneidade e estabilidade, mantendo o tempo 
estável e geralmente ensolarado. Essa condição é a predominante no Sudeste 
do Brasil. 

Na região Sudeste, a chegada de correntes perturbadas apresentadas na 
Figura VII.1.1.1, normalmente provocam instabilidades e bruscas mudanças 
do tempo, geralmente acompanhadas de chuvas. Elas são denominadas de 
Sistema de Correntes Perturbadas de Sul, Sistema de Correntes Perturbadas 
de Oeste e Sistema de Correntes Perturbadas do Leste. 

Figura VII.1.1.1 Sistemas de Circulação Atmosférica Perturbada do Sudeste Brasileiro 
(Nimer, 1989) 
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Localizada no sudoeste do município do Rio de Janeiro, a região de estudo, 
na qual o empreendimento se insere, é delimitada à oeste pela Serra do Mar 
que se estende na direção sudoeste-nordeste, alcançando altitudes de até 
1.045 m. Na porção leste encontram-se maciços costeiros com altitude de até 
800 m. Ao sul, a região é delimitada pela baía de Sepetiba e na parcela central 
predomina uma baixada litorânea. 

A complexidade do relevo e a proximidade do mar, dentre outros fatores, 
interagem com os sistemas regionais de circulação atmosférica, 
proporcionando um microclima peculiar à região de estudo, sobretudo para o 
regime de ventos. 

Para a caracterização do clima da área de estudo do empreendimento, foram 
utilizados dados secundários e interpretações obtidas por Nimer (1989).  

Os dados utilizados para a caracterização climática e da meteorologia da 
região de estudo foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) e ao Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro (SIMERJ), 
com base nas normais climatológicas referente ao período de 1931 a 1990. As 
normais climatológicas são obtidas através do cálculo das médias de variáveis 
meteorológicas, relativas a períodos padronizados, obedecendo aos critérios 
recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). As estações 
referentes do INMET utilizadas para o cálculo das normais climatológicas 
estão situadas no entorno da área de estudo, sendo elas:  

• Ilha Guaíba – Mangaratiba (23º 00’ S, 44º 02’ W) – altitude: 64 m; 

• Rio de Janeiro – Rio de Janeiro (22º 53’ S, 43º 11’ W) – altitude: 11 m; 

• Ecologia Agrícola – Seropédica (22º 48’ S, 43º 41’ W) – altitude: 33 m; 

• Bangu – Rio de Janeiro (22º 52’ S, 43º 27’ W) – altitude: 40 m. 

Das estações do INMET citadas, foram consideradas as seguintes variáveis 
climáticas: precipitação pluviométrica, temperatura, umidade relativa do ar e 
insolação. A variável pressão atmosférica teve seus valores obtidos da série 
temporal medida nas estações Ilha Guaíba, Ecologia Agrícola e Rio de Janeiro. 
Os valores de referência para as variáveis nebulosidade e evaporação foram 
obtidos da série histórica de medições de 1931-1990 na estação Rio de Janeiro. 

Para a caracterização do regime de ventos específico da Área de Influência 
Direta do empreendimento, foram utilizados dados horários coletados de 
1991 a 2000 na estação meteorológica da Base Aérea de Santa Cruz (UTM 
631.574, 7.463.625), localizada a menos de 2,3 km do terreno destinado à 
implantação da CSA. 
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1.1.2 Classificação Climática 

De acordo com Köppen, a região de estudo apresenta as seguintes 
classificações climáticas: 

• Cfa – clima mesotérmico sempre úmido com verões quentes; 

• Cfb – clima mesotérmico sempre úmido com verões brandos; 

• Cwa – clima mesotérmico com chuvas de verão (mês menos chuvoso 
com precipitação inferior a 60 mm) e verões quentes. 

Figura VII.1.1.2 Mapa Climático do Brasil, GuiaNet (2004) 

 

Observando mais detalhadamente a região de estudo, agora tomando como 
base o Mapa de Clima do Brasil proposto pelo IBGE (2002), verifica-se a 
ocorrência de uma notável diversificação climática, determinada 
principalmente pela orografia, tanto no que se refere à temperatura quanto à 
precipitação. Nas partes baixas predominam os climas: 

• Quente e super úmido, sem seca; 

• Quente e super úmido, com subseca; 

• Quente e úmido, de 1 a 2 meses secos. 
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Já nas partes altas ocorrem os seguintes domínios climáticos: 

• Subquente e super úmido, sem seca; 

• Subquente e super úmido, com subseca; 

• Subquente úmido, de 1 a 2 meses secos; 

• Subquente úmido, com 3 meses secos; 

• Mesotérmico brando, super úmido, sem seca. 

A Figura VII.1.1.3 a seguir apresenta o mapa com as diferenciações climáticas 
observadas na área de estudo. 

Figura VII.1.1.3 Domínio Climático na Área de Estudo (IBGE, 2002) 

 
 

Legenda Domínio 
Climático 

Subdomínio 
Climático 

Variedade 
Climática 

 quente super úmido sem seca 

 quente super úmido com subseca 

 quente úmido de 1 a 2 meses secos 

 subquente super úmido sem seca 
 subquente super úmido com subseca 

 subquente úmido de 1 a 2 meses secos 

 Subquente úmido 3 meses secos 

 mesotérmico brando super úmido sem seca 

 

Área de 
Estudo 
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1.1.3 Precipitação Pluviométrica 

No município do Rio de Janeiro, a estação mais chuvosa vai de novembro a 
abril, com precipitações médias mensais máximas alcançando 222 mm.  Os 
meses de junho a agosto são os mais secos, com precipitações médias mensais 
mínimas de até 30,7 mm.  

A precipitação acumulada média anual varia entre 1.172,9 mm na estação 
Bangú e 1.576,2 mm na estação Ilha Guaíba.  

As médias mensais de precipitação (mm) obtidas para as 4 estações operadas 
pelo INMET, utilizadas para a caracterização da pluviometria na área de 
estudo, são apresentadas na Tabela VII.1.1.1. 

Tabela VII.1.1.1 Médias Mensais de Precipitação Pluviométrica em mm (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Ecologia 
Agrícola 195,1 144,9 149,7 109,2 56,4 37,9 30,7 42,1 62,3 93,6 118,1 184,9 1224,9 

Ilha 
Guaíba 211,6 140,1 162,1 168,3 113,5 68,7 69,0 62,9 111,7 112,2 134,2 222,0 1576,2 

Rio de 
Janeiro 
(Aterro) 

114,1 105,3 103,3 137,4 85,6 80,4 56,4 50,5 87,1 88,2 95,6 169,0 1172,9 

Bangu 176,6 160,9 145,0 130,6 69,1 43,7 47,4 45,0 59,7 80,3 105,5 177,2 1241,0 

A Figura VII.1.1.4 apresenta o comportamento da precipitação pluviométrica 
para as estações analisadas, ao longo dos meses do ano. 

Figura VII.1.1.4  Médias Mensais de Precipitação Pluviométrica (mm) (SIMERJ/INMET) 
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1.1.4 Temperatura 

A temperatura média anual na área de estudo é de cerca de 23,5 ºC, com 
médias mensais variando entre 20,3 ºC em julho e 26,7 ºC em fevereiro. As 
médias das mínimas variam entre 15,7 ºC e 23,5 ºC, enquanto que as médias 
das máximas variam entre 25,0 ºC e 33,8 ºC.  Os dados mostram que as 
variações médias anuais de temperatura na área de estudo são relativamente 
pequenas, em torno de 6 °C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela 
proximidade do mar. 

A Tabela VII.1.1.2 mostra os dados médios de temperatura ao longo do ano 
para as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.2 Médias Mensais de Temperatura em ºC (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Ecologia Agrícola 26,3 26,7 25,8 23,8 21,9 20,7 20,3 21,2 21,9 22,8 24,0 25,3 23,4 

Ilha Guaíba 25,7 26,1 25,5 24,1 22,6 21,3 21,2 21,4 21,2 22,1 23,6 24,7 23,3 

Rio de Janeiro 
(Aterro) 26,2 26,5 26,0 24,5 23,0 21,5 21,3 21,8 21,8 22,8 24,2 25,2 23,7 

Bangu 27,0 27,1 26,4 24,2 22,0 21,1 20,5 21,8 22,5 23,3 24,4 25,8 23,8 

A Figura VII.1.1.5 apresenta o comportamento das temperaturas médias 
mensais para as diferentes estações analisadas. 

FiguraVII.1.1.5 Temperaturas Médias Mensais em ºC (SIMERJ/INMET) 
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1.1.5 Umidade Relativa 

A umidade relativa do ar média da região de estudo é de cerca de 78% em 
média.  No período de maior pluviosidade, a umidade média mensal atinge 
82% e nas épocas mais secas a umidade média mensal cai para 73%. 

A Tabela VII.1.1.3 apresenta as médias mensais e anuais de umidade relativa 
do ar para as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.3 Médias Mensais de Umidade Relativa do Ar em % (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Ecologia Agrícola 77 76 78 80 78 77 74 73 75 78 77 78 77 

Ilha Guaíba 81 81 82 81 79 77 75 77 80 82 82 82 80 

Rio de Janeiro 
(Aterro) 79 79 80 80 80 79 77 77 79 80 79 80 79 

Bangu 73 73 75 77 78 77 76 74 74 76 75 74 75 

A Figura VII.1.1.6 apresenta o comportamento das médias mensais de 
umidade relativa do ar para as diferentes estações analisadas. 

Figura VII.1.1.6 Médias Mensais de Umidade Relativa do Ar em % (SIMERJ/INMET) 
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1.1.6 Insolação 

A insolação determina o número de horas de brilho de sol que ocorre em 
determinada região.  Na região de estudo, a insolação média mensal 
normalizada varia entre 136 h, em setembro, a 207 h em março, totalizando 
entre 2.038 e 2.199 horas de sol anualmente, em média. 

A Tabela  VII.1.1.4 apresenta as médias mensais e totais anuais de insolação 
para as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.4 Médias Mensais de Insolação em h (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Ecologia Agrícola 194 191 202 187 202 193 206 197 150 147 163 167 2.199 

Ilha Guaíba 184 188 185 169 184 182 198 178 136 140 148 145 2.038 

Rio de Janeiro 
(Aterro) 196 207 196 166 157 157 183 179 137 159 169 161 2.068 

Bangu 188 182 207 179 196 177 184 199 171 148 174 174 2.179 

Os valores médios mensais de insolação, medidos nas diferentes estações 
analisadas, são apresentados na Figura VII.1.1.7. 

Figura VII.1.1.7 Médias Mensais de Insolação em h (SIMERJ/INMET) 
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1.1.7 Pressão Atmosférica 

A pressão atmosférica apresenta uma média anual que varia entre 1.007,9 a 
1.015,0 hPa. As pressões mais elevadas são registradas nos meses de junho a 
agosto, enquanto que as pressões mais baixas ocorrem nos meses de 
dezembro a fevereiro.   

Vale a pena observar que a pressão é dependente da altitude da estação de 
medição em relação ao nível do mar.  Quanto maior a altitude, menor a 
pressão. 

A Tabela VII.1.1.5 apresenta as médias mensais e anuais de pressão 
atmosférica para as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.5 Médias Mensais de Pressão Atmosférica em hPa (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Ecologia 
Agrícola 1007,3 1007,7 1008,6 1011,0 1013,1 1013,9 1015,3 1013,8 1013,2 1010,7 1008,3 1007,5 1010,9 

Ilha 
Guaíba 1004,7 1005,2 1005,7 1007,9 1009,2 1011,1 1012,0 1011,1 1010,2 1007,6 1005,5 1004,4 1007,9 

Rio de 
Janeiro 
(Aterro) 

1011,3 1012,1 1012,5 1014,8 1016,3 1018,7 1019,6 1018,3 1017,5 1014,7 1012,8 1011,3 1015,0 

A Figura VII.1.1.8 apresenta o comportamento das médias mensais de pressão 
atmosférica para as estações analisadas. 

Figura VII.1.1.8 Médias Mensais de Pressão Atmosférica em hPa (SIMERJ/INMET) 
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1.1.8 Nebulosidade 

A nebulosidade média mensal, analisada a partir dos dados coletados na 
estação Rio de Janeiro, é maior nos meses de setembro a dezembro, 
alcançando 7,3/10 em dezembro.  Nos meses de junho a agosto o céu mais 
claro, com nebulosidade média mínima de 4/10.  

A Tabela VII.1.1.6 apresenta as médias mensais e anuais de nebulosidade 
para as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.6 Médias Mensais de Nebulosidade em décimos (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Rio de Janeiro  

(1931-1960) 
6,4 6,4 6,0 6,1 5,7 5,1 5,0 4,9 6,5 7,0 7,2 7,3 6,1 

Rio de Janeiro  

(1961-1990) 
6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,3 

A Figura VII.1.1.9 apresenta o comportamento das médias mensais de 
nebulosidade para a estação Rio de Janeiro, operada pelo INMET. 

Figura VII.1.1.9 Nebulosidade Média Mensal no Rio de Janeiro em décimos (INMET) 
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1.1.9 Evaporação 

A evaporação média mensal, analisada a partir dos dados coletados na 
estação Rio de Janeiro, é maior nos meses dezembro a março, alcançando 113 
mm em janeiro.  Nos meses de maio a julho, com a ocorrência de menor 
temperaturas, a evaporação é menor, com mínima de 76 mm em junho.  A 
evaporação média anual fica em torno dos 700 mm. 

A Tabela VII.1.1.7 apresenta as médias mensais e anuais de evaporação para 
as estações analisadas. 

Tabela VII.1.1.7 Médias Mensais de Evaporação em mm (SIMERJ/INMET) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Rio de 
Janeiro  

(1931-1960) 
100,9 88,2 91,4 80,8 77,2 76,0 84,3 92,3 82,5 87,3 86,1 91,1 86,5 

Rio de 
Janeiro  

(1961-1990) 
111,9 103,3 105,1 92,3 90,8 84,3 103,3 102,7 97,7 98,2 104,2 106,5 100,0 

A Figura VII.1.1.10 apresenta o comportamento das médias mensais de 
evaporação para a estação Rio de Janeiro, operada pelo INMET. 

Figura VII.1.1.10 Evaporação Média Mensal no Rio de Janeiro em mm (INMET) 
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1.1.10 Direção e Velocidade dos Ventos 

Na Área de Influência Direta verifica-se a predominância do regime de brisas 
terrestres e marítimas com um eixo bem definido entre as direções Norte-
nordeste (NNE) e Sul-sudoeste (SSW). Esse eixo de direção dos ventos é 
influenciado também pela condição orográfica da região. Como descrito 
anteriormente, a região é delimitada à oeste pela Serra do Mar que se estende 
na direção sudoeste-nordeste, alcançando altitudes de até 1.045 m e na porção 
leste encontram-se maciços costeiros com altitude de até 800 m. Ao sul, a 
região é delimitada pela baía de Sepetiba e na parcela central predomina uma 
baixada litorânea. 

As principais direções de ventos, e suas intensidades médias podem ser 
observadas na Figura VII.1.1.11 que apresenta a Rosa dos Ventos da região de 
estudo. 

A Tabela VII.1.1.8 apresenta os indicadores estatísticos para as condições de 
vento na região nas suas diversas direções de ocorrência. 

Da forma como apresentado na Figura VII.1.1.11 e na Tabela VII.1.1.8, 
verifica-se a ocorrência de ventos com velocidades médias na ordem de 3 m/s 
(mínima média = 2,3 m/s – ESE e máxima média = 3,9 m/s – N) com 
variações de velocidade atingindo valores máximos de até 20,5 m/s. A série 
de dados analisada apresenta um grande percentual de ocorrência de 
calmaria, igual a 21,8%. 

Figura VII.1.1.11 Rosa dos Ventos Característica da Área de Influência Direta (Base Aérea 
Sta. Cruz) 
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Tabela VII.1.1.8 Resumo Estatístico do Regime de Ventos (Base Aérea de Santa Cruz) 

Direção Ocorrência [%] Velocidade 
Máxima [m/s] Média [m/s] Variância [m/s] 

N 5,1 13,0 3,9 4,4 

NNE 9,3 17,5 3,6 4,2 

NE 7,6 20,6 3,2 3,0 

ENE 7,3 20,6 2,9 2,3 

E 6,7 11,5 2,4 1,2 

ESE 1,4 10,5 2,3 1,8 

SE 1,0 12,0 2,7 2,4 

SSE 2,2 16,0 3,1 2,5 

S 6,3 10,3 3,3 2,5 

SSW 8,6 15,0 3,7 3,2 

SW 6,8 15,2 3,6 3,4 

WSW 7,7 17,4 3,5 3,2 

W 5,3 15,2 3,2 2,8 

WNW 1,0 10,3 2,6 2,3 

NW 0,3 9,0 2,9 2,8 

NNW 1,3 11,5 3,4 3,6 

C a 21,8 - - - 

Nota: a letra “C” representa a ocorrência de calmaria, isto é, vento com velocidade inferior ao limite de 
detecção do anemômetro da estação meteorológica. 
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1.2 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR DA REGIÃO DE SANTA CRUZ 

A região de Santa Cruz, inserida na Bacia Aérea I definida pela FEEMA, é 
carente em séries históricas abrangentes e consistentes de qualidade do ar. As 
informações históricas de qualidade do ar mais próximas da área de estudo 
são obtidas na estação de Itaguaí, que integra a rede de monitoramento da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, gerenciada pela FEEMA. A estação 
Itaguaí, localizada no km 47 da antiga rodovia Rio - São Paulo, monitora por 
método manual (amostrador de grandes volumes) os poluentes partículas 
totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis menores que 10 µm (PI), com 
amostras coletadas de 6 em 6 dias. Inexistem medições sistemáticas dos 
demais poluentes regulamentados pela Resolução Conama 03/1990 na região, 
o que impede a utilização de dados secundários de  longo período para a 
realização de um diagnóstico mais amplo da qualidade do ar na região de 
estudo. 

Diante dessa carência de dados secundários, a CSA optou pela realização de 
uma campanha de monitoramento da qualidade do ar utilizando 
metodologia intensiva (contínua e automatizada) de medição, conduzida 
simultaneamente em 2 locais representativos de diferentes situações de 
influência de atividades antropogênicas, ou seja, zona industrial e zona 
urbana mista (residencial e comercial).  

As análises de qualidade do ar ora apresentadas, foram obtidas da 
compilação e interpretação dos dados obtidos pelas 2 estações automáticas de 
monitoramento da qualidade do ar instaladas na região de Santa Cruz, 
referente ao período de 20/07/2005 a 20/09/2005.  

1.2.1  Estações de Monitoramento e Parâmetros Monitorados 

O monitoramento da qualidade do ar foi realizado simultaneamente por duas 
estações automatizadas, cujas medições contínuas foram integradas em 
médias horárias para todos os parâmetros monitorados, sendo elas:  

• Estação Santa Cruz – instalada no Posto de Saúde Dr. Ernani Braga, Av. 
João XXIII, Santa Cruz, Rio de Janeiro – operada pela EcoSoft; 

• Estação Distrito Industrial – instalada na área da Fábrica Carioca de 
Catalisadores - FCC, Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro – 
operada pela ERM. 

As estações de medição e os respectivos parâmetros monitorados em cada 
estação são apresentados na Tabela VII.1.2.1. 
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Tabela VII.1.2.1 Estações de Monitoramento e Respectivos Poluentes Monitorados 

Parâmetros de Qualidade do Ar 
Estação 

PTS PI SO2 NO2 NO NOX CO HCT HCn
M CH4 O3 

Estação Santa Cruz X X X X X X X X X X X 

Estação Distrito 
Industrial  X X X   X    X 

Legenda: 

PTS – partículas totais em suspensão     PI – partículas inaláveis (menores que 10 µm) 

SO2 – dióxido de enxofre   NO2 - dióxido de nitrogênio 

NO – monóxido de nitrogênio  NOx – óxidos de nitrogênio 

CO – monóxido de carbono   HCT – hidrocarbonetos totais 

HCnM – hidrocarbonetos não metano  CH4 –metano 

O3 – ozônio 

A Figura VII.1.2.1 apresenta a localização das estações de monitoramento 
utilizadas para a caracterização da qualidade do ar atual da região de Santa 
Cruz. 

Figura VII.1.2.1 Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar 
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A escolha dos locais de medição foi realizada com base na localização das 
principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos atualmente instaladas e 
em operação na região, incluindo empresas, atividades urbanas e vias de 
tráfego, considerando ainda as condições meteorológicas típicas da área de 
estudo.  Desta forma, a estação Distrito Industrial deverá medir com maior 
freqüência os efeitos na qualidade do ar provocados pelas principais 
atividades produtivas instaladas na zona industrial, enquanto que a estação 
Santa Cruz deverá ser mais perceptiva aos efeitos das emissões veiculares e 
outras atividades urbanas existentes na região de estudo.  

Ambas as estações estão situadas nas zonas onde potencialmente a CSA 
poderá provocar seus impactos mais significativos, sendo portanto 
referenciais atuais de qualidade do ar da região sem os acréscimos 
decorrentes da implantação da CSA (background). 

1.2.2  Padrões de Qualidade do Ar 

A qualidade do ar de uma região é o resultado de um sistema complexo, 
envolvendo a emissão de contaminantes atmosféricos por fontes fixas e 
móveis, locais e distantes, juntamente com as condições físicas e 
meteorológicas incidentes nessa região, determinando a concentração dos 
poluentes na atmosfera. 

Com o intuito de estabelecer estratégias para o controle, preservação e 
recuperação da qualidade do ar válidas para todo o território nacional, 
conforme previsto na Lei nº 6.938/81, foi instituído o Programa Nacional de 
Controle da Qualidade do Ar - PRONAR pela resolução CONAMA Nº 05/89, 
dando definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento. 

Com base nesta norma foi editada em 28/06/90 a resolução CONAMA Nº 03, 
que estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análise 
dos poluentes atmosféricos e níveis de qualidade atinentes a um plano de 
emergência para episódios críticos de poluição do ar, visando providências 
dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de prevenir grave e 
iminente risco à saúde pública. 

A mesma Resolução estabeleceu, também, que: “Enquanto cada Estado não 
definir as áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, sub-item 2.3, da Resolução 
CONAMA nº 05/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar 
estabelecidos nesta Resolução”. Assim, para a região do empreendimento da 
CSA aplicam-se os padrões primários de qualidade do ar. 

A Tabela VII.1.2.2 apresenta os padrões de qualidade do ar primários e 
secundários, segundo a Resolução CONAMA 03/90. 
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Tabela VII.1.2.2 Padrões de Qualidade do Ar - Resolução CONAMA 03/1990 

Padrão Primário Padrão Secundário 
Poluente Concentração 

(µg/m³) 
Referência 
Temporal 

Concentração 
(µg/m³) 

Referência 
Temporal 

80 * 1 ano 60 * 1 ano Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 240 24 horas 150 24 horas 

50 1 ano 50 1 ano Partículas Inaláveis  

<10 µm(PI) 150 24 horas 150 24 horas 

80 1 ano 40 1 ano Dióxido de Enxofre 
(SO2) 365 24 horas 100 24 horas 

10.000 (9 ppm) 8 horas 10.000 (9 ppm) 8 horas Monóxido de 
Carbono (CO) 40.000 (35 ppm) 1 hora 40.000 (35 ppm) 1 hora 

100 1 ano 100 1 ano Dióxido de 
Nitrogênio (NO2) 320 1 hora 190 1 hora 

150 24 horas 100 24 horas 
Fumaça 

60 1 ano 40 1 ano 

Ozônio (O3) 160 1 hora 160 1 hora 

* Média Geométrica 

Padrão Primário – concentrações que se ultrapassadas poderão afetar a saúde da população. 

Padrão Secundário – concentrações abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da 
população bem como o mínimo dano à fauna e à flora. Em áreas poluídas, podem ser entendidos como 
níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

1.2.3  Condições Meteorológicas Registradas Durante a Campanha de 
Monitoramento da Qualidade do AR 

A estação Santa Cruz, durante a campanha de monitoramento da qualidade 
do ar, também registrou as condições meteorológicas monitoradas  na região. 
Foram medidos os seguintes parâmetros meteorológicos: 

• Direção e velocidade do vento; 

• Temperatura do ar; 

• Umidade relativa do ar. 

Nesta seção são apresentadas resumidamente as análises referentes aos dados 
meteorológicos monitorados pela estação Santa Cruz, objetivando apenas a 
caracterização das condições meteorológicas em que os dados primários de 
qualidade do ar foram obtidos. 
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A Figura VII.1.2.2 apresenta a rosa dos ventos  obtida na estação Santa Cruz 
para o período de 20/07 a 20/09/2005. Observa-se a ocorrência de ventos 
provenientes do setor compreendido entre as direções Norte-Noroeste 
(NNW) e Nordeste (NE) e também ventos provenientes do quadrante 
Sudoeste (SW). A direção dos ventos que apresentou maior freqüência de 
ocorrência no período  foi Nordeste com 17%. A velocidade média dos ventos 
foi de 1,8 m/s, o que os classifica como ventos fracos a moderados. Observou-
se também a ocorrência de calmaria  durante 1,1% do período monitorado. 
Destaca-se que o sensor de vento da estação Santa Cruz foi localizado a 5 
metros acima do solo, e por esse motivo os valores de velocidade medidos 
são inferiores aos obtidos com sensores localizados a 10 m do solo. 

Com relação à direção  do vento , durante a campanha de monitoramento da 
qualidade do ar, verificou-se o comportamento típico esperado de direções e 
intensidades do vento para a região, com a ocorrência de ventos provenientes 
do quadrante NE e SW, conforme apresenta  a figura  a seguir, o que indica a 
prevalência do regime de brisas terrestres e marinhas, alinhadas ao relevo,  
como foi identificado no diagnóstico de clima e meteorologia da região. 

Figura VII.1.2.2 Rosa dos Ventos Característica da Campanha de Monitoramento 

 

 
 

A Figura VII.1.2.3 apresenta as médias horárias  para temperatura e umidade 
relativa, medidas no período da campanha de monitoramento da qualidade 
do ar. Obteve-se os menores valores médios de temperatura do ar, 17 ºC, em 
torno de 6:00 h (hora 7) e os máximos valores médios, 26 ºC, em torno das 
14:00 h (hora 15). Os horários de máximas temperaturas correspondem aos 
horários das mínimas médias de umidade relativa do ar, assim como os 
horários de mínimas temperaturas correspondem aos horários de máximas 
médias de umidade relativa.  
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Os valores da mínima média e máxima média para umidade relativa do ar, 
foram 54 % e 85 %, respectivamente. 

Figura VII.1.2.3 Médias Horárias Típicas de Temperatura (a) e Umidade Relativa do Ar (b) 

 

 

 

 

 

 
              (a)                                                                                      (b) 

 

Ressalva-se que os resultados apresentados referem-se apenas ao período 
monitorado. . 

1.2.4  Análises da Qualidade do Ar 

O diagnóstico da qualidade do ar da área de influência direta do 
empreendimento da região foi realizado com base nas análises das séries 
temporais obtidas nas estações Santa Cruz e Distrito Industrial no período de 
medição de 20/07/2005 a 20/09/2005. Foram utilizadas análises de estatística 
descritiva e gráficos das séries temporais visando facilitar a compreensão do 
diagnóstico. 

Nas análises apresentadas, as concentrações dos poluentes são comparadas 
com os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 03/1990. É importante observar que a comparação com os padrões 
é feita graficamente com a leitura direta das medições para o caso de padrões 
com referência temporal de 1h, ou com a leitura da média móvel de intervalo 
compatível, no caso de referências temporais maiores que 1h.  As escalas dos 
gráficos foram ajustadas para facilitar a comparação dos resultados das duas 
estações entre si e com os padrões de qualidade do ar aplicáveis à região.   

• Estação Santa Cruz 

A Tabela VII.1.2.3 apresenta as análises estatísticas descritivas das séries de 
dados horários de qualidade do ar obtidas na estação Santa Cruz no período 
de 20/07/2005 a 20/09/2005. 
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Tabela VII.1.2.3 Estatística Descritiva das Séries de Dados de Qualidade do Ar da Estação 
Santa Cruz (Concentrações médias horárias) 

 

Poluente Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PTS [µg/m³] 46,6 30,5 4 149 

PI [µg/m³] 32,7 22,6 2 109 

SO2 [µg/m³] 1,1 0,8 0,1 7,3 

NO2 [µg/m³] 16,7 9,8 1,4 60,0 

NO [µg/m³] 9,9 10,8 0,0 86,8 

NOX [µg/m³] 26,6 17,3 3,4 112,9 

CO [µg/m³] 436,8 180,8 71,0 1.167,1 

HCT [ppm] 5,2 2,2 1,9 16,2 

HCnM [ppm] 2,9 2,0 0,2 14,1 

CH4 [ppm] 2,4 0,4 0,9 3,7 

O3 [µg/m³] 13,1 7,1 2,1 65,6 

Na seqüência de gráficos a seguir (Figuras VII.1.2.4 a VII.1.2.11) são 
apresentados os resultados (concentrações médias horárias para todos os 
poluentes medidos, e as concentrações médias requeridas pelo CONAMA 
003/90) das concentrações dos poluentes monitorados na estação Santa Cruz. 

Figura VII.1.2.4 Evolução das Medições de Partículas Totais em Suspensão – Estação Santa 
Cruz 
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Figura VII.1.2.5 Evolução das Medições de Partículas Inaláveis – Estação Santa Cruz 

 

Figura VII.1.2.6 Evolução das Medições de Dióxido de Enxofre – Estação Santa Cruz – Em 
Destaque: Série Temporal com Escala Modificada para Observação das 
Medições 
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Figura VII.1.2.7 Evolução das Medições de Dióxido de Nitrogênio – Estação Santa Cruz 

 
 

Figura VII.1.2.8 Evolução das Medições de Óxidos de Nitrogênio – Estação Santa Cruz 
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Figura VII.1.2.9 Evolução das Medições de Monóxido de Carbono – Estação Santa Cruz 

 

Figura VII.1.2.10 Evolução das Medições de Hidrocarbonetos – Estação Santa Cruz 
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Figura VII.1.2.11 Evolução das Concentrações  de Ozônio – Estação Santa Cruz 

 

Sobre os dados obtidos do monitoramento contínuo realizado no período de 
20/07 a 20/09/2005 na estação Santa Cruz, pode-se inferir que: 

• Nenhum parâmetro monitorado apresentou concentrações superiores aos 
limites estabelecidos pelos padrões legais vigentes no Brasil (Resolução 
CONAMA 03/1990). Os poluentes, em geral, apresentaram concentrações 
em níveis significativamente inferiores aos padrões legais vigentes. Dessa 
forma,  observa-se que a região apresentou boa qualidade do ar no 
período; 

• No caso específico do  SO2 verificou-se que, em grande parte da 
campanha de monitoramento, as concentrações apresentaram-se 
próximas ao  limite inferior de detecção do analisador, demonstrando que 
os valores foram extremamente baixos.  

• As concentrações de hidrocarbonetos medidasnos primeiros 15 dias da 
campanha apresentaram valores na faixa entre 10 e 20 ppm. No restante 
do período monitorado este valor permaneceu abiaxo de 10 ppm. 

ESTAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

A Tabela VII.1.2.4 apresenta as análises estatísticas descritivas das séries de 
dados horários de qualidade do ar obtidas na estação Distrito Industrial no 
período de 30/07/2005 a 20/09/2005. 
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Tabela VII.1.2.4 Estatística Descritiva das Séries de Dados de Qualidade do Ar da Estação 
Distrito Industrial (Concentrações médias horárias) 

Poluente Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

PI [µg/m³] 36,6 27,6 0,4 354,0 

SO2 [µg/m³] 2,3 2,3 0,0 22,7 

NO2 [µg/m³] 19,4 11,8 1,1 68,0 

CO [µg/m³] 1.537,8 438,9 113,9 3.042,6 

O3 [µg/m³] 28,5 15,1 0,1 85,1 

Na seqüência de gráficos a seguir (Figuras VII.1.2.12 a VII.1.2.16) são 
apresentados os resultados  (concentrações médias horárias para todos os 
poluentes medidos, e as concentrações médias requeridas pelo CONAMA 
003/90)  dos poluentes monitorados na estação Distrito Industrial. 

Figura VII.1.2.12 Evolução das Medições de Partículas Inaláveis – Estação Distrito 
Industrial 
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Figura VII.1.2.13 Evolução das Medições de Dióxido de Enxofre – Estação Distrito 
Industrial – Em Destaque: Série Temporal com Escala Modificada para 
Observação das Medições 

 
 

Figura VII.1.2.14 Evolução das Medições de Dióxido de Nitrogênio – Estação Distrito 
Industrial 
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Figura VII.1.2.15 Evolução das Medições de Monóxido de Carbono – Estação Distrito 
Industrial 

 

Figura VII.1.2.16 Evolução das Medições de Ozônio – Estação Distrito Industrial 
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Sobre os dados obtidos do monitoramento contínuo realizado no período de 
30/07 a 20/09/2005 na estação Distrito Industrial, pode-se inferir que: 

• Nenhum parâmetro monitorado apresentou concentrações superiores aos 
limites estabelecidos pelos padrões legais vigentes no Brasil (Resolução 
CONAMA 03/1990). Os poluentes, em geral, apresentaram concentrações 
em níveis significativamente inferiores aos padrões legais vigentes. Dessa 
forma, considera-se que a região apresentou boa qualidade do ar no 
período monitorado; 

• No caso específico do  SO2 verificou-se que, em grande parte da 
campanha de monitoramento, as concentrações apresentaram-se 
próximas ao  limite inferior de detecção do analisador, demonstrando que 
os valores foram extremamente baixos.  

• As concentrações medidas na estação Distrito Industrial apresentaram 
valores  superiores às concentrações medidas na estação Santa Cruz, fato 
esperado considerando-se que esta última localizou-se na região de 
influência da zona industrial. 

1.2.5  Considerações Sobre a Qualidade do Ar da Região de Santa Cruz 

A Tabela VII.1.2.5 apresenta o resumo das concentrações obtidas na 
campanha de monitoramento e suas comparações com as concentrações 
limite estabelecidas pelo padrão primário de qualidade do ar da Resolução 
CONAMA 03/1990. Ressalta-se que não foi realizado um comparativo com 
os padrões de qualidade do ar para o período anual, pois os dados 
disponíveis são para um período de dois meses. Observa-se ainda que é 
recomendado que a qualidade do ar de uma região seja estabelecida a partir 
de um ano de monitoramento, com medições mínimas semanais, pois só 
assim é possível observar a influência de todos os períodos meteorológicos.  

Com base na comparação apresentada na Tabela VII.1.2.5, pode-se concluir 
que, no período monitorado: 

• A região de Santa Cruz apresentou níveis satisfatórios de qualidade do ar 
para todos os poluentes, com concentrações situadas em patamares 
inferiores aos padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil; 

• Os níveis de concentrações medidos na estação Distrito Industrial se 
apresentaram ligeiramente superiores aos medidos na estação Santa Cruz, 
caracterizando a atual influência das fontes industriais em operação nesse 
Distrito; 
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• Os poluentes PTS (Partículas Totais em Suspensão), PI(Partículas 
Inaláveis) e o Ozônio (O3), foram os que apresentaram valores de 
concentrações com maior significância em relação aos padrões de 
qualidade do ar. Para esses poluentes foram identificadas ocorrências de 
concentrações com contribuição relativa aos padrões de qualidade do ar 
superiores a 50%. Os demais poluentes apresentaram esses níveis de 
contribuição relativa em patamares inferiores a 21%. Dentre os poluentes 
com menores concentrações medidas, se destaca o Dióxido de Enxofre 
(SO2). Para esse poluente verificou-se o valor de contribuição relativa em 
relação aos padrões de qualidade do ar de no máximo 3%. 

Tabela VII.1.2.5 Resumo Estatístico da Campanha de Monitoramento da Qualidade do Ar e 
Comparação com os Padrões Primários da Qualidade do Ar 

Estação Santa Cruz Estação Distrito Industrial 
Poluente Referência 

Temporal PQAr a 
Concentração 

Máxima b 
Fração do PQAr 

[%] c 
Concentração 

Máxima b 
Fração do PQAr 

[%] c 

PTS 
[µg/m³] 24 h 240 111,2 46% - - 

PI [µg/m³] 24 h 150 80,6 54% 83,8 56% 

SO2 
[µg/m³] 24 h 365 3,4 1% 5,8 2% 

NO2 
[µg/m³] 1 h 320 60,0 19% 68,0 21% 

1 h 40.000 1.167,1 3% 3.042,6 8% CO 
[µg/m³] 8 h 10.000 1.009,0 10% 1.988,1 20% 

Tabela VII.1.2.5 Resumo Estatístico da Campanha de Monitoramento da Qualidade do Ar e 
Comparação com os Padrões Primários da Qualidade do Ar (continuação) 

Estação Santa Cruz Estação Distrito Industrial 
Poluente Referência 

Temporal PQAr a 
Concentração 

Máxima b 
Fração do PQAr 

[%] c 
Concentração 

Máxima b 
Fração do PQAr 

[%] c 

O3 [µg/m³] 1 h 160 65,6 41% 85,1 53% 

Notas: 

a. padrão primário da qualidade do ar estabelecido pela resolução CONAMA 03/1990; 

b. concentração máxima obtida por médias móveis; 

c. fração de contribuição relativa ao padrão primário de qualidade do ar (100 * Concentração 
Máxima / Padrão de Qualidade do Ar aplicável); 

d. valor da média do período monitorado (2 meses); 

e. média geométrica. 
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Quanto à representatividade dos dados medidos para caracterizar a 
qualidade do ar da região, ressalta-se que,  apesar desses dados não serem 
representativos para a caracterização da qualidade do ar da região eles 
podem ser utilizados como referência por terem sido medidos no período  
historicamente mais crítico para a qualidade do ar (60 dias, entre os meses de 
julho a setembro de 2005 - meses de inverno). Para contextualizar o período 
de medição em relação às médias mensais da região, as Figuras VII.1.2.17 e 
VII.1.2.18 apresentam os resultados das médias mensais do ano de 2003 para 
os parâmetros PTS e PI, obtidas pelo monitoramento manual realizado pela 
FEEMA na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ressalta-se que a estação 
mais próxima da área de Santa Cruz é a estação de Itaguaí (simbolizada nos 
gráficos pela cor roxa). 

Na estação Itaguaí foram verificadas médias mensais de PTS e PI com valores 
inferiores aos apresentados pela maioria das demais estações analisadas nos 
gráficos, conforme apresentado nas Figuras VII.1.2.17 e VII.1.2.18.  

Figura VII.1.2.17 Médias Mensais de Partículas Totais em Suspensão – 2003 (FEEMA, 2004) 
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Figura VII.1.2.18 Médias Mensais de Partículas Inaláveis - 2003 (FEEMA, 2004) 

 
 

Analisando as Figuras VII.1.2.17 e VII.1.2.18, pôde ser observado que os 
meses de inverno, tipicamente, apresentam as maiores médias das 
concentrações de PTS e PI. Com destaque para o mês de junho. Dessa forma, 
o período analisado neste estudo, através do monitoramento contínuo das 
concentrações, encontra-se inserido na estação do ano que apresenta os 
maiores níveis de concentrações. 
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1.3 RUÍDO 

Visando ao conhecimento da situação atual da área que poderá estar sob 
influência do futuro empreendimento no que se refere às emissões de ruído, 
foram realizadas medições em pontos situados no limite do terreno onde será 
instalada o Complexo Siderúrgico (CSA) e nos receptores mais próximos 
desta área. Este conhecimento irá embasar a avaliação sobre possíveis 
alterações advindas com a implantação e operação do empreendimento no 
que tange ao nível de pressão sonora. 

1.3.1 Definição das Áreas de Influência 

Entende-se como Área Diretamente Afetada (ADA) a área de propriedade do 
empreendedor, na qual o complexo siderúrgico será instalado, onde foram 
avaliados dois pontos, conforme descritos no próximo item. 

A Área de Influência Direta (AID) é composta por toda a área da vizinhança 
imediata. Foram realizadas medições de ruído na AID com duas finalidades: 
caracterizar as demais fontes de ruído da área de influência; e avaliar 
acusticamente os pontos receptores da vizinhança. 

Os limites destas áreas são definidos na Figura VII.1.3.1. 

1.3.2 Metodologia 

A avaliação de ruído foi realizada no dia 23 de Julho de 2005. Foram 
realizadas medições do nível da pressão sonora em onze pontos distintos, 
apontados na Figura VII.1.3.1, selecionados após um estudo prévio da área 
onde será implantado o futuro empreendimento. Estes pontos de medição 
estão numerados seqüencialmente, por ordem cronológica do horário da 
medição, e não necessariamente por categoria de ponto. 

Em cada ponto selecionado, foram feitas medições de nível sonoro, com um 
período de amostragem de 5 minutos, sempre até se obter a estabilização dos 
resultados medidos. Foi realizada automaticamente a análise estatística dos 
dados, sendo anotados, entre outros parâmetros, o Leq (nível equivalente 
contínuo), que é o índice de referência legal para o caso em análise, o L90 
(ruído de fundo), e o L10.  O Leq representa o nível de ruído que, emitido de 
forma constante, apresenta a mesma energia da fonte medida na prática.  
Pode, portanto, ser considerado como o “ruído médio”.  Já o L90 é o nível de 
ruído que é ultrapassado 90 % do tempo, sendo basicamente o ruído residual. 
Finalmente, o L10, é o ruído que é ultrapassado em 10 % do tempo sendo, 
portanto, o nível sonoro máximo, se forem desconsiderados os picos isolados.  

Para a realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes 
equipamentos: 
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1) Medidor de Nível Sonoro: Marca Brüel & Kjær, modelo 2236, com análise 
estatística de dados. Com certificado de calibração no 8251 (cópia em 
anexo), emitido em 21/06/2004, pelo laboratório da Chrompack 
(pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 
credenciamento no 256, emitido pelo Cgre/Inmetro). 

2) Calibrador Acústico: Marca Brüel & Kjær, modelo 4231, devidamente 
aferido pelo fabricante. Com certificado de calibração no 8250 (cópia em 
anexo), emitido em 21/06/2004, pelo laboratório da Chrompack 
(pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 
credenciamento no 256, emitido pelo Cgre/Inmetro). 

3) Software dB2XL Type 7692, B&K, para conexão com computador e análise 
de resultados. 

4) Microcomputador: NEC Versa FC 160, conectado ao medidor de nível 
sonoro. 

Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados encontram–se no 
Anexo VII.1.3.1. 

No Brasil, a legislação de níveis de ruído é a Resolução Conama 01/90, que 
determina que sejam respeitados os padrões estipulados pela ABNT, 
conforme a NBR 10.151, para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer 
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.     

A norma NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o 
Conforto da Comunidade, revisão de 2000, considera recomendável, para 
conforto acústico, os níveis máximos de ruído externo conforme expostos 
abaixo. 

Tabela VII.1.3.1 Limites Máximos de Ruído NBR 10.151 

Limites de Ruído conforme NBR 10.151 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será 
o limite. 
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A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for 
ultrapassado o limite normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o 
valor desta ultrapassagem.   

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB(A) são 
insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença ultrapassar 10 
dB(A).” 
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FIGURA VII.1.3.1  

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DOS 
NÍVEIS DE RUÍDO NA AID E ADA 
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1.3.3 Apresentação dos Resultados 

Os resultados das medições de campo realizadas no período diurno, para 
cada ponto considerado, estão na Tabela VII.1.3.2. A seguir é apresentada 
uma descrição de cada ponto, acompanhada por registro fotográfico e laudo 
de medição de ruído. 

Tabela VII.1.3.2 Pontos de Amostragem de Ruído 

Pontos Coordenadas Localização 

1 627049 7465423 AID 

2 627518 7465641 AID 

3 629435 7467267 AID 

4 630537 7467077 AID 

5 631530 7466712 AID 

6 632020 7466540 AID 

7 632239 7466472 AID 

8 632973 7464811 AID 

9 627109 7469045 AID 

10 629840 7467191 ADA 

11 631682 7466091 ADA 

Coordenadas UTM – SAD 69, zona 23K. 

1.3.3.1 Caracterização da Área de Influência Direta (AID) 

• Caracterização das fontes externas de ruído 

Vizinho à área do empreendimento, no seu setor Noroeste, está localizado o 
distrito industrial em atividade, contendo três indústrias na vizinhança 
imediata, caracterizadas a seguir. 

Outra fonte externa de ruído importante é a base aérea, localizada cerca de 2 
km a leste do empreendimento, cujo tráfego de aviões influi acusticamente na 
região, conforme já descrito anteriormente (interferência registrada durante 
medição no ponto 8). 

Ponto 1 

Ponto de medição próximo à portaria da UTE Santa Cruz (Furnas), vizinha à 
área do empreendimento. Na ocasião, estavam em curso obras no canal, com 
ruído de compressor e máquinas. 
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Foto 1 Ponto de medição 1 

 

O valor medido foi de 69,1 dB(A), dentro do padrão estabelecido pela NBR 
10.151 para área industrial no período diurno, mas acima do limite noturno -
60 dB(A) -, indicando que tal atividade – nesta intensidade sonora – se 
realizada unicamente durante o dia, não apresenta problemas. 

O ruído de operação da UTE – este certamente contínuo, por 24 horas – não 
era audível ante o ruído da obra, indicando que provavelmente esteja dentro 
dos padrões, tanto diurno quanto noturno. 
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Operator information
Measuring Point: 1 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 10:26:08
RMSA      Fast To: 10:31:09
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 69,1 dB
Total L10: 72,0 dB
Total L90: 65,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 627050 7465424 1

UTE  Sta Cruz  -  Furnas (entrada)  -  Obras no Canal  -  

2236 Sound Levels
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Ponto 2 

Ponto de medição em frente à AGA, vizinha à área do empreendimento, 
localizado a aproximadamente 50 m dos equipamentos industriais. 

Foto 2 Ponto de medição 2 

 

O ruído contínuo de operação da indústria constituía a fonte predominante, 
com uma mínima influência da eventual passagem de veículos pela avenida 
ao lado do ponto de medição. 

O valor medido foi de 71,8 dB(A), indicando a ultrapassagem do limite 
estabelecido pela NBR 10.151 para área industrial, tanto no período diurno 
quanto noturno. Vale ressaltar que o ruído de fundo (L90) foi de 70 dB(A), 
indicando claramente que a emissão contínua da atividade da indústria 
vizinha já ultrapassa o limite estabelecido pela NBR 10.151, em pequena 
intensidade durante o dia e largamente à noite. 
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Operator information
Measuring Point: 2 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 10:35:03
RMSA      Fast To: 10:40:21
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 71,8 dB
Total L10: 72,5 dB
Total L90: 70,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 627518 7465642 -1

AGA  -  cerca de 5m da Industria.
Fonte predominante:  Ruido continuo da fábrica 

2236 Sound Levels
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Ponto 3 

Ponto de medição tomada na rotatória em frente à entrada da Gerdau, 
vizinha ao empreendimento. Neste ponto, o ruído da atividade industrial não 
era audível, sendo a fonte sonora predominante o ruído de tráfego na 
rotatória e vias de acesso. 
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Foto 3 Ponto de medição 3 

 

O valor medido neste local foi de 64,4 dB(A), atendendo o limite estabelecido 
pela NBR 10.151 válido para o período diurno em área industrial. Estima-se 
que à noite, com a provável redução do fluxo de veículos, o nível de ruído 
seja reduzido em ao menos em 5 dB(A), levando ao atendimento, também, do 
padrão noturno neste ponto. 
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Operator information
Measuring Point: 3 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 10:47:08
RMSA      Fast To: 10:52:12
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 64,4 dB
Total L10: 63,5 dB
Total L90: 51,5 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 629435 7467268 3

Gerdau  -  Rotarória de Acceso  -
Ruído Trafego de Caminhões

2236 Sound Levels
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• Avaliação acústica da área externa ao empreendimento 

Na avaliação acústica nas vizinhanças da área do empreendimento, foram 
tomadas medições de ruído junto a receptores residenciais, a uma escola e a 
um centro de saúde nas vizinhanças, em um total de 6 pontos, descritos a 
seguir. 

Ponto 4 

Na avenida João XXIII, em frente à residência de número 4.267, localizada 
bastante próxima à área do futuro empreendimento (cerca de 100 m da 
divisa), na sua divisa norte. 

Foto 4 Ponto de medição 4 

 

A fonte de ruído predominante neste local era o ruído de tráfego, tendo sido 
medido o nível de 62,7 dB(A). Como uma área mista de vocação comercial 
(por se tratar de via de tráfego arterial, com muitos estabelecimentos 
comerciais), o padrão diurno é de 60 dB(A), valor este ultrapassado em 
conseqüência do ruído de tráfego. Portanto, como o ruído ambiente atual já é 
superior ao padrão estabelecido pela NBR 10.151, este valor medido passa a 
ser o limite a ser respeitado para a instalação de novos empreendimentos. 
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Operator information
Measuring Point: 5 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 11:32:08
RMSA      Fast To: 11:37:09
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 62,7 dB
Total L10: 65,0 dB
Total L90: 47,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 630538 7467077 7

Av.  João XXIII  4267
Ruído:  Trafego e vizinhança.

2236 Sound Levels
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Ponto 5 

Local na calçada da avenida João XXIII, ao lado da escola municipal Japão, 
em ponto que dista cerca de 100 m dos limites do futuro empreendimento, na 
sua porção norte. 

Foto 5 Ponto de medição 5 

 

O ruído de tráfego bastante intenso, com fluxo de ônibus, constituía a fonte 
sonora predominante, levando ao nível de ruído medido de 72,1 dB(A), alto 
para uma área mista e, particularmente, ao lado de uma escola. 

Visto que este valor ultrapassa o padrão estabelecido pela NBR 10.151, o 
mesmo passa a ser o limite de ruído aplicável a novos empreendimentos. 
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Operator information
Measuring Point: 6 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 11:42:09
RMSA      Fast To: 11:47:10
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 72,1 dB
Total L10: 76,0 dB
Total L90: 53,5 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 631531 7466713 5

Frente á Escola Municipal Japão.
Ruído:  Tráfego.

2236 Sound Levels
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Ponto 6 

Ponto de medição na avenida João XXIII, em frente ao número 2.904, também 
em ponto localizado a cerca de 100 m ao norte/nordeste da área do 
empreendimento. 

Foto 6 Ponto de medição 6 

 

A exemplo dos demais pontos na mesma rua, o ruído de tráfego constitui a 
fonte sonora predominante, tendo sido medido o valor de 67,9 dB(A), 
ultrapassando o limite estabelecido pela NBR 10.151 diurno, de 60 dB(A) para 
áreas mistas com vocação comercial. Portanto, o valor medido passa a ser o 
limite aplicável a novos empreendimentos. 
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Operator information
Measuring Point: 7 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 11:52:44
RMSA      Fast To: 11:57:46
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 67,9 dB
Total L10: 72,0 dB
Total L90: 55,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 632020 7466540 7

Av.  João XXIII  2904
Ruído:  Tráfego.

2236 Sound Levels
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Ponto 7 

Na calçada da mesma avenida João XXIII, em frente ao posto de saúde Ernani 
Braga, em local situado cerca de 300 m a nordeste da área do 
empreendimento. 

Foto 7 Ponto de medição 7 

 

O ruído de tráfego na avenida é a fonte sonora predominante, tendo sido 
medido um nível de 69,6 dB(A), excessivamente elevado para áreas mistas e, 
mais ainda, para local de instalação de uma instituição de saúde. Por ter sido 
ultrapassado o limite estabelecido pela NBR 10.151 de ruído, este valor passa 
a ser o padrão para novos empreendimentos. 
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Operator information
Measuring Point: 9 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 12:26:53
RMSA      Fast To: 12:31:54
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 69,6 dB
Total L10: 72,5 dB
Total L90: 55,5 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 632239 7466473 11

Posto de Saude Ernani Braga.
Ruído de tráfego.

2236 Sound Levels
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Ponto 8 

Ponto localizado no bairro vizinho de Santa Cruz, a leste do 
empreendimento, no ponto mais próximo deste (aproximadamente 1.800 m), 
na rua Prado Júnior, 608, bem ao lado dos muros da base aérea. 

Foto 8 Ponto de medição 8 

 

Trata-se de área predominantemente residencial, com pouco tráfego de 
veículos, sendo que a fonte sonora predominante eram as vozes de crianças 
brincando em casa próxima. 

O nível sonoro medido neste local foi de 53,2 dB(A), atendendo ao padrão 
diurno de 55 dB(A) para área com este tipo de ocupação. 
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Operator information
Measuring Point: 10 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 12:54:10
RMSA      Fast To: 12:59:11
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 53,2 dB
Total L10: 55,5 dB
Total L90: 42,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 632973 7464811 11

R.  Prada Junior  608  -  Lado Base Aérea. - Santa Cruz
Crianças brincando.

2236 Sound Levels
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Ponto 9 

Ponto localizado à margem da avenida Ayrton Senna, via de ligação com 
município de Itaguaí, defronte a residência mais próxima do 
empreendimento (a primeira da área urbanizada), distante pouco mais de 3 
km deste. 

Foto 9 Ponto de medição 9 

 

Devido ao tráfego de veículo em alta velocidade nesta avenida (na prática 
uma rodovia), o nível de ruído medido foi de 72,9 dB(A), muito acima do 
padrão estabelecido pela NBR 10.151 estipulado para áreas mistas. Portanto, 
este seria o limite a ser respeitado em futuros empreendimentos. 
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Operator information
Measuring Point: 11 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 13:27:09
RMSA      Fast To: 13:32:09
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 72,9 dB
Total L10: 74,0 dB
Total L90: 48,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 627109 7469046 12

Av. Ayrton Senna  (Inicio área urbanizada) - Itaguaí
Ruído de tráfego.

2236 Sound Levels
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1.3.3.2 Área Diretamente Afetada (ADA) 

Ponto 10 

Ponto de medição realizada junto ao acampamento do MST estabelecido na 
área do empreendimento. 

Foto 10 Ponto de medição 10 

 

O ruído medido foi o da atividade normal do acampamento, constituído por 
vozes, rádio ligado e ruído de tráfego (mais distante). 

Foi medido o nível de 52,8 dB(A), que corresponde a um valor baixo para 
uma zona industrial predominantemente -  70 dB(A). Isso ocorre pela 
distância do ponto de medição em relação às atividades ruidosas da 
vizinhança. O uso atual da área é caracterizado como rural. Se considerado o 
padrão em relação ao uso da área, e não ao zoneamento, o valor atual é 
largamente ultrapassado, já que o limite diurno estabelecido para áreas rurais 
é de 40 dB(A). 
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Operator information
Measuring Point: 4 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 11:13:37
RMSA      Fast To: 11:18:38
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 52,8 dB
Total L10: 55,5 dB
Total L90: 47,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 629840 7467191 4

Acampamento "Sem Terra".
Ruído Local:  Radio e vozes.

2236 Sound Levels

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

11
:1

3:
37

11
:1

3:
43

11
:1

3:
49

11
:1

3:
55

11
:1

4:
01

11
:1

4:
07

11
:1

4:
13

11
:1

4:
19

11
:1

4:
25

11
:1

4:
31

11
:1

4:
37

11
:1

4:
43

11
:1

4:
49

11
:1

4:
55

11
:1

5:
01

11
:1

5:
07

11
:1

5:
13

11
:1

5:
19

11
:1

5:
25

11
:1

5:
31

11
:1

5:
37

11
:1

5:
43

11
:1

5:
49

11
:1

5:
55

11
:1

6:
01

11
:1

6:
07

11
:1

6:
13

11
:1

6:
19

11
:1

6:
25

11
:1

6:
31

11
:1

6:
37

11
:1

6:
43

11
:1

6:
49

11
:1

6:
55

11
:1

7:
01

11
:1

7:
07

11
:1

7:
13

11
:1

7:
19

11
:1

7:
25

11
:1

7:
31

11
:1

7:
37

11
:1

7:
43

11
:1

7:
49

11
:1

7:
55

11
:1

8:
01

11
:1

8:
07

11
:1

8:
13

11
:1

8:
19

11
:1

8:
25

11
:1

8:
31

11
:1

8:
37

Leq L10 L90

dB

Tim

 

 

10 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA. VII-58

Ponto 11 

Ponto localizado na área interna do terreno do empreendimento, junto ao 
canal do Guandu, em área onde o ruído de atividades antrópicas era 
praticamente inaudível. 

Foto 11 Ponto de medição 11 

 

O valor medido, nestas condições, foi de 43 dB(A) que corresponde a um 
valor baixo para uma zona predominantemente industrial -  70 dB(A). Isso 
ocorre pelo fato do uso atual ser caracterizado como rural.  

Apesar dos únicos sons medidos serem de aves e movimento de vegetação 
pelo vento suave, quando se compara o nível de ruído medido com o limite 
da legislação, considerando o uso rural e não o zoneamento, o padrão 
estabelecido pela NBR 10.151 para zona rural foi ultrapassado, o que vem a 
demonstrar a total inadequação deste padrão, visto que tal valor é 
freqüentemente ultrapassado em áreas naturais, mesmo sem qualquer ruído 
gerado por atividade humana. 

Caso a medição do ruído neste ponto considere a atividade de decolagem e 
sobrevôo de avião caça na base aérea, o pico sonoro atinge, por alguns 
segundos, a ordem de 75 dB(A), como pode ser visto no registro gráfico no 
laudo. Cabe destacar que a operação da base aérea não deve constituir causa 
de ultrapassagem dos limites legais, pois ocorre por apenas alguns minutos 
por dia.   
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Operator information
Measuring Point: 8 Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 12:06:37
RMSA      Fast To: 12:11:38
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 43,0 dB
Total L10: 45,0 dB
Total L90: 40,0 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 631682 7466092 9

Área terreno (proximo ao canal do Guandú)
Ruído natural  (Ruído de fundo antrópico).

2236 Sound Levels
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Operator information
Measuring Point: 8A Operator: Eduardo Murgel
Location: CSA

Results from 2236
Logging interval (sec): 1 Date: 23/jun/05
Detector & Frequency Weighting: From: 12:12:20
RMSA      Fast To: 12:12:55
PeakL
Measuring Range: 30-110 dB

Total Leq: 66,2 dB
Total L10: 65,9 dB
Total L90: 44,5 dB

Graph

Equipment information
           Brüel & Kjaer                     Model:  2236                 Serial number: 1879909
According:  IEC 651 - Type 1;  IEC 804 - Type 1;  ANSI S1.4 - Type S1
Cert. Calibração - RBC: n. 8251 - de 21/06/2004  Laboratório Chrompack (Credenc. Inmetro: n. 256)

Comments
Coordenadas UTM  (Datum SAD 69)

Zona Easting Northing Altitude
23K 631682 7466092 9

Mesmo ponto 8.
Decolagem de avião na Base Aérea.

2236 Sound Levels
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Considerações Finais 

Na ADA, o nível de ruído é bastante reduzido, atendendo plenamente o 
padrão para área industrial, visto que a ocupação atual na área é composta 
por atividade rural do grupo do MST ali instalado.  Curiosamente, apesar da 
inexistência de fontes de ruído antrópico, o limite estipulado para zona rural 
já é ultrapassado.  Cabe destacar que o nível de ruído na ADA foi tomado 
apenas como referência para contextualizar o estudo, uma vez que o uso da 
área será totalmente alterado com a implantação do empreendimento, 
passando a constituir uma área operacional onde, inclusive, não se aplicam os 
padrões ambientais de ruído. 

As indústrias constituem as principais fontes sonoras existentes na região. 
Foram verificados níveis de 64 a 72 dB(A) nos limites externos das indústrias 
imediatamente vizinhas. Nas áreas onde se localizam os principais receptores 
do potencial ruído a ser gerado pela instalação e operação do 
empreendimento, ao longo da avenida João XXIII, foram medidos níveis 
sonoros elevados – de 63 a 72 dB(A) – em decorrência do ruído de tráfego 
intenso nesta avenida.  

Outras áreas residenciais mais distantes foram avaliadas, pois as mesmas têm 
potencial para receber alguma influência do ruído da instalação e operação 
do empreendimento, embora em muito menor intensidade que os receptores 
localizados ao longo da avenida João XXIII e imediações. Foi, avaliado um 
ponto em Santa Cruz (a 1.800 m do empreendimento), em uma área 
residencial junto à base aérea, onde foi medido um nível de ruído adequado, 
de 53 dB(A), e outro ponto no início da área urbanizada de Itaguaí, junto à via 
de ligação a este município, onde o intenso tráfego de veículos foi 
responsável pelo nível sonoro bastante elevado, de 73 dB(A). 

Portanto, a área de influência do empreendimento apresenta níveis de ruído 
inadequados em sua maior parte, principalmente em decorrência do ruído de 
tráfego nas principais avenidas da região.  
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Penetração da Cunha Salina no Canal de São Francisco
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Água Doce do Canal
(vazão Q)
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pH  - CEDAE

5

6

7

8

9

10

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

máx 7,0 9,9 9,6 7,1 7,2 9,1 7,2 7,0 7,2 6,9 6,9 7,0

méd 6,8 6,8 6,7 6,8 6,9 7,0 6,7 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8

mín 6,5 6,6 5,2 5,9 6,6 6,8 6,0 6,5 6,0 6,6 6,4 6,1

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

pH - Ponte do S.Fco 

5

6

7

8

9

10

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

máx 7,0 7,1 7,3 7,2 7,3 7,4 7,3 7,2 7,5 7,1 7,6 7,3

méd 6,8 6,8 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9

mín 6,4 6,6 6,5 6,7 6,5 6,9 6,9 7,0 6,5 6,6 6,6 6,2

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04
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ALCALINIDADE - CEDAE

0
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60

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

máx 25,0 37,0 36,0 32,0 30,0 45,0 33,0 19,0 17,0 30,0 26,0 24,0

méd 17,1 19,0 16,3 17,2 16,9 15,6 15,6 14,1 11,3 18,0 17,8 17,7

mín 14,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 10,0 10,0

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

m
g/

l

ALCALINIDADE - Ponte do S.Fco

0

10

20

30

40

50

60

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

m
g/

L

máx 20,0 30,0 30,0 20,0 30,0 40,0 30,0 20,0 40,0 60,0 60,0 50,0

méd 6,8 6,8 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9

mín 6,4 6,6 6,5 6,7 6,5 6,9 6,9 7,0 6,5 6,6 6,6 6,2

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

�

�� '�(W#��("�!-"(��"��,"��"$��(&��"� �'����� �"�!���-� �"� �2"� A(��!��!"�� �-��
&�(�")����=
�I�#������?��	�#�����!"#�#@�������=	�P��#������#�#�������
(��-�5����� ��� %����("� �� ��5�#$("� ��� �

>�� ������ &�-"(��� ����!�#� /)�� �����
'"��"��2"��",(�)���,-)��!������#�(@��!"�,"(#��'"�����(�&���"��"��(0,�!"����
,��)(��B���=���P�������)�(��

���������������C�9�)*����(������$!�(���(����(�8#��(���$���!��� ���� �$�	����� ������

CLORETOS - Ponte do S. Fco

0

5

10

15

20

25

30

35

40

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

m
g/

L

máx 17,8 21,3 35,5 21,3 17,8 21,3 21,3 21,3 25,0 21,3 21,3 17,8

méd 16,5 17,4 19,2 16,6 16,6 17,4 17,4 17,4 17,2 15,8 16,4 15,5

mín 14,2 10,7 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 10,7 14,2 14,2 10,7

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

�

����<� ��(�$�������!��)!����(��-��$�(�(��D)����/���������(��'�����(������
9�� (��

H����� ���#� ��(2"� �(�5��"�� "�� (��)-���"�� �'(�������"�� �"� 3��H�E��
D�������� �

=:� �����#)-�19��� �"��'�(W#��("����� D"G��7��"�����"-&��":� ��
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2.0  MEIO BIÓTICO 

A caracterização do meio biótico foi realizada em função das peculiaridades 
do território onde deverá ser instalado este empreendimento. Desta forma, 
considerou-se a seguinte divisão de temas, para apresentação desta 
caracterização: i) Biota Terrestre, onde serão abordados os elementos 
essencialmente dos sistemas terrestres para a cobertura vegetal e da fauna a 
ela associada, com ênfase a avifauna, por ser o grupo mais representativo e 
relevante dentre a fauna local, tanto devido a sua importância como 
indicador biológico, como pela riqueza de informações já levantadas; ii) Biota 
de Transição, onde será considerado os sistemas de manguezais, tanto a 
vegetação quanto a fauna associada, de um dos ecossistemas mais 
expressivos desta região; iii) Biota Aquática, considerando-se os principais 
grupos de organismos aquáticos encontrados na Baía de Sepetiba; iv) 
Contaminação de Organismos Aquáticos, por entender que a Baía de Sepetiba 
encontra-se altamente suceptível à processos de contaminação, especialmente 
por metais pesados, ao longo dos anos, e por conseguinte, compromentendo a 
integridade da biota aquática desta região. 

2.1 BIOTA TERRESTRE 

Segundo a definição aplicada pelo Ibama, biota é o conjunto de seres vivos 
que habitam um determinado ambiente ecológico, em estreita 
correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste 
ambiente (Glossário Ibama, 2003). Este item aborda o conjunto dos 
componentes vivos do ecossistema terrestre, incluindo a vegetação e a fauna 
a ela associada. 

2.1.1 Definição das Áreas de Influência 

A definição das áreas de influência das potenciais interferências do 
empreendimento sobre a cobertura vegetal e fauna associada foi baseada na 
necessidade de supressão da vegetação efetiva na ADA e os potenciais efeitos 
da implantação e operação do empreendimento sobre a AID. 

Nesse contexto, foram definidas as seguintes áreas de influência dos impactos 
do planejamento, implantação e operação do empreendimento sobre os 
ecossistemas terrestres: 

Área de Estudo Regional (AER)- áreas naturais de formações pioneiras e 
remanescentes florestais que possam sofrer fragmentação em função das 
atividades a serem desenvolvidas e estejam compreendidas na região no 
município de Itaguaí e nos limites da bacia da Baía de Sepetiba (Figura VI.1).  
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Área de Influência Direta (AID) - compreende os remanescentes florestais e 
áreas antropizadas das diferentes fitofisionomias compreendidas no raio de 4 
km em torno da área de instalação do empreendimento (Figura VII.2.1.1). Os 
4 km foram adotados tendo em vista que esse foi o raio máximo de alcance 
dos acréscimos nas concentrações de poluentes na Atmosfera, definido pelo 
modelo de dispersão das emissões atmosféricas da CSA, considerando o 
período anual.  Mesmo considerando que estas alterações ainda permaneçam 
dentro dos padrões legalmente estabelecidos pela legislação, a equipe 
considera que está área deve ser considerada para a avaliação de potencial 
efeito da operação do empreendimento sobre vegetação, e, consequetemente , 
fauna a ela associada. 

Área Diretamente Afetada (ADA) - compreende a área do terreno destinado 
à instalação da planta industrial, onde ocorrerão as intervenções das fases de 
instalação e operação do empreendimento. 
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FIGURA VII.2.1.1 
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2.1.2 Procedimentos Metodológicos  

• Cobertura Vegetal 

A caracterização da cobertura vegetal consistiu, inicialmente, de 
levantamento de dados secundários disponíveis em bibliografias específicas e 
em estudos realizados anteriormente na região, obtendo um conhecimento 
geral e preliminar da área. Entre os estudos considerados, destaca-se a 
utilização da Caracterização Vegetal da área realizada em junho de 2005 pelo 
Instituto da Companhia Vale do Rio Doce. 

O levantamento de dados primários foi realizado durante as atividades de 
campo desempenhadas entre os dias 19 e 22 de junho de 2005. Nessa 
campanha verificou-se o padrão de distribuição da vegetação, bem como o 
grau de alteração da mesma na Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) pela futura instalação da Companhia Siderúrgica 
do Atlântico (CSA), na Baía de Sepetiba, Itaguaí, RJ.  

Para efeito de identificação das tipologias de cobertura vegetal e uso do solo 
realizou-se primeiramente a interpretação das imagens de satélite (Ikonos, 
ERM, 2002) que abrangem a área de estudo. Adicionalmente, a análise foi 
baseada na compilação de dados existentes na bibliografia e nos elementos 
levantados in loco. Durante o trabalho de campo as coordenadas geográficas 
dos pontos relevantes foram marcadas com auxílio de um aparelho receptor 
GPS (Global Position System) da marca Garmim, modelo 48, utilizando base 
UTM - datum SAD 69. Esses dados foram denominados “pontos de 
observação de campo” e estão identificados no referido Mapa, sendo citados 
ao longo do diagnóstico. Salienta-se que a definição das tipologias de 
cobertura vegetal foi baseada no Sistema de Classificação da Vegetação 
Brasileira adotado pelo Instituto de Geografia e Estatística – IBGE (1992). A 
partir das informações obtidas em campo foi elaborado o Mapa de Cobertura 
Vegetal e Uso do Solo da AID e ADA Para caracterização dessas tipologias e 
identificação das espécies ocorrentes, realizou-se o caminhamento aleatório 
na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID). 
Quando possível, as espécies botânicas foram identificadas in loco e/ou 
coletadas, prensadas e desidratadas para posterior identificação com 
bibliografia especializada, tais como LORENZI (1998/2000), BARROSO 
(1978/1984) e CRONQUIST (1981). A descrição das fitofisionomias foi 
baseada nas classificações de Fernandes (1998), Rizzini (1997) e IBGE 
(1981/1992).  

Adicionalmente, foi realizado um levantamento fitossociológico em pontos 
amostrais das principais fitofisionomias identificadas ao longo da AID e 
ADA. Este levantamento foi desenvolvido por uma equipe do Instituto 
Ambiental da Vale do Rio Doce (IAVRD), que desenvolve trabalhos relativos 
à conservação da Flora e Fauna das áreas de influência da CVRD no país. 
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O estudo fitossociológico foi realizado através do método de parcelas 
(Muller-Dombois & Ellenberg, 1974). No total foram instaladas 90 parcelas de 
acordo com as características das fisionomias encontradas, conforme Tabela a 
seguir. 

Tabela VII.2.1.1 Fisionomias vegetais identificadas, número de parcelas (Np) e tamanho de
  parcelas para as classes de tamanho estudadas. 

Tamanho das Parcelas (m) 
Fisionomia Np 

Dap ≥ 10 cm 5 ≤ Dap <10 Dap < 5 

Reflorestamento com Predomínio de Eucalipto 20 10 x 25 10 x 10 3 x 3 

Área com Predomínio de Gramíneas 20 ----- ----- 3 x 3 

Os dados coletados nas parcelas de 10 x 10 m e 10 x 25 m foram a altura total 
e a circunferencia na altura do peito (obtido a 130 cm de altura) de cada 
indívíduo com cap maior ou igual a 15,7 cm (equivalente a DAP maior ou 
igual a 5 cm).  

Nas parcelas de regeneração (3 x 3 m) foram contados todos os indivíduos até 
15,6 cm de diâmetro. A densidade, área basal e a frequencia absoluta foram 
obtidas conforme Brower & Zar (1990) para os indivíduos vivos. Os valores 
de dominância e valor de importância foram calculados de acordo com Felfilli 
(2000). Para as espécies presentes na regeneração apenas a densidade foi 
estimada. 

Além da identificação dos diferentes estratos vegetais existentes, foi 
verificado se ocorrem espécies raras ou ameaçadas de extinção, bem como 
usos econômicos potenciais e de interesse científico.  

• Herpeto e Mastofauna 

O levantamento de dados primários relativos a herpetofauna e mastofauna 
foi realizado durante os dias 20 e 21 de junho de 2005, mediante uma visita ao 
local do futuro empreendimento para conhecimento do estado de 
conservação da área, bem como identificação dos indícios de presença das 
espécies que habitam a área, por meio do avistamento direto dos animais e na 
busca de vestígios como pegadas, ossadas, rastros, deixas (pêlos e fezes) etc. 
Também foram realizadas entrevistas com membros da comunidade mais 
próxima.  

Para caracterizar a Área de Estudo Regional foi realizado um levantamento 
de trabalhos relacionados ao município de Itaguaí, compreendendo os 
remanescentes de Mata Atlântica associados às áreas montanhas (serras), 
restingas e manguezais. 
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• Avifauna 

Para a avifauna, os trabalhos de campo para levantamento de dados 
primários foram realizados nos meses de abril (dias 11 e 13) e junho (dias 19 e 
29) de 2005, totalizando cerca de 35 horas de atividades de campo na AID e 
ADA. A avifauna foi considerada como grupo-chave para análise da biota 
local, em função da relativa facilidade de se obter dados consistentes, mesmo 
em curtos períodos de trabalho de campo e por ser o grupo do qual se tem o 
maior conhecimento acumulado entre os vertebrados, para esta área. 
Também foi realizado um levantamento bibliográfico visando fornecer 
informações de dados secundários para a caracterização da Área de Estudo 
Regional. 

As observações e identificações das espécies de aves foram efetuadas com o 
uso de binóculos (Nikon 7X20 e 7X35) e a olho nu. Quando necessário, foram 
utilizados guias de campo. Os registros de vocalizações também foram 
realizados com o objetivo de ampliar o registro das espécies, especialmente 
aquelas de difícil identificação visual. As áreas percorridas foram 
georreferenciadas (em UTM no Datum SAD 69) com auxílio de GPS da marca 
Garmin 12, para posterior plotagem em mapa. Todos os dados obtidos em 
campo foram registrados em microgravador (Olympus S700) e 
posteriormente transcritos para elaboração do relatório.  

A Tabela VII.2.1.2 ilustra os principais trechos georreferenciados em UTM, 
dos rios e canais percorridos durante estas atividades de campo (Figura 
VII.2.1.2). A classificação taxonômica adotada para identificação das espécies 
baseou-se inicialmente em Sick (1997) sendo atualizada conforme a lista de 
aves do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2005). As aves 
foram divididas em dois grupos básicos: terrestres e aquáticas. O grupo das 
aves terrestres é representado pela maioria das espécies, que utilizam os mais 
distintos ambientes, desde florestas a campos abertos. As aves aquáticas 
formam um grupo menor, porém com muitas espécies associadas aos 
ambientes de água salgada (como ilhas oceânicas e costeiras, praias etc), 
salobra (como manguezais) e doce (como rios e lagos).  
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FIGURA VII.2.1.2 

TRECHOS PERCORRIDOS EM CAMPO 
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Tabela VII.2.1.2  Coordenadas em UTM dos principais trechos percorridos dos canais e rios 
situados na região de Sepetiba e de Guaratiba, RJ.  

Principais áreas percorridas Ponto Latitude Longitude 

Entre o Canal do Guandu e o Canal do Itá 1 7462874 0637377 

Canal do Itá 2 7462242 0628129 

3 7463422 0626360 Canal do Guandu 

(Ponto inicial – Ponto final) 4 7464303 0628187 

5 7464125 0624999 Rio Guandu 

(Ponto inicial – Ponto final) 6 7464565 0625514 

7 7449359 0647016  Canal do Pedrinho 

(Ponto inicial – Ponto final) 8 7452450 0642305  

Canal do Picão 9 7453266 0643554 

10 7449931 0647259  Canal da Chiquinha 

(Ponto inicial – Ponto final) 11 7450851 0647295 

2.1.4  Caracterização da Área de Estudo Regional  

2.1.4.1 Cobertura Vegetal 

A análise da cobertura vegetal dos sistemas terrestres considera a paisagem 
nos contextos local e regional, com ênfase na identificação de remanescentes 
florestais relevantes, áreas de preservação e áreas alteradas pela ação 
antropogênica, compreendendo o levantamento das condições atuais, a fim 
de melhor avaliar a relevância dos impactos sobre esses ambientes.  

A Área de Estudo Regional insere-se no domínio fitoecológico da Mata 
Atlântica, onde são identificadas fisionomias da Floresta Ombrófila e de 
matas ciliares, além das formações pioneiras de Restinga e Manguezais 
(apresentado no item posterior) e associadas a essas formações. Essas 
tipologias vegetais foram caracterizadas segundo seus diferentes estágios de 
regeneração, considerando as informações levantadas in loco, quanto ao 
reconhecimento das principais espécies vegetais e estado de conservação das 
áreas de influência do empreendimento. 

A Área de Estudo Regional apresentava, primitivamente, cobertura vegetal 
constituída por tipologias pertencentes ao domínio da Mata Atlântica, a qual 
engloba uma variedade de ecossistemas, acompanhando a diversidade topo-
edafo-climática, possuindo como elemento comum a exposição aos ventos 
úmidos advindos do oceano Atlântico. 
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Originalmente este bioma ocupava 97% do território do Rio de Janeiro e até a 
década de 90 restavam 20,24% (896.324 ha). Esta a cobertura vegetal foi 
gradativamente modificada pela ação antrópica, caracterizando-se 
atualmente por manchas de agrupamentos naturais remanescentes pouco 
alterados e formações secundárias em diferentes estágios de regeneração. As 
áreas florestais abrangem atualmente cerca de 40% da área da bacia de 
Sepetiba e estão situadas quase que exclusivamente nos topos e encostas das 
serras, raramente alcançando as margens dos rios nos trechos de baixada 
(SEMA, 1998).  

O processo de fragmentação dos corpos florestais esteve sempre intimamente 
vinculado ao início das atividades dos diversos ciclos econômicos, ou seja, a 
ocupação do espaço territorial do Rio de Janeiro ocorreu como conseqüência 
da expansão das atividades humanas, dentre as quais, sobressaem-se os 
desmatamentos para fins agropecuários, a destruição progressiva dos 
habitats e o empobrecimento florístico e faunístico dos ecossistemas 
remanescentes devido à retirada seletiva de madeiras nobres para a 
construção, à produção ininterrupta de lenha, à caça seletiva descontrolada, e 
às práticas de queimadas (Câmara & Coimbra Filho, 2000).  

As regiões costeiras foram as mais afetadas por concentrarem a maior parcela 
da população humana. Recentemente a região da planície litorânea passou a 
receber ainda os impactos oriundos do crescimento desordenado das 
atividades turísticas. Portanto, a paisagem atual desta região está 
representada por fragmentos florestais de tamanhos variados, isolados e, na 
sua maioria, altamente pertubados (Pessoa, 2003).  

A diminuição da área de floresta afetou a diversidade biológica, das 115 
espécies nativas da flora ameaçadas de extinção na cidade, aproximadamente 
70 espécies se distribuem na Mata Atlântica. Muitas destas espécies são 
endêmicas e algumas são raras. Com relação ao status de extinção, estão 
espécies criticamente em perigo, em perigo e vulneráveis (classificação 
segundo União Internacional de Conservação da Natureza - IUCN, 1994). 

De acordo com o Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da 
Baía de Sepetiba foram diagnosticados os seguintes tipos florestais: Floresta 
Densa e em estágios médio e inicial de regeneração, comunidades vegetais de 
afloramento rochoso, comunidades vegetais de restinga, vegetação de 
mangue, vegetação de mangue degradado, campo, pastagem, áreas 
inundáveis e inundadas, reflorestamento, áreas agrícolas, solos expostos e 
áreas urbanas. 

Neste documento será adotada a classificação do IBGE (1992), a qual define a 
cobertura vegetal original da bacia da Baía de Sepetiba pela distribuição das 
formações da Floresta Ombrófila Densa, Matas Ciliares associadas e Áreas de 
Formações Pioneiras (vegetação com influência fluviomarinha e marinha), 
tais como Manguezais e Restingas.  
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A partir da conceituação de que a ecologia de ecossistemas trata do conjunto 
de espécies de plantas e animais interagindo com o meio físico, em função do 
grau de interferência ou artificialismo e considerando o processo de 
fragmentação dos ambientes naturais da área em estudo, foram definidos 
basicamente dois tipos de ecossistemas terrestres para Área de Estudo 
Regional: 

• Ecossistemas naturais: compreendem as áreas remanescentes de cobertura 
vegetal natural, como as florestas ombrófilas, formações pioneiras, como 
restingas e manguezais, que está sendo abordado em ítem posterior; 

• Ecossistemas antropogênicos: abrangem áreas destinadas sistemas de 
silvicultura,áreas agrícolas e pastagens. 

A área de ocorrência da Floresta Ombrófila incluía originalmente trechos 
isolados no interior dos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte e a partir deste último, uma faixa praticamente contínua e de 
largura variável, que descia por toda a costa até o norte do Rio Grande do Sul 
(Fernandes, 1998). Tendo em vista a amplitude latitudinal da área de 
ocorrência desta formação, existem variações nas suas respectivas 
composições florísticas e estruturas ao longo de toda a sua distribuição 
geográfica (Joly et al., 1991). Na área de influência deste empreendimento a 
Floresta Ombrófila é definida, de acordo com as características topográficas, 
como sendo subdividada em Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 
Submontana e Montana (IBGE, 1981). 

A formação Terras Baixas recobre as planícies costeiras, sobre os terrenos 
quaternários, atingindo alturas de 5 a 30 m, entre 24° Lat.S e 32° Lat.S. 
Apresenta solos pouco desenvolvidos, de baixa fertilidade e mediana 
suscetibilidade erosão (IBGE, 1992). Sua vegetação possui estrato arbóreo 
caracterizado pelos gêneros Ficus, Tabebuia e Arecastrum, Callophylum, Tapira e 
Genoma. No estrato inferior predomina a bananeira-do-mato (Heliconia sp) em 
meio à ocorrência generalizada de Palmae, Bromeliaceae, Orchidaceae e 
Pteridophytae. A estrutura fanerofítica da formação apresenta lianas e 
epífitas em abundância. 

A formação Submontana está compreendida entre as cotas de 30 a 400 m de 
altitude, revestindo as superfícies dissecadas Pré-Cambrianas (IBGE, 1992). 
Essa tipologia apresenta um gradiente de estrutura vertical proporcionado 
pela disposição das copas dos fanerófitos em diferentes níveis, influenciado 
pelas inclinações de relevo. Tais condições favorecem a penetração de luz 
nestas formações, fator que, associado à alta umidade, ocasiona o 
aparecimento e a manutenção de comunidades epifíticas com representantes 
das famílias: Bromeliaceae, Araceae, Gesneriaceae, Piperaceae e 
Polypodiaceae.  
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Seu estrato vertical varia de 25-30m de altura, apresentando as espécies pau-
de-tucano (Vochysia tucanorum), baguaçu (Talauma organensis), faveira (Parkia 
sp), jacatirão (Miconia thealzaus), vinhático (Plathynemia foliosa), tanheiro 
(Alcornea triplinervia), canelas (Nectandra sp e Ocotea sp), sangue-de-drago 
(Croton sp), palmito (Euterpe edulis) e Genoma sp, entre outras. 

A formação Montana situa-se nas serras entre 400 e 1000 m de altitude. Sua 
estrutura é mantida até próximo ao cume dos relevos dissecados. Apresenta 
estrutura florestal de dossel uniforme e é representada por ecótipos 
relativamente finos, com casca grossa e rugosa, folha miúda e de consistência 
coriácea. Sua vegetação se caracteriza por apresentar um estrato dominante 
com altura até ± 25m com espécies tais como: Vochysia laurifolia, Talauma 
organensis, Cariniana excelsa, Clethra brasiliensis, Ocotea sp, Nectandra sp, dentre 
as macrofanerófitas; um estrato dominado de meso e nanofanerófitas de 
diversas famílias botânicas (Rubiaceae, Myrtaceae e Melastomataceae); e mais 
a presença generalizada de Palmae (palmito, guaricanga, tucum), 
Pteridophytae (samambaia e xaxim), Bromeliaceae e grande quantidade de 
epífitas e lianas. 

As matas de topo das serras da bacia de Sepetiba estão, de modo geral, 
condicionadas pela presença de solos rasos e podem apresentar dossel 
contínuo, de porte baixo e alta densidade, com alto teor de matéria orgânica 
no solo. As matas de fundo de vale estão sobre solos mais profundos, sendo 
de maior porte, com grande riqueza florística. Além disso, as matas de 
encostas apresentam variações estruturais muito grandes, pois são 
dependentes dos fatores anteriormente mencionados. Em declives, onde o 
dossel permite a penetração de luz difusa, há maior riqueza de epífitas e 
espécies de sub-bosque. Entre as matas de encosta, pode- se também observar 
variações decorrentes do efeito de sombra de chuva, determinando caráter 
decíduo (SEMA, 1998).  

A maior parte das áreas de domínio da Floresta Ombrófila Densa, localiza-se 
nas elevações da Serra do Mar, incluindo as ilhas de Itacuruçá e de 
Jaguanum. Essas áreas são protegidas por legislação específica, porém vem 
sendo afetada significativamente pela agricultura bananeira e pela expansão 
da atividade turística nas ilhas. Dos fragmentos florestais na Área de Estudo 
Regional, pode-se citar o Morro da Marambaia como um dos mais 
conservados da região (SEMA, 1998).  

De acordo com o diagnóstico do Macroplano da Bacia da Baía de Sepetiba, o 
município de Itaguaí, que ocupa uma área 29.230 ha na Bacia, possui 38,96% 
de sua área recoberta por florestas e 4,85% de formações pioneiras. Contudo, 
na atualidade, as florestas da bacia de Sepetiba estão representadas por 
fragmentos de diversos tamanhos e estágios sucessionais, situados quase que 
exclusivamente nos topos e encostas do domínio serrano e dos maciços 
costeiros. As florestas aluviais que cobriam as baixadas, bem como as 
florestas que revestiam as colinas foram praticamente eliminadas.  
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Além disso, o desmatamento tem acarretado grandes escorrimentos de solos 
superficiais, entulhando canais, causando alagamentos e aumentando a 
sedimentação da Baía de Sepetiba. 

As ilhas situadas na Baía de Sepetiba possuem cobertura vegetal semelhante a 
da linha de costeira. Devido à proximidade do litoral, é provável que não haja 
endemismos vegetais causados pelo isolamento, que poderia funcionar como 
barreira geográfica no mecanismo de especiação (SEMA, 1998). 

Na bacia de Sepetiba, a restinga de Marambaia é a mais expressiva área de 
ocorrência de restinga. Nela visualiza-se um extenso cordão arenoso formado 
durante a última regressão do nível do mar, há cerca de 20 km², estendendo-
se da Barra de Guaratiba até o morro de Marambaia. A zona arenosa é 
revestida por comunidades de restinga herbácea e arbustiva e há porções 
ocupadas por restinga arbórea sobre os cordões arenosos. Na zona alargada 
observa-se também: vegetação de brejo, vegetação rasteira de praia, 
comunidades herbáceas e arbustivas sobre dunas fixas e móveis, florestas 
paludosas e de restinga. Estas últimas, ocorrem também nas áreas adjacentes 
ao morro da Marambaia, formando uma massa contínua com a floresta do 
morro. Na linha de costa do município de Itaguaí quase não há mais 
vegetação de restinga, em virtude do crescimento urbano. 

2.1.4.2 Fauna Associada 

Conforme supracitado a Mata Atlântica, por sua localização 
predominantemente litorânea, foi alvo de forte pressão antrópica desde o 
descobrimento do Brasil pelos europeus. Seu desmatamento e fragmentação 
produziram graves conseqüências para a biota nativa, em função da drástica 
redução de habitats e isolamento genético das populações, facilitando a 
incidência de outras perturbações, como a caça, os incêndios provocados pelo 
homem e a poluição ambiental. Mas apesar da devastação a que tem sido 
submetida, abriga ainda alto nível de riqueza biológica e de endemismos, 
sendo considerado um dos biomas mais importantes do país. 

Uma das principais características da fauna que vive nas formações 
vegetacionais da Mata Atlântica, assim como em outras florestas tropicais do 
mundo, é o fato de ser diversificada e marcada pela presença de muitas 
espécies endêmicas. Várias destas espécies possuem baixas densidades 
populacionais, o que caracteriza um grande número de espécies raras. 
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Estudos indicam que a densidade de ocorrência de espécies da fauna por 
unidade de área para alguns grupos indicadores, como por exemplo os 
roedores, que podem ser superiores ao da Amazônia. Das espécies de 
mamíferos 32% são endêmicas ao bioma, sendo os roedores, primatas e 
marsupiais os grupos taxonômicos melhor representados por formas 
endêmicas (Fonseca, 1985; Fonseca et al., 1999). Mas ainda assim, seus 
ecossitemas são ameaçados, tendo sua área reduzida a cerca de 5% da 
extensão original (Fonseca, 1985). 

Entre as áreas indicadas como prioritárias para a conservação da mastofauna 
e avifauna na Mata Atlântica pode-se destacar as áreas de restingas e serras 
de Marambaia, na bacia de Sepetiba (MMA, 2000). 

Destaca-se ainda para a Área de Estudo Regional a variedades de ambientes 
associados do bioma Mata Atlântica e a fragmentação a que foram 
submetidos, em virtude dos antropismos. A destruição da cobertura vegetal e 
a caça predatória são nessas áreas fatores que levaram muitas espécies a não 
encontrarem mais condições para reprodução e desenvolvimento, 
apresentando rápido e acentuado declínio de suas populações.  

Herpetofauna 

A herpetofauna referente às áreas dos remanescentes florestais existentes na 
AER, contem animais como sapos, rãs e pererecas dos gêneros Bufo, 
Leptodactylus e Hyla respectivamente. Os squamatas ou cobras e lagartos estão 
presentes tanto nas áreas de Mata Atlântica quanto nas áreas de restinga, se 
destacando a presença de cobras como a jibóia (Boa constrictor), jararaca 
(Bothrops sp) e diversas cobras da família Colubridae. Para os lagartos se 
destacam a presença do lagarto-da-areia (Liolaemus lutzae), espécie endêmica 
da área de restinga da Marambaia. 

A Classe Amphibia é o grupo taxonômico a que pertencem os sapos, rãs e 
pererecas. Estes animais são importantes indicadores ecológicos por serem 
sensíveis a qualidade da água, além de serem alimentos de outros 
vertebrados e predadores de um grande número de invertebrados, alguns 
considerados pragas (Pough, 1999). Embora no estado do Rio de Janeiro, os 
anfíbios estejam na grande maioria representados por duas ordens: Anura e 
Gymnophiona, a primeira com sete famílias, 41 gêneros e 157 espécies, e a 
segunda representada por uma única família, com um gênero e duas espécies 
(Bergallo et al., 2000)  

Levantamentos anurofaunísticos têm demostrado a existência de diversas 
espécies novas, raras e endêmicas. O grande risco para a maioria dessas 
espécies, em especial é a ocorrência restrita, além da destruição de habitat. De 
acordo com o conhecimento atual, cerca de 24% das espécies de anuros de 
Mata Atlântica são endêmicas, e como na família Brachycephalidae (Anura), 
grupos filogenéticos restritos a este bioma (MMA, 2000). 
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Para a AER foi verificada a presença de dez espécies de anfíbios, todos da 
ordem Anura (Tabela 2.1.3) Das espécies listadas duas são da família 
bufonidae, seis da família Hylidae e duas da família Leptodactylidae. 
Nenhuma das espécies listadas se encontra na lista de animais ameaçados de 
extinção do Rio de Janeiro (Bergallo et al., 2000). 

A família Hylidae é conhecida pelas pererecas, que embora sejam bem 
diversificados quanto a seus modos reprodutivos, dependem da existência de 
corpos d’água permanentes, dependendo de áreas florestadas e úmidas, com 
presença de bromélias, pois depositam seus ovos na água acumulada nas 
axilas dessas plantas e em buracos de árvores cheios de água (Kwet & Di-
Bernardo, 1999). 

Para os répteis, a grande parte da fauna assinalada para a Mata Atlântica é de 
ampla distribuição geográfica, ocorrendo em outras formações vegetais. 
Embora o endemismo em répteis não seja tão restrito como no caso dos 
anfíbios, ainda assim a situação de muitas espécies não é confortável, visto 
que mesmo as espécies que apresentam ampla distribuição ao longo da Mata 
Atlântica podem estar restritas atualmente em função da ação humana 
(HADDAD & ABE, 2000). 

No estado do Rio de Janeiro ocorrem 119 espécies de répteis (Bergallo et al, 
2000). Destas, 28 espécies são de lagartos (Squamata), 74 são de serpentes 
(Squamata), sete de anfisbenídeos (Amphisbaenia), nove de tartarugas 
(Chelonia) e uma de jacaré (Crocodylia).  

Na Área de Estudo foi constatada a presença de 21 espécies de répteis (Tabela 
2.1.3). Destas, quatro são de lagartos, 10 são de serpentes, cinco são de 
tartarugas e uma de jacaré. Das espécies listadas três são ameaçadas de 
extinção, segundo a lista elaborada por Bergallo et al (2000): o lagarto 
Liolaemus lutzae; o quelônio Phrynops hogei e o jacaré Cayman latirostris.  

Tabela 2.1.3 Lista das espécies da herpetofauna (anfíbios e répteis) identificados na Área 
de Estudo Regional 

Táxon Nome Vulgar Status 

Ordem 

Família 

AMPHIBIA 
ANURA 

Bufonidae 
Bufo paracnemis sapo-cururu IN 

Bufo ictericus sapo IN 

Hylidae 
Hyla truncate perereca IN 

Hyla faber perereca IN 
Hyla elegans Perereca IN 
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Tabela 2.1.3 Lista das espécies da herpetofauna (anfíbios e répteis) identificados na Área 
de Estudo Regional (continuação) 

Táxon Nome Vulgar Status 

Hyla minuta Perereca IN 
Scinax fuscovariatus Perereca IN 

Scinax perereca perereca IN 

Leptodactylidae 
Leptodactylus ocellatus rã IN 

Leptodactylus fuscus rã IN 
REPTILIA 

SQUAMATA – SAURIA 

Teiidae 
Ameiva ameiva Calango-verde/ bico-doce IN 

Tropiduridae 
Tropidurus hispidus Lagartixa-das-pedras IN 

Liolaemus lutzae Lagarto-da-praia VUL 
SQUAMATA – OPHIDIA 

Boidae 
Boa constrictor Jibóia CIN, XER, COM 

Colubridae 
Waglerophis merremii Boipeva IN 
Chironius carinatus Cobra-verde IN 

Liophis miliaris Cobra-d'água IN 
Erythrolamprus aesculapii Falsa-coral IN 

Philodryas olfersii Cobra-cipó-verde IN 
Thamnodynastes strigilis Cobra IN 

Clelia clélia Cobra IN 
Leimadophis poecylogirus Cobra IN 

Viperidae 
Bothrops jararaca Jararaca IN 

CROCODYLIA 
Alligatoridae 

Caiman latirostris jacaré-do-papo-amarelo CIN, COM 
CHELONIA 

Chelidae 
Hydromedusa tecifera cágado IN 

Hydromedusa maximiliani cágado-da-serra IN 
Phrynops geoffroanus cágado IN 

Phrynops hogei cágado VUL 
Acanthochelys radiolata cágado-do-litoral IN 

Status: VUL – vulnerável e CP – criticamente em perigo (MMA, 2003), AM – ameaçada 
(IUCN, 2002), COM – interesse comercial (CITES, 2003), CIN – espécie cinegética, XER – espécie 
xerimbaba, IN – status indeterminado (espécie não consta em nenhuma das listas utilizadas). 
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Avifauna 

Algumas informações sobre a ocorrência de aves na área em questão podem 
ser encontradas em publicações gerais sobre a avifauna do Rio de Janeiro, tais 
como: Sick & Pabst (1968); Teixeira et al. (1985); Teixeira et al. (1986); Teixeira 
et al. (1988); Pacheco(1988); Antas (1991); Weinberg (1992); Pacheco et al. 
(2000) e SEMADS (2001).  

A Tabela VII.2.1.4 apresenta os registros de espécies de aves obtidos durante 
as atividades de campo somados aos dados secundários já existentes para a 
Baía de Sepetiba. Além disso, informa o grupo aos quais estas pertencem 
(terrestres ou aquáticas) e o status da espécie considerado para o Estado do 
Rio de Janeiro.  

Quanto ao grupo das aves aquáticas (65), que utilizam as áreas alagadas 
como pontos de descanso, alimentação e/ou nidificação, as ordens 
Charadriiformes (representadas pelos maçaricos e trinta-réis) e Ciconiiformes 
(representadas por garças e socós) foram as mais representativas em termos 
de número de espécies (15,6% e 9,7% respectivamente).  

Considerando o status das espécies de aves para o estado do Rio de Janeiro, a 
maioria destas possui ampla distribuição, sendo comum em diversos tipos de 
ambiente (60,4%). É importante destacar a ocorrência de 18 espécies 
migratórias, representadas principalmente por aves limícolas como batuíras e 
maçaricos, que utilizam as faixas lodosas dos manguezais (Fotos 1 a 4).  

Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

TINAMIFORMES 

Tinamidae 
Crypturellus tataupa  Inhambu-chintã AT COM 3 

ANSERIFORMES 

Anatidae 
Dendrocygna viduata Irerê AA COM 1,3 

Sarkidiornis sylvicola Pato-de-crista AA PER 3 

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho AA COM 1,3 

Anas bahamensis Marreca-toicinho AA COM 1,3 

Netta erythrophthalma Paturi-preta AA LOC 3 

Nomonyx dominica  Marreca-de-bico-roxo AA INC 3 

Podicipediformes 
Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno AA COM 3 

Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador AA INC 3 
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Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

PELECANIFORMES 

Sulidae 
Sula leucogaster Atobá-pardo AA COM 1 

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax brasilianus Biguá AA COM 1,2,3 

Anhingidae 

Anhinga anhinga Biguatinga AA VUL 3 

Fregatidae 

Fregata magnificens Tesourão AA COM 1,2,3 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 

Tigrissoma lineatum Socó-boi AA INC 3 

Botaurus pinnatus Socó-boi-baio AA INC 3 

Ixobrychus exilis Socoí-vermelho AA INC 3 

Ixobrychus involucris Socoí-amarelo AA COM 3 

Nycticorax nycticorax Savacu AA COM 1,2,3 

Nyctanassa violacea  Savacu-de-coroa AA LOC 1,2 

Butorides striata Socozinho AA COM 1,3 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira AT INV 1,3 

Ardea cocoi  Garça-moura AA COM 1,2,3 

Ardea alba  Garça-branca-grande AA COM 1,2,3 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira AT INC 1,3 

Pilherodius pileatus garça-real AA INC 3 

Egretta thula garça-branca-pequena AA COM 1,2,3 

Egretta caerulea Garça-azul AA LOC 1,2,3 

Threskiornithidae 

Platalea ajaja Colhereiro AA INC 1,2,3 

CATHARTIFORMES 

Cathartidae 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-
vermelha 

AT COM 1,3 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-
amarela 

AT COM 1,3 

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta AT COM 1,2,3 

FALCONIFORMES 

Pandionidae 

Pandion haliaetus  Águia-pescadora AT VIS 2 

Accipitridae 

Elanus leucurus Gavião-peneira AT COM 1,3 

Buteogallus urubitinga Gavião-preto AT VAG 1,3 
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Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo AT COM 1,3 

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó AT COM 1,2,3 

Buteo albicaudatus Gavião-de-rabo-branco AT COM 3 

Falconidae 

Caracara plancus Caracará AT COM 1,2,3 

Milvago chimachima Carrapateiro AT COM 1,2,3 

Herpetotheres cachinnans Acauã AT COM 3 

Falco sparverius Quiri-quiri AT COM 3 

Falco rufigularis Cauré AT INC 3 

Falco femoralis Falcão-de-coleira AT COM 1,3 

Falco peregrinus Falcão-peregrino AT VIS 1 

GRUIFORMES 

Rallidae 

Rallus longirostris Saracura-matraca AA COM 3 

Aramides cajanea Saracura-três-potes AA COM 1,3 

Aramides saracura Saracura-do-mato AA COM 1 

Laterallus melanophaius Sana-parda AA COM 1,3 

Porzana flaviventer Sana-amarela AA INC 3 

Porzana albicollis Sana-carijó AA COM 3 

Pardirallus maculatus Saracura-carijó AA RAR 3 

Pardirallus nigricans Saracura-sanã AA COM 3 

Pardirallus sanguinolentus Saracura-do-banhado AA INC 3 

Gallinula melanops Frango-d’água-carijó AA INC 3 

Gallinula chloropus Frango-d’ água AA COM 1,3 

Fulica leucoptera Carqueja-de-bico-
amarelo 

AA - - - - 3 

CHARADRIIFORMES 

Jacanidae 

Jacana jacana Jaçanã AA COM 1,2,3 

Rostratulidae 

Nycticryphes semicollaris Narceja-de-bico-torto AA VIS 3 

Haematopodidae 

Haematopus palliatus  Piru-piru AA VIS 1 

Recurvirostridae 

Himantopus mexicanus Pernilongo AA VIS 1 

Charadriidae 

Vanellus chilensis Quero-quero AA COM 1,2,3 

Pluvialis dominica Batuiruçú AA VIS 3 

Pluvialis squatarola Batuiruçu-de-axila-preta AA VIS 1,3 
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Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando AA VIS 1,3 

Scolopacidae 

Gallinago paraguaiae Narceja AA COM 3 

Limosa haemastica Maçarico-de-bico-virado AA VIS 3 

Bartramia longicauda Maçarico-do-campo AA VIS 3 

Tringa melanoleuca  Maçarico-grande-de-
perna-amarela 

AA VIS 1,3 

Tringa flavipes  Maçarico-de-perna-
amarela 

AA VIS 1,3 

Tringa solitaria  Maçarico-solitário AA VIS 1 

Actitis macularius Maçarico-pintado AA VIS 1,3 

Arenaria interpres Vira-pedras AA VIS 3 

Calidris minutilla  Maçariquinho AA VIS 3 

Calidris fuscicollis  Maçarico-de-sobre-
branco 

AA VIS 3 

Laridae 

Larus dominicanus  Gaivotão AA COM 1,2,3 

Sternidae 

Sternula superciliaris Trinta-réis-anão AA VAG  

Sterna hirundinacea  trinta-réis-de-bico-
vermelho 

AA COM 1,3 

Thalasseus maximus  Trinta-réis-real AA COM 1 

Sterna sandvicensis 
eurygnathus 

Trinta-réis-de-bico-
amarelo 

AA COM 1 

Rhynchopidae 

Rhynchops niger Talha-mar AA VAG 1 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela AT LOC 3 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa AT COM 1,2,3 

Columba livia Pombo-doméstico AT EXO 1 

Patagioenas speciosa Pomba-trocal AT VUL 1 

Patagioenas picazuro  Pombão AT INV 3 

Leptotila verreauxi Juruti-pupu AT COM 1 
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Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

Pionus maximiliani Maitaca AT COM 3 

CUCULIFORMES 

Cuculidae  

Crotophaga ani Anu-preto T COM 1,2,3 

Guira guira Anu-branco AT COM 1,2,3 

Tapera naevia Saci AT COM 2 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

Glaucidium brasilianum  Caburé AT COM 1 

Athene cunicularia Coruja-buraqueira AT COM 1,2,3 

CAPRIMULGIFORMES 

Nyctibiidae 

Nyctibius griseus Urutau-comum AT INC 2 

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis Bacurau-de-asa-fina AT INC 2,3 

Podager nacunda  Corucão AT INC 3 

Nyctidromus albicollis Bacurau AT COM 3 

APODIFORMES 

Apodidae 

Streptoprocne zonaris Taperuçu-de-cabeça-
branca 

AT COM 3 

Chaetura meridionalis Andorinhão-do-
temporal 

AT COM 1,2,3 

Trochilidae 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura AT COM 1,2,3 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-
verde 

AT COM 2 

CORACIIFORMES 

Alcedinidae 

Ceryle torquatus Martim-pescador-
grande 

AA COM 1,2,3 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde AA INC 1,3 

Chloroceryle americana Martim-pescador-
pequeno 

AA INC 3 

PICIFORMES 

Picidae 

Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado AT COM 2 
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Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo AT COM 3 

PASSERIFORMES 

Furnariidae 

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-
lama 

AT INV 1 

Furnarius rufus João-de-barro AT COM 1,2,3 

Phleocryptes melanops Bate-bico AT LOC 3 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié AT COM 1,3 

Tyrannidae 

Todirostrum cinereum Relógio AT COM 3 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-
amarela 

AT COM 1,3 

Camptostoma obsoletum Risadinha AT COM 1,2,3 

Myiophobus fasciatus Filipe AT COM 3 

Pyrocephalus rubinus Verão AT VAG 3 

Satrapa icterophrys  Suiriri-pequeno AT COM 3 

Xolmis cinereus  Primavera AT COM 3 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada AT COM 1,2,3 

Arundinicola leucocephala  Freirinha AT COM 1,3 

Machetornis rixosa  Suiriri-do-campo AT COM 3 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi AT COM 1,2,3 

Megarynchus pitangua  Neinei AT COM 2 

Tyrannus melancholicus Suiriri AT COM 1,2,3 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Pitiguarí AT COM 3 

Vireo olivaceus Juruviara AT COM 2 

Hirundinidae 

Tachycineta leucorrhoa Andorinha-de-testa-
branca 

AT INC 3 

Progne chalybea Andorinha-doméstica-
grande 

AT COM 1,3 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-
casa 

AT COM 1,2,3 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora AT COM 1 

Hirundo rustica Andorinha-tesoura  VIS 3 

Troglodytidae 

Troglodytes musculus Corruíra AT COM 1,2,3 

Donacobius atricapilla Assobia-cachorro AT INC 3 

Turdidae 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira AT Comum 1,2 
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Tabela VII.2.1.4 Espécies de aves registradas na área da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Grupo Status no 
Estado do RJ Fonte 

Ordem 

Família 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca AT COM 3 

Motacillidae 

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor AT COM 1,3 

Coerebidae 

Coereba flaveola Cambacica AT COM 1,2,3 

Thraupidae 

Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento AT COM 1,3 

Thraups palmarum Sanhaço-do-coqueiro AT COM 3 

Conirostrum bicolor Figuinha-do-mangue AT LOC 1,3 

Emberizidae 

Zonotrichia capensis Tico-tico AT COM 3 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo AT COM 3 

Sicalis flaveola Canário-da-terra AT COM 3 

Sicalis luteola Chibiu AT INC 3 

Emberizoides herbicola Rabo-mole AT COM 3 

Volatinia jacarina Tiziu AT COM 1,3 

Sporophila bouvreuli Caboclinho AT INC 3 

Parulidae 

Parula pitiayumi Mariquita AT COM 2 

Geothlypis aequinoctialis  Canário-do-brejo AT COM 3 

Icteridae 

Agelasticus cyanopus Iratauá AT INC 3 

Chrysomus ruficapillus Garibaldi AT COM 1,3 

Molothrus bonariensis  Vira-bosta AT COM 1 

Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul AT COM 1,3 

Fringillidae 

Euphonia chlorotica Vivi AT COM 2,3 

Estrildidae 

Estrilda astrild Bico-de-lacre AT EXO 1,3 

Passeridae 

Passer domesticus Pardal AT EXO 1,2,3 
LEGENDA: Grupo: AA = ave aquática, AT = ave terrestre; Status da espécie (conforme Gagliardi, 2005) 
PER (em perigo) = destruição do habitat, caça e/ou coleta, populações isoladas e/ou distribuição marginal 
no estado;  VUL (vulnerável) = destruição do habitat e caça e/ou coleta; COM (comum) = espécie 
registrada freqüentemente nos locais onde ocorre; INC (incomum) = espécie registrada esporadicamente 
nos locais onde ocorre; LOC (ocorrência local) = ocorrência geograficamente limitada, podendo ser 
comum, ou não na área; RAR (rara) = espécies com poucos registros recentes ou com populações pequenas;  
VAG (vagante) = visitantes ocasionais, exempares que se desviaram da rota migratória; VIS (visitante do 
Norte) = espécies migratórias setentrionais, registradas em determinadas épocas do ano; EXO (espécie 
introduzida no país = espécies exóticas deliberadamente introduzidas no País; INV (espécie invasora = 
espécies que colonizaram o Estado em função da destruição de barreiras naturais; 
Fontes: 1 = Observações de campo deste trabalho (maio e junho de 2005); 2 = SEMADS, 2001; 3 
= Ventura, 1984. 
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Mastofauna 

A Mata Atlântica ainda apresenta alta diversidade em termos de mastofauna, 
apesar de ser uma das áreas mais afetadas pelas ações antrópicas (Vivo, 1997; 
Fonseca, 1985, apud Bergallo et al, 2000). Segundo Mendes (2003), os 
mamíferos atuais já descritos somam cerca de 4.630 espécies, das quais, mais 
de 520 ocorrem em território brasileiro (Fonseca et al., 1996). Ou seja, só os 
mamíferos terrestres que vivem no Brasil (cerca de 485 espécies) representam 
mais de 10% das espécies de todo o Planeta. Na Mata Atlântica ocorrem cerca 
de 250 espécies de mamíferos, sendo cerca de 65 endêmicas a este 
ecossistema.  

A mastofauna de médios e grandes mamíferos nos remanescentes de Mata 
Atlântica vai se tornando cada vez mais reduzida em função do efeito da 
fragmentação dos habitats sobre estes animais pois, devido ao seu tamanho 
corporal, eles demandam áreas de dimensões que nem sempre são 
encontradas na maioria dos fragmentos, mas aqueles fragmentos que 
possuem áreas relativamente grandes podem abrigar espécies de maior porte 
como o veado mateiro (Mazama americana), porco-queixada (Tayassu pecari) e a 
onça-parda (Felis concolor). As espécies de médio porte se restringem a 
animais como o tamanduá-de-colete (Tamanduá tetradactyla), preguiça 
(Bradypus variegatus) e a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus). 

A fauna de mamíferos associada aos ambientes da Área de Estudo Regional 
abrange sobretudo os pequenos mamíferos, que em sua grande maioria, é 
composto pelos roedores e marsupiais. Em função de seu tamanho eles 
podem habitar pequenos fragmentos, como exemplo, a cutia (Dasprocta sp), 
ratos de espinhos (Trinomys sp) e as cuícas (Marmosa sp) e gambás (Didelphis 
sp). Estas espécies são comuns e representativas de remanescentes florestais. 
Além disso, podem ocorrer ouriços (Coendou sp) e pacas (Agouti paca).  

Foram detectadas 15 espécies de mamíferos para a Área de Estudo. Esta 
identificação foi feita com base no estudo de Pereira et al. (2000) sobre os 
mamíferos não voadores da Ilha Grande e áreas adjacentes, entre elas 
Mangaratiba, Itacuruçá e Marambaia (Tabela VII.2.1.5).  

De acordo com esse estudo, foi constatado para o grupo dos Primatas a 
ocorrência da espécie de macaco-prego (Cebus nigritus) e para os carnívoros a 
espécie de gato-do-mato, Leopardus tigrinus.Da ordem dos roedores foram 
verificadas oito espécies: Sciurus aestuans, Oryzomys russatus, Oryzomys 
ratticeps, Nectomys squamipes, Rhipidomys sp, Agouti paca, Trinomys dimidiatus e 
Kannabateomys amblyonyx.  

Das espécies encontradas para a Área de Estudo apenas Agouti paca e 
Kannabateomys amblyonyx estão na lista de espécies ameaçadas do estado do 
Rio de Janeiro. Ambas as espécies são consideradas vulneráveis. 
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Tabela VII.2.1.5 Lista das espécies de mamíferos identificadas na Área de Estudo Regional 

Táxon Nome Vulgar Status 

Ordem 

Família 

MARSUPIALIA 

Didelphidae 

Didelphis albiventris Gambá IN 

Didelphis aurita Gambá IN 

Philander frenata Mucura IN 

Metachirus nudicaudatus Mucura IN 

Micoureus lima  IN 

Marmosa murina Catita IN 

Caluromys philander  Saruê  IN 

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

Mazama americana Veado-mateiro VUL 

Tayassuydae 

Tayassu pecari Porco-do-mato IN 

Xenarthra 

Myrmecophagidae 

Tamandua tetradactyla Tamandua-de-coleira AM 

Bradypodidae 

Bradipus torquatus Preguiça-de-coleira AM 

Bradipus variegatus Preguiça AM 

Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Tatu-verdadeiro CIN 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba CIN 

PRIMATES 

Cebidae 

Cebus nigritus Macaco-prego CIN 

Callithrix jacchus Mico XER 

Cebus nigritus Macaco-prego IN 

CARNIVORA 

Felidae 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato COM 

Felis concolor Onça-parda AM 

Canidae 

Cerdocyon thous Raposa COM 

Procyonidae 

Procyon cancrivorus Mão-pelada IN 
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Tabela VII.2.1.5 Lista das espécies de mamíferos identificadas na Área de Estudo Regional 
(continuação) 

Táxon Nome Vulgar Status 

Ordem 

Família 

RODENTIA 

Sciuridae 

Sciurus aestuans Caxinguelê IN 

Muridae 

Oryzomys russatus  IN 

Oryzomys ratticeps  IN 

Nectomys squamipes  IN 

Rhipidomys sp  IN 

Caviidae 

Agouti paca Paca CIN, VUL 

Galea spixii Preá IN 

Hydrochaeridae 

Hidrochaerys hidrochaerys Capivara CIN 

Echimyidae 

Coendu prehensilis Ouriço-cacheiro IN 

Trinomys dimidiatus Rato-de-espinho IN 

Kannabateomys amblyonyx Rato-do-bambu VUL 

LAGOMORPHA 

Leporidae 

Silvilagus brasiliensis Coelho-do-mato IN 

LEGENDA: Status: VUL – vulnerável e CP – criticamente em perigo (MMA, 2003), AM –  
ameaçada (IUCN, 2002), COM – interesse comercial (CITES, 2003),  
CIN – espécie cinegética, XER – espécie xerimbaba, IN – status indeterminado  
(espécie não consta em nenhuma das listas utilizadas). 

2.1.5 Caracterização da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 
Afetada (ADA) 

2.1.5.1 Cobertura Vegetal 

Na Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) os 
principais ecossistemas terrestres e litorâneos estão representados por 
fragmentos da floresta ombrófila em estágio inicial de regeneração (vegetação 
secundária); matas ciliares e formações de manguezais. Adicionalmente, a 
área é composta por sistemas de silvicultura, áreas agrícolas e pastagens. As 
principais formações vegetais que ocorrem na AID são representadas na 
Figura VII.2.1.3. A Figura VII.2.1.4 apresenta a caracterização detalhada dos 
tipos de vegetação na ADA. 
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De modo geral as formações naturais apresentam-se modificadas por 
diferentes antropismos e com variações fisionômicas decorrentes das 
caraterísticas físicas do ambiente. 

A análise das fitofisionomias constituiu-se na setorização ambiental das áreas 
de influência e subsidiará a estruturação de planos de monitoramento das 
mesmas. Tomando como referência as classificações de cobertura vegetal 
propostas pelo IBGE (1981), as diferentes tipologias presentes na AID e ADA 
serão descritas em seguida. Vale salientar que o ecossistema de manguezal é 
descrito no item 2.2 (Biota de Transição), mediante análise de sua estrutura 
horizontal e vertical.  

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Incial de Regeneração 

A Floresta Ombrófila Densa presente na AID encontra-se bastante 
modificada, restando uma cobertura vegetal secundária em estágio 
sucessional inicial. O IBGE (1981) define vegetação secundária como sendo 
aquela que surge em decorrência da erradicação total ou parcial da floresta. E 
em função das modificações que ocorre no ambiente considerado, 
desenvolvem-se diferentes comunidades florísticas (ALMEIDA, 2000). 
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FIGURA VII.2.1.3 

CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO NA AID 
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FIGURA VII.2.1.4  

CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO NA ADA
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As áreas em estágio inicial sofreram recente intervenção antrópica e estão em 
regeneração. Essas áreas são também chamadas de capoeiras e constituem a 
fisionomia predominante. Neste estágio, são encontradas espécies pioneiras, 
adaptadas às condições adversas do ambiente. Na ADA, na maioria das 
vezes, são encontrados indivíduos arbustivos e herbáceos, com baixa 
ocorrência de indivíduos arbóreos, que são distribuídos de forma esparsa 
sobre um substrato mais compactado e desgastado em função da ação de 
agentes abióticos. 

As espécies arbustivas e arbóreas apresentam alturas que variam de 1 a 6 m. 
Verificou-se para esse estágio a ocorrência das espécies: aroeira (Schinus 
terebentinfola), maricá (Mimosa bimucronata), algodão-do-mangue (Hibiscus 
pernambucencis), embaúba (Cecropia sp), cambará (Gochnatia polymorpha), 
jamelão (Syzigium cummini) e eucalipto (Eucaliptus sp). O estrato herbáceo é 
representado por Miconia sp, Croton floribundus, camará (Lantana camara), 
Passiflora sp, coração-de-frade (Leonotis napetifolia), Solanum sp (Figura 
VII.2.1.3 – pontos 6, 8, 9 e 15). 

Essa vegetação distribui-se nas proximidades dos canais dos rios São 
Fernando, São Francisco e Guandu e nas margens das estadas existentes na 
ADA, contornando as áreas de pastagens. Em alguns trechos são visualizados 
adensamentos de jamelão ou maricá, sendo sucedidos por espécies de 
manguezais nos canais (Figura VII.2.1.3 – pontos 10, 11 e 12). 

Fotos 1 e 2 Vista de áreas com vegetação secundária em estágio inicial. 
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Matas Ciliares 

Os ecossistemas de florestas ou matas ciliares, também chamadas de florestas 
galeria, mata aluvial e florestas ripárias, ocorrem nas proximidades das 
margens dos cursos d’água. A vegetação característica surge em função de 
parâmetros específicos, presentes nestes ambientes, como solos típicos – 
aluviais – com elevados teores de umidade, maior umidade atmosférica, 
temperaturas mais baixas e topografia variando em função de características 
hidrológicas e geomorfológicas (ALMEIDA, 2000). 

As matas ciliares exercem uma importância muito grande como tampão, 
protegendo os rios, na filtragem de nutrientes; retendo materiais terrosos, que 
chegam com as chuvas, impedindo o assoreamento dos rios; e na 
interceptação e absorção da radiação solar. A destruição da vegetação nessas 
áreas afeta diretamente a quantidade e qualidade da água, favorecendo 
enxurradas e enchentes. 

Do ponto de vista ecológico, as zonas ripárias são consideradas como 
corredores importantes para o movimento da fauna ao longo da paisagem, 
assim como para a dispersão vegetal. 

Algumas das espécies mais amplamente distribuídas são consideradas típicas 
de matas ciliares. Além dessas espécies tipicamente ripárias, ocorrem também 
espécies típicas de terra firme e, desta forma, são também consideradas como 
fontes importantes de sementes para o processo de regeneração natural 
(RIZZINI, 1997). 

Na AID as matas ciliares estão associadas aos canais dos rios São Francisco e 
Guandu, apresentam-se degradadas e estão representadas por estreitas faixas 
de vegetação desconectadas por intervenções antrópicas. O estrato arbóreo 
está representado por espécies das famílias Myrtaceae, Flacourtiaceae, 
Annonaceae, Mimosaceae e Caesalpiniaceae. É comum a ocorrência de 
espécies exóticas como amendoeira (Terminalia catappa), flamboyants (Delonix 
regia), sabiá (Mimosa caesalpinifolia), tamarineira (Tamarindus indica) e jaqueira 
(Artocarpus heterophyllus). 

Nos canais dos rios São Francisco e Guandu são observadas comunidadades 
de macrófitas aquáticas recobrindo a lâmina dágua, tais como: taboa (Typha 
augustifolia) e junco (Eleocharis sp), Polygonum sp, Eichhornia crassipes, 
Eichhornia sp, Pontederia sp, Pistia stratiotes e Heteranthera reniformis (Figura 
VII.2.1.3 – ponto 6 e 16). 
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Fotos 3 e 4  Vista da vegetação ciliar do canal do rio São Francisco e adensamento de 
macrófitas aquáticas no canal do Guandu. 

 

Pastagens 

As pastagens se constituem no tipo de vegetação predominante na Área 
Diretamente Afetada (ADA) e demais áreas de baixadas da Área de 
Influência Direta (AID).  

Tratam-se de formação essencialmente de origem antrópica. A ADA é 
amplamente dominada por gramíneas em geral, principalmente do gênero 
Paspalum. Entretanto, ocorrem alguns agrupamentos de altas densidades de 
Cyperaceaes, como Eleocharis sp, contudo com baixa freqüência, pois foram 
registradas apenas para 5% das parcelas, ao contrário de Paspalum 
millegranum, a espécie que se distribui mais extensamente na área (90% das 
parcelas).  

Mesmo a amostragem tendo sido aleatória é preciso cautela na estimativa da 
densidade em toda a área, ou seja, é preciso considerar a frequência de 
ocorrência da espécie. 
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Tabela VII.2.1.6 Estimativa de densidade e Freqüência Relativa para as espécies amostradas 
com DAP ≤ 5 cm na fisionomia de pastagem. 

ESPÉCIES n/ha F% 

Eleocharis sp. 25.333 5 

Poaceae 3 23.278 35 

Paspalum sp. 21.056 10 

Poaceae 1 19.778 40 

Paspalum sp. 14.222 5 

Poaceae 2 12.611 35 

Paspalum millegranum Schrad.ex Schult. 10.667 90 

Sidastrum micranthum (St.hil) Fryxell 4.333 25 

Urochloa mutica (Forssk.) Nguyen 3.667 10 

Vernonanthura phosphorica (Vell. Conc.) H. Rob. 1.278 30 

Commelina sp. 1.000 5 

Chromolaena maximilianii (Schrad.ex DC.) R.M.King & H.Robinson 944 35 

Desmodium axillare (Sw.) DC. 556 5 

Eleocharis sp. 500 10 

Panicum maximum Jacq. 444 10 

Mimosa pudica 333 10 

Canavalia sp. 222 5 

Acrostichum aureum L. 111 5 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax. 56 5 

Crotalaria incana L. 56 5 

TOTAL 140.444 *** 

As áreas de pastagens estão situadas entre os canais dos rios São Fernando, 
São Francisco e Guandu. Constituem-se em áreas rebaixadas e que 
temporariamente ficam inundadas. Nas margens dos canais são encontrados 
adensamentos de taboa (Typha augustifolia) e junco (Eleocharis sp) em alguns 
trechos, sobretudo nas proximidades do manguezal são visualizados 
adensamentos de samambaia-do-brejo (Achrosticum aureum) (Figura VII.2.1.3 
– pontos 2, 3 e 4).  

Ao longo dessas pastagens são visualizadas algumas lagoas temporárias, 
onde predominam a Salvinia auriculata, Nymphaea nimphoides e Eichhornia 
crassipes (Figura VII.2.1.3 – pontos 5 e 7). 
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Fotos 5 e 6  Área de pastagem situada na região central do terreno da ADA e vista de 
uma lagoa recoberta por Salvinia auriculata. 

 

Além disso, surgem ervas invasoras tais como: dormideira (Mimosa pudica), 
Crotalaria incana, Sidastrum micranthum, Vernonanthura phosphorica, Vernonia sp, 
Bidens sp e Sida sp, entre outras. Eventualmente surgem algumas árvores 
isoladas ou em agrupamentos, tais como: Piptademia sp, Cordia sp e Cecropia 
sp  

Silvicultura e Áreas Agrícolas 

As áreas de silvicultura consistem de pequenos plantios de eucalipto 
(Eucaliptus spp) situados em áreas dispesas da AID e ADA (Figura VII.2.1.3 – 
pontos 13 e 17). O gênero Eucalyptus é amplamente dominante, respondendo 
por 88,11% dos indivíduos, com Valor de Importância de 251,54. A 
dominância relativa foi de 96,77 %, sendo que em 60% das parcelas ocorreu a 
monodominância desse gênero.  

A riqueza de espécies mostrou-se muito baixa, são poucas as espécies 
associadas ao eucalipto, em 40 % das parcelas amostradas: Alchornea 
triplinervia, Solanum inaequale, Syzigium cumini, Sapium glandulatum e Mimosa 
bimocronata (Tabela VII.2.1.7).  

Tabela VII.2.1.7 Distribuição das espécies amostradas por parcela 

Nome Vulgar Nome Científico Família Parcelas 

Filipe Alchornea triplinervia  Euphorbiaceae 5 

Leiteirinha Sapium glandulatum Euphorbiaceae 6, 18, 19 

Marica Mimosa bimocronata Mimosaceae 11, 13, 17 

Eucalipto Eucaliptus sp Myrtaceae 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Jamelão Syzigium cummini Myrtaceae 11, 15 

Belonha Solanum inaequale  Solanaceae 13 
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A Tabela VII.2.1.8 apresenta os resultados dos cálculos dos parâmetros 
fitossociológicos, caracterizando a estrutura horizontal da fitofisionomia 
estudada. 

Tabela VII.2.1.8 Estrutura Horizontal das áreas de silvicuturas. 

Nome Vulgar Nome Científico ni ABi DR FR DoR VI Alt. Max. Alt. Min. 

Eucalipto Eucaliptus sp 163 12,701 88,11 66,67 96,77 251,54 30,00 4,00 

Maricá Mimosa bimocronata 11 0,047 5,95 10,00 0,36 16,31 8,00 3,00 

Jamelão Syzigium cummini 5 0,331 2,70 6,67 2,52 11,89 12,00 6,00 

Leiteirinha Sapium glandulatum 4 0,032 2,16 10,00 0,24 12,40 6,00 4,00 

Filipe Alchornea triplinervia 1 0,003 0,54 3,33 0,02 3,89 5,00 5,00 

Belonha Solanum inaequale 1 0,012 0,54 3,33 0,09 3,96 7,00 7,00 

*** Total 185 13,126 100,00 100,00 100,00 300,00 30,00 3,00 

A dominância das espécies relacionadas está diretamente relacionada a 
projeção de sua área basal sobre o solo, traduzindo-se em maiores valores de 
biomassa. Juntamente com o Eucaliptus mostraram-se mais dominantes as 
espécies Mimosa bimocronata e Syzigium cummini.  

Com relação ao Índice de Valor de Importância (VI) a espécie Sapium 
glandulatum apresenta valor (12,40) ligeiramente maior quando comparada a Syzigium 
cummini (11,89). Isso se deve ao fato da leiteirinha mostrar-se mais dispersa 
ocorrendo em um número maior de parcelas, embora a amostragem do jamelão tenha 
indicado maior área basal e dominância relativa. As espécies Alchornea triplinervia e 
Solanum inaequale apresetnaram baixa dominância, sendo amostrado apenas um 
indivídio de cada espécie. 

A Figura VII.2.1.5 ilustra a estutura diamétrica do estrato amostrado, 
considerando o DAP mínimo de 5,0 cm. Predominaram árvores com diâmtro 
entre 25≥ DAP ≤ 25 cm. Poucos indivíduos apresentaram DAP ≥ 50 cm, o que 
representa baixo aproveitamento madeireiro para serrarias. 

Figura VII.2.1.5 Distribuição das Classes Diamétricas 
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Nas áreas em regeneração dessa fisionomia vegetacional foi encontrado um 
amplo predomínio de gramíneas, evidenciando uma elavada distribuição das 
espécies desta família na ADA e desenvolvimento de um estrato herbáceo-
arbstivo. Entre as espécies mais densamente distribuídas são citadas: 
Baccharis trinervis, Paspalum millegranum, Chromolaena maximilianii, 
Sidastrum micranthum e Commelina sp. Nas parcelas marcadas para avaliar 
a regeneração foram também amostrados indivíduos jovens de algumas 
espécies arbóres, como Eucalyptus sp, Trema, Schinus etc. 

Tabela VII.2.1.9 Estimativa de densidade (n/ha) para as espécies amostradas com DAP
  < 5 cm na fisionomia de com predomínio de Eucalyptus sp 

ESPÉCIES N/HA 

Poaceae 3 36.944,4 

Baccharis trinervis (Lam) Pers. 5.333,3 

Paspalum millegranum Schrad.ex Schult. 3.222,2 

Chromolaena maximilianii (Schrad.ex DC.) R.M.King & H.Robinson 3.055,6 

Sidastrum micranthum (St.hil) Fryxell 2.666,7 

Commelina sp. 1.500,0 

Eucalyptus sp. 833,3 

Poaceae 1 833,3 

Mimosa bimocronata (DC.) O. Kuntze var. bimuctronata 777,8 

Eugenia cumini (L.) Druce 722,2 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull. Arg. 500,0 

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman 444,4 

Rhynchospora gigantea Link. 333,3 

Schinus terebinthifolius Raddi 277,8 

Casearia sp. 277,8 

Cordia sp. 222,2 

Lantana glutinosa Poeppig 222,2 

Croton glandulosus Linn. 222,2 

Asclepias curassavica L. 222,2 

Vernonia scorpioides Pers. 222,2 

Vernonanthura phosphorica (Vell. Conc.) H. Rob. 166,7 

Mimosa sp. 166,7 

Trema micrantha (L.) Blume 166,7 

Maytenus obtusifolia Mart. 111,1 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax. 111,1 

Momordica charantia Linn. 111,1 

Leandra ionopogon (Mart.) Cogn. 111,1 

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. 55,6 

Solanum inaequale Vell. 55,6 

Paspalum sp. 55,6 

Tabela VII.2.1.9 Estimativa de densidade (n/ha) para as espécies amostradas com DAP
  < 5 cm na fisionomia de com predomínio de Eucalyptus sp (continuação) 
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ESPÉCIES N/HA 

Eleocharis sp. 55,6 

Passiflora sp. 55,6 

Alternanthera brasiliana (K.) Kuntze 55,6 

Poaceae 2 55,6 

TOTAL 61.944,4 

As principais culturas estão representadas por: coco, mandioca, banana, 
manga, maracujá, mamão, cana-de-açucar, tomate, vagem, quiabo, chuchu, 
pepino, alface, cebolinha, couve, batata etc (Figura VII.2.1.3 – ponto 14). 

Foto 7 e 8  Área de Silvicultura abandonadas e vista de um cultivo de coco. 

 

Espécies Indicadores de Qualidade Ambiental 

Como espécie indicadora de áreas desmatadas pode ser citada o capim-
colonião (Panicum maximum), e de áreas degradadas com solos esgotados o 
capim-gordura (Melinis minutiflora), o sapê (Imperata brasiliensis) e o barba-de-
bode (Aristida paelens). 

Como indicadoras de ambientes periodicamente inundáveis são identificadas 
as espécies samambaia-do-brejo (Achrosticum aureum), taboa (Typha 
augustifolia) e Eleocharis sp. Algumas macrófitas como Pistia stratiotes, 
Eichhornia crassipes e Polygonum sp. são indicadoras de ambientes 
potencialmene eutróficos.  

A embaúba (Cecropia sp.) é uma boa indicadora de matas em estágio de 
sucessão, por ser facilmente reconhecida no campo. 
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Fotos 9 e 10 Adensamentos de Typha augustifolia e Achrosticum aureum. 

 

Análise das Condições Atuais de Conservação da Cobertura Vegetal da ADA 

No mapa de cobertura vegetal (Figura VII.2.1.4) verifica-se o domínio espacial 
das diferentes fisionomias existentes na ADA, evidenciando as modificações 
sofridas. As considerações supracitadas sobre a composição florística e 
estágios sucessionais, sinalizam os diferentes históricos de interferências 
antrópicas, aos quais as formações vegetais dessa área estiveram submetidas. 

Entre tais interferências, a instalação de sistemas antropogênicos como o 
estabelecimento de casas, culturas, silvicultura, pastagens e capoeiras 
(vegetação secundária), contribuiram grandemente para paisagem 
atualmente encontrada.  

De acordo com a Tabela VII.2.1.10, a ADA é predominantemente recoberta 
por sitemas antropogênicos (83,80 %), salvo as áreas dos manguezais e áreas 
inundadas recobertas com Achrosticum aureum, que somam 16,20 % (espécie 
herbácea de manguezal que se torna invasora). 

Pode ser notado que a fisionomia dominante na área é a aquela com 
predomínio de Gramíneas com 58,73% da área total. Dentre as outras 
alterações, 12,84% por cultivos agrícolas e 10,62% por áreas com predomínio 
de Eucalyptus sp. As áreas habitacionais apresentam áreas florestadas com 
espécies frutíferas, tais como mangueiras, jamelão, jaca côco, goiaba, etc. 

Segundo o macroplano da bacia de Sepetiba, o município de Itaguaí 
apresenta 579,90 ha (SEMA, 1998). As formações de manguezais inseridas na 
ADA correspondem a 24,8% da cobertura desse ecossistema do município de 
Itaguaí.  
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TabelaVII.2.1.10 Percentual das tipolgias de cobertura vegetal e uso do solo da ADA 

Tipologias Área (ha) Percentual (%) 

Área recoberta com Achrosticum aureum 8,2 0,87 

Área com predomínio de Eucaliptus spp 99,9 10,62 

Pastagens 552,6 58,73 

Áreas habitacionais com pomares 7,7 0,82 

Caminhos 1,3 0,14 

Canais 6,2 0,66 

Culturas agrícolas 120,8 12,84 

Manguezal 144,2 15,33 

Total 940,9 100 

Fauna Associada 

A fauna silvestre associada às formações vegetais da AID e ADA foi 
caracterizada enfocando-se a ocorrência dos grupos de anfíbios, répteis, aves 
e mamíferos. A primeira vista, a fauna habitante da área mostrou-se 
composta por espécies generalistas, típicas de áreas alteradas e comensais ao 
homem como gambás (Didelphis sp), uma vez que esta área encontra-se 
dominada por uma grande área aberta de campo e poucas áreas de capoeira. 

Herpetofauna 

No que se refere a anfíbios, não foi verificada a presença de postura e nem 
canto durante os trabalhos de campo, apesar das chuvas que ocorreram 
durante as atividades. Entretanto é certa a presença de algumas espécies, uma 
vez que na área existem alguns de seus predadores naturais, as aves aquáticas 
dos gêneros Egretta e Ardea. 

Durante os trabalhos de campo, foi constatada na ADA, a presença apenas da 
família Bufonidae (sapos), no entanto não foi possível identificar a espécie.  

Para a ADA foi observada três espécies de répteis durante os trabalhos de 
campo, o teiú (Tupinambis teguixin), a lagartixa (Tropidurus torquatus) e uma 
espécie de serpente, a cobra d’água (Liophis miliaris) da família Colubridae. As 
duas primeiras espécies são comuns em ambientes abertos e geralmente 
antropizados, por isso não são considerados ameaçados, assim como a cobra 
d’ água que não se encontra em nenhuma das listas oficiais (MMA, IBAMA, 
CITES e IUCN).  
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Avifauna 

Considerando-se a Baía de Sepetiba como a AID do empreendimento, a tabela 
VII.2.1.11 ilustra apenas as espécies registradas durante o trabalho de campo, 
nos canais de São Francisco, Guandu, Itá e no Rio Guandu (Segmento I – total 
68 espécies) e nos manguezais de Guaratiba localizados nos canais do 
Pedrinho, do Picão e da Chiquinha (Segmento II – total 59 espécies). 

Um amplo estudo sobre a avifauna observada na Baixada de Guaratiba foi 
realizado por Ventura (1984), que registrou 130 espécies para a região entre 
1980 e 1983. Das 81 espécies observadas nos manguezais de Sepetiba, 29 não 
foram assinaladas pelo autor. Algumas espécies anteriormente consideradas 
pouco comuns para Guaratiba como, a maria-faceira (Syrigma sibilatrix) e o 
batuiruçu-de-axila-preta (Pluvialis squatarola) foram observadas na região de 
Sepetiba.  

Em 1996 foi realizado um levantamento sobre os manguezais do Rio de 
Janeiro, localizados na Baixada de Jacarepaguá, Baía de Guanabara, além da 
Baía de Sepetiba, onde foram avistadas 43 espécies de aves (SMAC, 2000). 
Destas, 41 também foram registradas no presente trabalho. 

Tabela VII.2.1.11 Espécies de aves registradas nos manguezais dos canais e rios da Baía 
Sepetiba, Rio de Janeiro, nos meses de abril e junho/2005. 

Táxon Nome Vulgar Segmento I Segmento II 

Ordem 

Família 

ANSERIFORMES 

Anatidae 
Dendrocygna viduata  Irerê X  

Amazonetta brasiliensis  Pé-vermelho X  

Anas bahamensis  Marreca-toicinho  X 

PELECANIFORMES 

Sulidae 
Sula leucogaster Atobá-pardo X X 

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax brasilianus Biguá X X 

Fregatidae 
Fregata magnificens Tesourão X X 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 
Nycticorax nycticorax  Savacu X X 

Nyctanassa violacea  Savacu-de-coroa X X 

Butorides striata  Socozinho  X 

Bubulcus ibis  Garça-vaqueira X X 
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Tabela VII.2.1.11 Espécies de aves registradas nos manguezais dos canais e rios da Baía 
Sepetiba, Rio de Janeiro, nos meses de abril e junho/2005. (continuação) 

Táxon Nome Vulgar Segmento I Segmento II 

Ordem 

Família 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 
Ardea cocoi  Garça-moura X X 

Ardea alba  Garça-branca-grande X X 

Syrigma sibilatrix  Maria-faceira X  

Egretta thula  Garça-branca-pequena X X 

Egretta caerulea  Garça-azul X X 

Threskiornithidae 
Platalea ajaja  Colhereiro X X 

CATHARTIFORMES 

Cathartidae 
Cathartes aura  Urubu-de-cabeça-

vermelha 
 X 

Cathartes burrovianus  Urubu-de-cabeça-amarela X X 

Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta X X 

FALCONIFORMES 

Accipitridae 
Elanus leucurus  Gavião-peneira  X 

Buteogallus urubitinga  Gavião-preto  X 

Heterospizias meridionalis  Gavião-caboclo X  

Rupornis magnirostris  Gavião-carijó X X 

Falconidae 
Caracara plancus  Caracará X X 

Milvago chimachima  Carrapateiro X  

Falco femoralis  Falcão-de-coleira  X 

Falco peregrinus  Falcão-peregrino  X 

GRUIFORMES 

Rallidae 
Aramides cajanea  Saracura-três-potes X X 

Aramides saracura  Saracura-do-mato  X 

Laterallus melanophaius  Sana-parda X X 

Gallinula chloropus  Frango-d’ água X X 

CHARADRIIFORMES 

Jacanidae 
Jacana jacana  Jaçanã X  

Haematopodidae 
Haematopus palliatus  Piru-piru  X 

Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus  Pernilongo X  
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Tabela VII.2.1.11 Espécies de aves registradas nos manguezais dos canais e rios da Baía 
Sepetiba, Rio de Janeiro, nos meses de abril e junho/2005. (continuação) 

Táxon Nome Vulgar Segmento I Segmento II 

Ordem 

Família 

Charadriidae 
Vanellus chilensis  Quero-quero X X 

Pluvialis squatarola  Batuiruçu-de-axila-preta X X 

Charadrius semipalmatus  Batuíra-de-bando X  

Scolopacidae 
Tringa melanoleuca  Maçarico-grande-de-

perna-amarela 
X X 

Tringa flavipes  Maçarico-de-perna-
amarela 

X X 

Tringa solitaria  Maçarico-solitário X  

Actitis macularius  Maçarico-pintado X X 

Laridae 
Larus dominicanus  Gaivotão X X 

Sternidae 
Sterna hirundinacea  Trinta-réis-de-bico-

vermelho 
X X 

Thalasseus maximus  Trinta-réis-real X  

Sterna sandvicensis 
eurygnathus  

Trinta-réis-de-bico-
amarelo 

X X 

Rynchopidae 
Rynchops niger  Talha-mar  X 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 
Columbina talpacoti  Rolinha-roxa X X 

Columba livia  Pombo-doméstico X X 

Patagioenas speciosa  Pomba-trocal  X 

Leptotila verreauxi  Juruti-pupu X X 

CUCULIFORMES 

Cuculidae 
Crotophaga ani  Anu-preto X X 

Guira guira  Anu-branco X X 

STRIGIFORMES 

Strigidae 
Glaucidium brasilianum  Caburé X  

Athene cunicularia  Coruja-buraqueira X  

APODIFORMES 

Apodidae 

Chaetura meridionalis  Andorinhão-do-temporal  X 

Trochilidae 
Eupetomena macroura  Beija-flor-tesoura  X 
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Tabela VII.2.1.11 Espécies de aves registradas nos manguezais dos canais e rios da Baía  
Sepetiba, Rio de Janeiro, nos meses de abril e junho/2005. (continuação) 

Táxon Nome Vulgar Segmento I Segmento II 

Ordem 

Família 

CORACIIFORMES 

Alcedinidae 
Ceryle torquatus  Martim-pescador-grande X X 

Chloroceryle amazona  Martim-pescador-verde  X 

PASSERIFORMES 

Furnariidae 
Furnarius figulus  Casaca-de-couro-da-lama X  

Furnarius rufus  João-de-barro X  

Certhiaxis cinnamomeus  Curutié X X 

Tyrannidae 
Elaenia flavogaster  Guaracava-de-barriga-

amarela 
X X 

Camptostoma obsoletum  Risadinha X  

Fluvicola nengeta  Lavadeira-mascarada X X 

Arundinicola leucocephala  Freirinha X  

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi X X 

Tyrannus melancholicus  Suiriri X X 

Hirundinidae 
Progne chalybea  Andorinha-doméstica-

grande 
X X 

Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-
casa 

X X 

Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serradora X  

Troglodytidae 

Troglodytes musculus  Corruíra X X 

Turdidae 
Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira X  

Motacillidae 
Anthus lutescens  Caminheiro-zumbidor X  

Coerebidae 
Coereba flaveola  Cambacica X X 

Thraupidae 

Thraupis sayaca  Sanhaço-cinzento X X 

Conirostrum bicolor  Figuinha-do-mangue X X 

Emberizidae 
Volatinia jacarina  Tiziu X  

Icteridae 
Chrysomus ruficapillus  Garibaldi X X 

Molothrus bonariensis  Vira-bosta X  

Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul X  
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Tabela VII.2.1.11 Espécies de aves registradas nos manguezais dos canais e rios da Baía 
Sepetiba, Rio de Janeiro, nos meses de abril e junho/2005. (continuação) 

Táxon Nome Vulgar Segmento I Segmento II 

Ordem 

Família 

Estrildidae 
Estrilda astrild  Bico-de-lacre X  

Passeridae 
Passer domesticus  Pardal X X 

Total de espécies  68 59 
Legenda: Segmento I – Canal de São Francisco, Canal do Guandu, Canal do Itá e Rio Guandu; 
  Segmento II – Canal do Pedrinho, Canal do Picão e Canal da Chiquinha, 

Analisando informações de trabalhos anteriores da Baía de Sepetiba, 15 novos 
registros foram assinalados para a área em questão. No entanto, nem todos 
podem ser considerados como inéditos, uma vez que muitas destas espécies 
apresentam ampla distribuição e apenas sobrevoam a região, alimentando-se 
na entrada dos canais e dos rios, como o atobá-pardo (Sula leucogaster) e os 
trinta-réis (Thalasseus maximus e Sterna sandvicensis eurygnatha). Dentre os 
novos registros, merece destaque a ocorrência de três espécies migratórias, 
vindas do Hemisfério Norte: falcão-peregrino (Falco peregrinus), piru-piru 
(Haematopus palliatus) e pernilongo (Himantopus mexicanus). 

O falcão-peregrino (F. peregrinus) foi observado sobrevoando o manguezal do 
Canal do Guandu. Esta ave, proveniente da América do Norte, visita 
periodicamente o nosso país atingindo áreas urbanas, inclusive o Rio de 
Janeiro.  

O piru-piru (H. palliatus) é uma ave marinha que busca alimento (cracas e 
moluscos) na beira-mar e em rochedos. Foram observados seis indivíduos 
mariscando nas pedras da Ilha Rasa, em Guaratiba. Por ser uma espécie 
migrante, esta ave pode ocorrer da América do Norte até o sul da América do 
Sul, em toda a costa brasileira (Sick, 1997).  

O pernilongo (H. mexicanus) vive em banhados, lagos, manguezais e arrozais. 
Um bando de aproximadamente 100 indivíduos foi registrado, alimentando-
se na faixa lodosa situada entre o canal do Guandu e o canal do Itá.  

Dentre as aves registradas na região, constam da lista de espécies 
provavelmente ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro, o colhereiro (Ajaia 
ajaja), o pernilongo (Himantopus mexicanus) e o talha-mar (Rhynchops niger), 
conforme Bergallo et al. (2000). 
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Os colhereiros (A. ajaja) são aves típicas de manguezais. Pequenos grupos de 
adultos e jovens podem ser observados na Baía de Guanabara e na Baía de 
Sepetiba. Em 1996, na foz do Canal de São Francisco, foi localizada uma área 
de alimentação e repouso destas aves, onde foi observado um grupo de trinta 
e sete indivíduos, muitos com plumagem reprodutiva (SMAC, 2000). No 
entanto, até o momento, não existem informações que confirmem a 
reprodução desta espécie na região. Ventura (1984) observou bandos de 
dezenove a trinta e seis colhereiros entre 1980 e 1981 no período de maio a 
agosto, sendo visto esporadicamente no ano seguinte e desaparecendo ao 
final do trabalho. O autor cita que a observação de apenas um exemplar 
morto encontrado em Itaóca (Niterói), anilhado anteriormente no Rio Grande 
do Sul, sugere que a população em Guaratiba seja migratória, apenas 
invernando na região. Em julho de 2005, foi registrado um bando de cerca de 
20 indivíduos na entrada do canal do Guandu e apenas um sobrevoando o 
manguezal do canal do Pedrinho e da Chiquinha em Guaratiba (Fotos 5, 6 e 
7).  

Apenas um indivíduo do talha-mar (Rhynchops niger) foi observado numa 
faixa de areia na entrada do Canal do Bacalhau, em Guaratiba, junto a um 
bando de adultos e jovens de gaivotões (Larus dominicanus). Esta espécie foi 
observada por Mitchell na Baía de Guanabara na década de 50. Em agosto de 
1986, novo registro na praia dos Gaegos na Ilha do Governador (Pacheco, 
1988). Alves et al. (2001) registraram de 50 a 60 indivíduos no delta do rio 
Estrela e em manguezal próximo a praia da Limão, em Mauá.  

As garças (principalmente Ardea alba, Egretta thula e Egretta caerulea) e socós 
(Nycticorax nycticorax) foram comumente observados em bandos, 
principalmente nas faixas marginais do manguezais, onde as áreas lodosas 
mais expostas favorecem a alimentação e descanso. Estas aves alimentam-se 
principalmente de pequenos crustáceos e peixes, algumas vezes encalhados 
em poças rasas.  

Em todos os manguezais dos canais e rios foram observadas espécies 
consideradas típicas de manguezais como a savacu-de-coroa (Nyctanassa 
violacea), a garça-azul (Egretta caerulea), o colhereiro (Platalea ajaja) e o sebinho-
do-mangue (Conirostrum bicolor). Estas aves possuem uma ocorrência restrita 
a este ecossistema, podendo ou não ser comum no local e também muito 
sensíveis às alterações no ambiente. 

A presença de dois jovens de E. caerulea pousados nos mangues do rio 
Guandu sugere a ocorrência de nidificação desta espécie para a região. O 
mesmo pode ser considerado para um jovem de garça-moura (Ardea cocoi) 
observado no canal do Pedrinho (Fotos 8 e 9). 

Também registrou-se a ocorrência de ninhos de lavadeira-mascarada 
(Fluvicola nengeta), ainda em estágio de formação, no rio Guandu. 
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As aves marinhas mais abundantes na região foram os trinta-réis (Sterna 
hirundinacea, Thalasseus maximus e principalmente Thallasseus sandvicensis 
eurygnatha). Adultos e jovens destas espécies foram observados nas 
proximidades dos canais do Guandu e do Itá, acompanhando pequenos 
barcos de pesca e também em pequenos grupos, alimentando-se através de 
mergulhos na água. No Brasil, as espécies de trinta-réis são comuns entre os 
meses de abril e setembro, freqüentando ilhas rochosas e sobrevoando regiões 
litorâneas em busca de alimento. Ventura (1984) avistou, em Guaratiba, dois a 
quatro indivíduos de S. hirundinacea entre maio e julho. Estas aves 
reproduzem-se em ilhas, lajes e rochedos na região de rio de Ostras, Baía de 
Guanabara e Angra dos Reis (Alves et al, 2004). Entretanto, utilizam áreas 
próximas aos manguezais para alimentação. É importante ressaltar que são 
consideradas espécies extremamente sensíveis às interferências nas áreas de 
nidificação. A ocorrência de reprodução de T. maximus para a região do Rio 
de Janeiro ainda é desconhecida.  

Nas ilhas e lajes percorridas (Laje Branca, próximo a Itacuruçá, ilhas do Frade 
e Rasa em Guaratiba) não houve registro de colônia de trinta-réis. No entanto, 
os moradores locais citam a concentração das aves nestes locais. Na Ilha Rasa, 
em Guaratiba, foi observada apenas uma grande colônia de gaivotão (Larus 
dominicanus) em início de reprodução.  

A grande concentração de batuíras e maçaricos migratórios, observada na 
região, ressalta a importância do local como ponto de repouso e alimentação 
para este grupo. Seis espécies foram registradas: batuiruçu-de-axila-preta 
(Pluvialis squatarola), batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus), maçarico-
grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca), maçarico-de-perna-amarela 
(Tringa flavipes), maçarico-solitário (Tringa solitaria) e maçarico-pintado 
(Actitis macularius). Estes migrantes setentrionais permanecem em território 
brasileiro durante a primavera e o verão, concentrando-se em bancos de lodo 
nos manguezais, praias arenosas, bordas de ilhas etc, alimentando-se de 
poliquetos e pequenos crustáceos. Entre o final do verão e o início do outono, 
retornam à América do Norte para a reprodução. Considerando-se os meses 
deste trabalho (abril e junho), muitas destas aves já retornaram ao seu país de 
origem, o que leva a crer que, nos meses anteriores a concentração pode ter 
sido significativamente superior ao observado no estudo em questão.  

Ventura (1984) observou o período de invernada de batuiruçu-de-axila-preta 
(P. squatarola) na região de Guaratiba. Segundo informações do autor, em 
setembro de 1982 foram observados os primeiros indivíduos recém-chegados, 
alguns ainda com plumagem nupcial, alimentando-se no mangue lodoso rico 
em invertebrados marinhos como crustáceos, moluscos e poliquetos. O mês 
de outubro atingiu o maior número na região com aproximadamente 100 
indivíduos. A últimas aves foram vistas ainda em abril e maio.  
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Na praia do Cardo (Baía de Sepetiba), o autor registrou grupos de três a trinta 
e seis indivíduos de batuía-de-bando (Charadrius semipalmatus) em outubro, 
formando bandos mistos com outros maçaricos, como por exemplo, o 
maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca).  

Dados de censos obtidos na região sugerem que a Baía de Sepetiba, seguida 
pelos manguezais de Cubatão-Santos são as áreas de pouso e alimentação 
mais importantes para os maçaricos norte-americanos em todo o Sudeste do 
Brasil (IBAMA, 1989; Morrison & Ross, 1989). Vale ressaltar que estas aves 
são protegidas por convenção internacional, fato que reforça a importância 
deste ambiente para a avifauna aquática.  

A ADA, foram registradas 68 espécies, sendo a maioria comumente 
observada em diversos tipos de ambientes.  

No canal de São Francisco, por apresentar uma área mais alterada, 
predominaram as espécies terrestres generalistas como o bem-te-vi (Pitangus 
sulphuratus), o suiriri (Tyrannus melancholicus) e outras típicas de áreas abertas 
e de pastagens como a garça-vaqueira (Bubulcus ibis) e o quero-quero 
(Vanellus chilensis). 

Do grupo das aves aquáticas, as garças-brancas (A. alba, E. thula e B. ibis) 
foram predominantes nas margens dos manguezais. A garça-azul (E. caerulea) 
e a garça-moura (A. cocoi), de hábitos mais solitários, foram registradas 
principalmente no interior dos manguezais.  

Poucos indivíduos de savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) foram observados 
nos canais do Guandu e do Itá, esta ave é muito sensível à interferência 
humana. A savacu (Nycticorax nycticorax), de hábitos noturnos e 
crepusculares, também foi registradas nos manguezais destes canais. Um 
grupo de seis indivíduos de maria-faceira (Syrigma sibilatrix) foi avistado nas 
áreas de pastagem próxima ao canal de São Francisco.  

Os biguás (Phalacrocorax brasilianus), foram observados em grandes bandos 
(de até cem indivíduos) pousados em mangues localizados na entrada dos 
canais de São Francisco, do Guandu e do Itá. No entanto, no interior destes 
canais poucos indivíduos isolados foram vistos, geralmente mergulhando na 
água (Fotos 10 e 11).  

Espécies consideradas como cinegéticas foram registradas na região. Apenas 
três indivíduos de irerês (Dendrocygna viduata) no canal do Guandu e cerca de 
80 indivíduos de marreca-toicinho (Anas bahamensis) entre o canal do Guandu 
e do Itá.  
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É importante ressaltar a grande concentração de aves aquáticas observadas 
nas proximidades dos canais do Guandu e do Itá: um grupo de 20 colhereiros 
(A. ajaja) e muitos maçaricos migratórios como batuiruçu-de-axila-preta 
(Pluvialis squatarola), batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus), maçaricos 
do gênero Tringa: T. melanoleuca, T. flavipes e T. solitaria (Fotos 12 e 13) e 
maçarico-pintado (Actitis macularius).  

Cabe destacar que durante o levantamento de dados secundários sobre as 
aves nas áreas de influência dos empreendimentos reuniu 154 espécies, 
enquanto em campo houve o registro de 81 espécies.  

As ordens mais diversificadas foram Passeriformes com 32,5% das espécies 
totais (representada principalmente por aves terrestres), seguida pelos grupos 
de aves aquáticas - Charadriiformes (representada por batuíras, maçaricos e 
trinta-réis) e Ciconiiformes (representada por garças e socós), com 15,6% e 
9,7% das espécies respectivamente. 

Três espécies de aves figuram na lista de espécies provavelmente ameaçadas 
no estado do Rio de Janeiro: o colhereiro (Ajaia ajaja), o pernilongo 
(Himantopus mexicanus) e o talha-mar (Rhynchops niger). 

As espécies mais abundantes foram as espécies aquáticas: garças (A. alba, A. 
cocoi, E. thula e E. caerulea) e biguás (P. brasilianus), que utilizam os 
manguezais para o repouso, a alimentação e, para algumas espécies, 
reprodução.  

As aves limícolas (batuíras e maçaricos) migratórias com registro para a 
região foram: batuiruçu-de-axila-preta (P. squatarola), batuíra-de-bando (C. 
semipalmatus) ambos da Família Charadriidae, maçarico-grande-de-perna-
amarela (T. melanoleuca), maçarico-de-perna-amarela (T. flavipes), maçarico-
solitário (T. solitaria) e maçarico-pintado (A. macularius) da família 
Scolopacidae. No entanto, o período deste trabalho não foi propício à 
observação destes migrantes.  

A ocorrência de migrantes como os maçaricos e também de trinta-réis (Sterna 
spp) enfatiza a importância da região para a manutenção destas populações. 
A responsabilidade pela conservação das aves migratórias transcende 
fronteiras. Assim, não só as áreas de reprodução, mas também as áreas de 
invernada e as rotas de alimentação ao longo da migração devem ser 
preservadas num esforço internacional.  

As aves aquáticas, de modo geral, são espécies indicadoras da qualidade 
ambiental das águas e dos ecossistemas associados, pois dependem para sua 
sobrevivência, de recursos alimentares encontrados exclusivamente no meio 
aquático. 

A área em estudo abrange importantes ecossistemas aquáticos utilizados por 
muitas espécies de aves como pontos de alimentação, abrigo e/ou 
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reprodução. Os manguezais são áreas onde diversas espécies migratórias, 
procuram abrigo e alimento no período de invernada. Muitas espécies de 
aves marinhas nidificam nas ilhas, mas alimentam-se nas proximidades dos 
manguezais.  

As fotografias citadas são apresentadas ao final deste item.  

Mastofauna 

No presente estudo 12 espécies de mamíferos foram identificadas na AID e 
ADA, estando distribuídas em seis ordens e nove famílias, sendo cinco 
espécies de mamíferos de médio e grande porte e sete de pequeno porte. 

Pela família Dasipodidae, o tatu-verdadeiro, também conhecido como tatu-
galinha Dasypus novemcinctus, foi uma das espécies constatadas nas 
entrevistas, juntamente com o tatu-peba, Euphractus sexcinctus. Além disso, foi 
verificada a presença de uma toca na ADA. O tatu é um exímio escavador de 
túneis, é um dos responsáveis por erosão causada por um agente biológico, 
mas apesar disso, ele tem a importante função de eliminar insetos que 
causam pragas agrícolas.  

Pela família Callithrichidae foi relatada a presença na área do mico, um 
pequeno macaco da espécie Callithrix jacchus. Esta espécie é introduzida e 
trata-se de um animal de fácil adaptação às áreas urbanas, principalmente 
naquelas onde há árvores. Ele está tanto na lista de animais ameaçados do 
IBAMA, como na classificação da lista vermelha da IUCN (The World 
Conservation Union). Contudo, muitas de suas populações encontram-se 
fragmentadas, razão pela qual ele consta no Anexo II da CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), que 
trata das espécies não necessariamente ameaçadas, mas cujo o comércio deve 
ser controlado. 

Pela família Canidae , a raposa Cerdocyon thous, foi um dos mamíferos 
carnívoros citado em entrevista. É um animal difundido e extremamente 
comum, vivendo próximo as áreas habitadas. Esta espécie se apresenta em 
baixo risco de extinção, mas na iminência de se tornar ameaçado, segundo a 
IUCN. 

Pela família Procyonidae , o mão-pelada ou guaxinim, Procyon cancrivorus 
(Cuvier, 1798), foi outro carnívoro citado nas consultas. Principalmente nas 
áreas de mangue, onde é comum o seu forrageio. Além disso, seu status de 
conservação ainda é desconhecido e é um animal pouco caçado. 
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Um animal bastante abundante nos capinzais das áreas abertas próximas da 
matas, conforme relatos da população local, é o preá, da espécie Galea spixii e 
da família Caviidae, parente do porquinho-da-índia. Outra espécie de roedor 
presente na área do empreendimento, principalmente no entorno do 
manguezal, é a capivara (Hidrochaerys hidrochaerys) da familia 
Hidrochaeridae. Trata-se de uma espécie cosmopolita, estando presente em 
todo o Brasil.  

Pela família Erethizonthidae, o ouriço-cacheiro ou luis-cacheiro, Coendu 
prehensilis, roedor com o corpo coberto por espinhos, foi citado, mas sua 
presença é duvidosa pela pouca cobertura vegetal presente na área. De modo 
geral, ainda é um animal desconhecido em termos de sua situação perante a 
caça. 

Da ordem Lagomorpha e família Leporidae, o coelho-do-mato (Silvilagus 
brasiliensis) foi citado para a área, sendo uma espécie de área abertas e bordas 
de mata. A espécie é bastante comum. 

Os marsupiais, morcegos e os roedores são os três mais importantes grupos 
quanto a diversidade e a abundância de pequenos mamíferos de áreas de 
Mata Atlântica. (Emmons, 1997). Da ordem Marsupialia e família 
Didelphidae, o gambá (Didelphis albiventris) foi uma das espécies de 
marsupial mais citada para a área, sendo salientada sua interação com as 
pessoas através da sua invasão a quintais, por isso essa espécie é considerada 
comensal ao homem e muito comum. Outro representante da família foi a 
catita, Marmosa murina (Linnaeus, 1758). Esta espécie é bastante comum na 
área de Mata Atlântica. Para os marsupiais, foi constatada a presença ainda 
de mais cinco espécies: Caluromys philander, Didelphis aurita, Philander frenata, 
Metachirus nudicaudatus e Micoreus lima. 

Das espécies encontradas para a AID apenas as espécies Agouti paca (paca) e 
Kannabateomys amblyonyx (rato-do-bambu) estão na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro. Ambas as espécies são 
consideradas vulneráveis. O Callithrix jacchus (mico) está tanto na lista de 
animais ameaçados do IBAMA, como na classificação da lista vermelha da 
IUCN e no Anexo II da CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Flora and Fauna), que trata das espécies não necessariamente 
ameaçadas, mas cujo comércio deve ser controlado. 
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APRESENTAÇÃO FOTOS AVIFAUNA 
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Foto 1 Batuiruçu-de-axila-preta (Pluvialis squatarola) , adulto com plumagem de 
inverno e de reprodução. 

 
Fonte: www.birdphotography.com 

Foto 2 Batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus) – adulto e imaturo. 

Fonte: www.birdphotography.com 

Foto 3 Maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa melanoleuca) – adultos. 

Fonte: www.birdphotography.com 
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Foto 4 Maçarico-pintado (Actitis macularia) – adulto. 

Fonte: www.birdphotography.com 

Foto 5  Garças-brancas (Ardea alba) e colhereiros (Ajaja ajaia) voando na foz do 
Canal do Guandu.  
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Foto 6 Colhereiros (Ajaia ajaja) sobrevoando entre  o Canal do Guandu e o Canal 
do Itá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto7  Colhereiro pousado na foz do Canal do Pedrinho. 
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Foto 8 Adulto de garça-moura (Ardea cocoi) pousado no manguezal da foz do Canal 
do Pedrinho. 

 

Foto 9 Jovem de garça-moura (Ardea cocoi) pousada no manguezal  do Canal do 
Pedrinho 
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Foto 10  Bando de biguás (Phalacrocorax brasilianus) sobrevoando entre  o Canal do 
Guandu e o Canal do Itá. 

  

Foto 11 Biguás (Phalacrocorax brasilianus) pousados nos manguezais entre o Canal 
do Guandu e o Canal do Itá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. 

Foto 12 Bando de maçaricos do Gênero Tringa observados em  frente ao manguezal 
entre o canal de São Francisco e do Guandú. 

 

Foto 13 Maçaricos do Gênero Tringa voando em frente a foz  do Canal do Guandu. 
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2.2  BIOTA DE TRANSIÇÃO 

Os manguezais são ecossistemas costeiros regidos por um sistema de marés, 
que ocorrem em locais de mistura das águas doces continentais às salgadas 
oriundas dos mares. Estes ambientes se desenvolvem em estuários, lagoas 
costeiras, baías e deltas na faixa tropical e subtropical do planeta (Figura 
VII.2.2.1). 

Figura VII.2.2.1 Distribuição dos manguezais no mundo. Fonte: SMAC (2000) 

No Brasil, estes ambientes estão presentes desde a costa no estado do Amapá 
(4º N) até Santa Catarina (28º 30’ S). Esta ampla distribuição (FiguraVII.2.2.1) 
faz com que o Brasil seja um dos paises com a maior extensão em áreas de 
manguezal do mundo (SMAC, 2000). 

No estado do Rio de Janeiro as principais formações de manguezais estão 
presentes na foz do rio Itabapoana, na foz do rio Paraíba do Sul, em Macaé, 
na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba e na Baía de Ilha Grande 
(SEMADS, 2001). Estas formações desempenham importantes funções 
ecológicas, entre as quais pode-se citar as seguintes (SMAC, 2000 e SEMADS, 
2001): 

• Proteção da linha de costa, funcionando como barreira mecânica à ação 
erosiva das ondas e marés, assim como às ações dos ventos, garantindo a 
integridade da zona litorânea; 
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• Retenção de sedimentos, desacelerando as partículas transportadas pelas 
águas dos rios e mares, possibilitando uma estabilização do material 
carreado, resultando uma deposição e a fixação posterior pelo sistema 
radicular das árvores de mangue, acarretando o aumento da linha de 
costa pela progradação da vegetação em razão da área ocupada; 

• Ação depuradora e produtora de nutrientes, funcionando como uma espécie 
de filtro biológico natural para a matéria orgânica, fato que resulta na 
remineralização de nutrientes e em produção natural de gases (metano e 
sulfídrico), como também realizando a fixação e inertização de partículas 
contaminantes como nos casos dos metais pesados (zinco, chumbo, 
cádmio, cobre, manganês e cromo); 

• Área de abrigo, alimentação e reprodução, servindo como uma zona de 
berçário natural, onde as espécies jovens em sua maioria, abrigam-se, 
alimentam-se e crescem até a fase pré-adulta. Outros organismos utilizam 
estas áreas como criadouros, uma vez que nos manguezais são 
encontrados poucos predadores e ocorrem em lugares protegidos como 
baías, lagunas e rios. Estes ambientes ainda funcionam como local de 
descanso, abrigo e nutrição para espécies de aves migratórias de outras 
regiões do planeta. 

• Responsável pela renovação dos estoques pesqueiros, sua importância 
ecológica-econômica para as áreas marinhas costeiras é marcante, pois em 
decorrência das funções de abrigo e alimentação, jovens de espécies 
marinha de interesse comercial, utilizam estas áreas nos estágios iniciais 
de vida, e posteriormente dirigem-se para o mar buscando completar seu 
ciclo de vida. 

2.2.1 Definição das Áreas de Influência 

No estado do Rio de Janeiro uma das maiores formações de manguezais 
encontra-se na Baia de Sepetiba, basicamente devido às condições 
hidrodinâmicas marinhas e ao aporte de água doce oriundo da bacia 
hidrográfica que deságua em inúmeros pontos desta baía. Tendo em vista a 
relevância e o significado ecológico destes ecossistemas para a baía de 
Sepetiba, o critério de definição das áreas de influência do empreendimento 
definidas para estes ambientes de transição considerou as distâncias de 
algumas destas formações do empreendimento, sendo portanto, identificadas 
as seguintes áreas. 

Área de Estudo Regional: compreende a baía de Sepetiba, e para os 
levantamentos de dados primários, tomou-se como referência os manguezais 
do rio Piracão e da restinga da Marambaia; 
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Área de Influência Direta: compreende a área adjacente ao empreendimento, 
e que eventualmente poderá sofrer alguma interferência decorrente da 
implantação e operação deste empreendimento. Para os levantamentos de 
dados primários considerou-se os manguezais do trecho entre o canal de Itá e 
o canal do Guandu, e o trecho entre o canal de São Francisco e o rio da 
Guarda. 

Área Diretamente Afetada: compreende a área de manguezal que 
notadamente sofrerá interferência decorrente do empreendimento. Para os 
levantamentos de dados primários foram considerados um perfil paralelo ao 
canal de São de Francisco e outro ao canal do Guandu, ambos na franja de 
mangue frontal ao terreno destinado à CSA.  

2.2.2 Procedimentos Metodológicos 

Os trabalhos sobre manguezais foram realizados com base em levantamentos 
da bibliografia existente para a região e através de levantamentos de campo. 
Visando caracterizar os manguezais presentes na área de influência do 
empreendimento foram efetuados levantamentos de campo nos meses de 
abril e junho de 2005. Nestes levantamentos as áreas de manguezal 
selecionadas foram visitadas com auxílio de barco ou percorrendo-se trilhas a 
pé.  

A vegetação típica dos bosques de manguezal foi estudada através do 
posicionamento de perfis perpendiculares a linha d´água. Em cada perfil 
realizaram-se amostragens em parcelas com 10 metros de lado com distância 
variável entre cada uma delas. Na área diretamente afetada (ADA) a distância 
entre as parcelas foi de 300 metros, visando caracterizar todo o bosque desde 
a linha d´água até a zona de transição. Nas outras áreas a distância entre as 
parcelas foi de 200 metros, salvo em alguns trechos, onde as condições 
naturais presentes no bosque de mangue não permitiram manter este 
distanciamento (presença de canais de maré muito fundos e final da área de 
manguezal). 

Em cada parcela todos os indivíduos vegetais com altura superior a 2,5 
metros tiveram coletados seus dados de altura e de circunferência a altura do 
peito (CAP). As medidas de CAP foram efetuadas com auxílio de fita métrica. 
A altura também foi estimada com auxílio de varas telescópicas com 
intervalos de marcação de 10 cm. Observou-se também a presença de 
indivíduos jovens, de indivíduos mortos e de alterações ambientais, seguindo 
em linhas gerais a metodologia descrita por Schaeffer-Novelli & Cintrón 
(1986). Em cada parcela foram obtidas as coordenadas geográficas com 
auxílio de GPS da marca Etrex venture. Os dados coletados em campo foram 
anotados em planilha e transportados para laboratório. 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-194

Os dados levantados em campo permitiram avaliar a estrutura da vegetação, 
através dos seguintes parâmetros: DAP, altura, densidade, dominância e 
composição. Os dados primários coletados também foram utilizados para 
realizar a análise fitossociológica, com auxílio do programa Excel, onde se 
calculou parâmetros como: FR (freqüência relativa), FA (freqüência absoluta), 
DR (densidade relativa), AB (área basal), IVI (Índice de valor de Importância), 
IVC (Índice de valor de Cobertura), Do (Dominância) e DoR (Dominância 
relativa). A ocorrência de outros vegetais presentes nos manguezais foi 
efetuada através da observação destes organismos sobre os sedimentos e 
pneumatóros. 

A fauna silvestre associada ao manguezal foi caracterizada enfocando a 
ocorrência dos grupos de invertebrados e vertebrados, considerando-se as 
áreas de influência do empreendimento, mediante observações de 
organismos presentes no sedimento, árvores e troncos, além da coleta quando 
necessário para determinação das espécies. 

Para as espécies de caranguejo foram efetuados levantamentos quantitativos e 
qualitativos das espécies. O levantamento quantitativo foi efetuado a partir 
de um quadrat de 10 m2 de área posicionado paralelamente as parcelas de 
vegetação, onde foram efetuadas contagens das tocas das espécies de 
caranguejos para a análise quantitativa. O levantamento qualitativo das 
espécies foi efetuado a partir de observações e coletas realizadas dentro do 
quadrat de fauna, dentro da parcela de vegetação, no entorno da parcela de 
vegetação e no trecho de manguezal entre as parcelas de vegetação. Alem 
disso, foram registrados vestígios de animais, como rastros e fezes, 
especialmente de mamíferos. Foram também considerados dados pretéritos 
disponíveis em documentações técnicas e literatura científica sobre a região 
de Sepetiba.  

As informações obtidas em dados secundários foram levantadas através da 
consulta de livros e publicações em periódicos nas seguintes bibliotecas: 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 
Universidade Federal Fluminense. Foram também efetuados levantamentos 
de trabalhos na internet, principalmente nas páginas de universidades e do 
Scielo, na internet. 
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2.2.3 Caracterização da Área de Estudo Regional (AER) 

No município do Rio de Janeiro os manguezais estão presentes na Ilha do 
Governador, na Ilha do Fundão, ao longo da Linha Vermelha, no Caju, nas 
lagoas da Barra da Tijuca e na região da Baía de Sepetiba. Segundo dados da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os manguezais ocupavam em 1999 
uma área de 3489,08 há, que corrrespondia a 2,86 % do município  

Na Baía de Sepetiba encontra-se a maior formação de manguezal do 
município do Rio de Janeiro. Tal fato deve-se as condições hidrodinâmicas 
marinhas e ao aporte de água doce oriundo da bacia hidrográfica que 
deságua em inúmeros pontos desta baía.  

Os cursos d’água presentes na Baía de Sepetiba podem ser divididos em 
canais de maré anastomosados, largos e rasos (canais do Pau torto e do 
Bacalhau) e canais de maré meandrantes estreitos e profundos (rios Portinho 
e Piracão). É importante ressaltar que vários dos rios da região funcionam 
como canais de maré, com fluxo de água doce reduzido e circulação regida 
pelo regime de marés, o que associado a baixa declividade do terreno, 
propicia a ocupação por manguezais em áreas bem afastadas dos corpos 
d’água (Soares, 1977 apud Correa et al, 2000a). 

Na Baía de Sepetiba destacam-se os manguezais da Restinga de Marambaia, 
do canal do Bacalhau, do rio Portinho, do rio Piracão, do rio Piraquê, da 
Reserva Biológica de Guaratiba, de Brisas, do canal do Pau Flecha, da base 
aérea, do canal do Itá, do canal do rio Guandu, do canal de São Francisco, do 
rio da Guarda, de Coroa Grande, de Itacuruçá e da Gamboa (Fotos 1 e 2).  

Foto 1 Visão dos Manguezais do Canal do Bacalhau na Região de Guaratiba 
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Foto2 Visão do manguezal da Restinga de Marambaia 

Estas formações de manguezais estão em diferentes estágios de conservação. 
Os trechos mais conservados localizam-se na área da Reserva Biológica e 
Arqueológica de Guaratiba e no Centro do Exército na Restinga de 
Marambaia. Cabe ressaltar que a presença das forças armadas na região é um 
dos fatores principais para a preservação e conservação dos manguezais, pois 
caso estas unidades não estivessem presentes na região, provavelmente os 
manguezais presentes dentro de sua área de jurisdição já teriam sido 
degradados. 

Os principais fatores de degradação dos manguezais da Baía de Sepetiba 
estão associados ao lançamento de resíduos sólidos, lançamento de esgotos 
domésticos e industriais, construção de residências, aterro, captura de 
organismos, assoreamento e corte de vegetação. A vegetação cortada é 
utilizada pelos moradores da região para construção de casas, cercas e currais 
de pesca.  

Em virtude da relevância ecológica e visando preservar e conservar os 
manguezais da região, foram implementadas pelo poder público duas 
Unidades de Conservação a saber: Reserva Biológica e Arqueológica de 
Guaratiba e a Área de Preservação Ambiental de Brisas. 
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Segundo o IEF (2005) a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba foi 
criada, pelo Decreto Estadual nº 7.549, de 20 de novembro de 1974, 
objetivando, prioritariamente, a preservação de manguezais e de sítios 
arqueológicos de grande valor histórico para o Estado. Mais tarde, o Decreto 
Estadual nº 5.415, de 31 de março de 1982, reduziu-lhe os limites, para 
permitir a implantação do Centro Tecnológico do Exército - CETX. Porém 
foram acrescidos a esta Unidade de Conservação os manguezais e terrenos de 
marinha situados entre os rios Piraquê e Piracão, através do Decreto Estadual 
nº 32.365, de 10 de dezembro de 2002.  

A Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, com área de 
aproximadamente 3.600 hectares, está localizada na Zona Oeste do município 
do Rio de Janeiro, litoral nordeste da Baía de Sepetiba, abrangendo somente 
terrenos de marinha. Caracteriza-se por uma extensa cobertura de 
manguezais e por ser um dos mais preservados do estado, que se tornaram 
locais de abrigo para inúmeras espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
extinção. Nos meandros dos rios há vegetação de manguezal de porte 
arbóreo, que chega a atingir 8 metros de altura. As espécies mais freqüentes 
são mangue-vermelho, mangue-branco e mangue-siriúba, que se fixa nas 
áreas mais próximas da terra firme. Na zona de transição entre mangue e 
terra firme surgem espécies típicas de matas alagadas ou de restingas, como 
taboa e pau-de-tamanco, entre outros. Nos substratos mais sólidos ocorrem 
espécies de fauna como mexilhão, ostra e crustáceos típicos, como guaiamum, 
uçá, siris-azuis e chama-marés.  

Na Reserva de Guaratiba, a avifauna é rica e ainda abriga diferentes tipos de 
ave, como o raro colhereiro. Esta é uma área de nidificação de aves 
paludícolas e ponto de repouso e alimentação de aves migratórias. Lá, podem 
ser encontrados, com freqüência, sebinho-do-mangue, pica-pau-anão, 
viuvinha e socó-dorminhoco. Entre as espécies migratórias, surgem maçarico-
de-coleira, maçarico-de-peito-branco e batuíra. O maior destaque entre os 
répteis é o jacaré-do-papo-amarelo, também ameaçado de extinção. Entre os 
mamíferos, destacam-se irara e lontra.  

A APA das Brisas foi criada em 05/10/92 pela Lei Municipal 1.918/92. Possui 
101,6 hectares dos ecossistemas de manguezal e restinga. Esta Unidade de 
Conservação localiza-se no Bairro Pedra de Guaratiba. A sua área de 
manguezal inclui além do bosque a ocorrência de extensas áreas de apicum. 
Na área estão presentes as espécies típicas da flora e fauna de manguezais. 
Na sua área se desenvolve captura de peixes, mariscos e caranguejos pela 
população do seu entorno, principalmente na Praia de Brisas.  É possível 
observar em alguns pontos acúmulos de conchas de mariscos extraídos no 
local.  
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Para a caracterização dos manguezais, cobertura vegetal e fauna, da área de 
estudo regional foram realizadas coletas em duas áreas, na foz do rio Piracão, 
e na restinga de Marambaia. Em cada uma das áreas foram posicionados 
perfis perpendiculares a linha d´água, onde realizaram-se estudos através da 
disposição de parcelas conforme apresentado na Tabela VII.2.2.1. Também, 
foram considerados os estudos realizados pela Ambiental (1996), o de Corrêa 
et al (1997), Pellegrini et al (2000), Oshiro et al (1998), dentre outros, para o 
suprimento de dados secundários. 

Tabela VII.2.2.1 Parcelas de Coleta nos Perfis Dos Manguezais do Rio Piracão e da 
Restinga de Marambaia 

Rio Piracão Marambaia 

Parcelas Coordenadas (*) Parcelas Coordenadas (*) 

1 643.105 E - 7.453.430 N 1 642.090 E - 7.452.391 N 

2 643.200 E - 7.453.590 N 2 641.950 E - 7.452.180 N 

3 643.270 E - 7.453.740 N 3 641.852 E - 7.452.014 N 

*  Coordenadas em UTM SAD 69 

Cobertura Vegetal 

Rio Piracão 

No rio Piracão foram estabelecidas três parcelas ao longo de um perfil com 
320 metros. Na parcela 1 foi observada a ocorrência de Rhizophora mangle 
(mangue vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia 
racemosa (mangue branco), conforme apresentado nas Fotos 3 e 4. Foi 
observado apenas um indivíduo de Avicennia schaueriana (mangue preto) 
morto na parcela.  

Sobre os pneumatóforos e raízes foram observadas algas das espécies 
Bostrychia sp., Rhizoclonium sp. e Cladophoropsis sp.  
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Foto 3  Exemplares de Avicennia schaueriana (Mangue Preto) na Parcela 1 do Rio 
Piracão 

 

Foto 4  Visão dos Exemplares de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) na Parcela 
1 do rio Piracão 
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Foram observados 38 indivíduos nesta parcela. O DAP médio foi de 6,15 cm. 
A altura das espécies de mangue desta parcela variaram entre 2,6 e 11,3 m, 
sendo que a altura média foi 6,51 m (Tabela VII.2.2.2). Com relação a área 
basal, a espécie que mais contribuiu foi Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
com 14,47 m2/ha, seguida de Avicennia schaueriana (mangue preto) com 8,90 
m2/ha. Nesta parcela a maior contribuição para classe diamétrica foi do DAP 
< 2,5  com 25,72  m2/ha (Tabela VII.2.2. 3). 

A parcela 2 foi representada pelas espécies Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) e Avicennia schaueriana (mangue preto). Foram observados 12 
exemplares de Rhizophora mangle (mangue vermelho) mortos e 1 exemplar de 
Avicennia schaueriana (mangue preto). Assim como na parcela anterior, sobre 
as raízes e pneumatóforos, também foi observada a presença de algas das 
espécies Bostrychia sp., Rhizoclonium sp. e Cladophoropsis sp. (Foto 5 e 6). 

O número de árvores observadas dentro desta parcela foi o mais elevado do 
perfil, com 76 indivíduos. O DAP médio registrado nesta parcela foi de 3,84 
cm, variando entre 0,83 e 12,45 cm. A altura média obtida foi de 4,24 m, sendo 
que o valor máximo foi de 8,5 m e o valor mínimo foi de 2,60 (Tabela VII.2.2. 
2). 

Assim como observado na parcela 1 a espécie que mais contribuiu para a área 
basal foi Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 6,74  m2/ha. Porém, o 
valor obtido da área basal de Avicennia schaueriana (mangue preto) foi de 6,38 
m2/ha, bem próximo ao de Rhizophora mangle (mangue vermelho). A maior 
contribuição para classe diamétrica foi do DAP > 10 com 1,58 m2/ha (Tabela 
VII.2.2. 3). 
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Foto 5 Indivíduos de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) Presentes na Parcela 2 
do Rio Piracão 

 

Foto 6  Algas Presentes Sobre os Pneumatóforos na Parcela 2 do Rio Piracão 
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A Parcela 3 foi posicionada 120 metros após a parcela 2, devido à existência 
de um canal profundo de maré de difícil transposição. Entre a parcela 2 e a 
parcela 3 foi observada a ocorrência de um apicum. Tal fisionomia não 
apresentava sobre o seu sedimento a ocorrência de espécies típicas de 
manguezal (Foto 7).  

A parcela 3 foi inteiramente representada pela espécie Rhizophora mangle 
(mangue vermelho), onde foi registrada a presença de 56 indivíduos (Foto  8). 
Nesta parcela foram observadas a ocorrência de algas das espécies Bostrychia 
sp., Rhizoclonium sp. e Cladophoropsis sp. 

Foto 7 Visão do Apicum (coordenadas 643.127 E e 7.453.612 N) entre as parcelas 2 e 3 

 

O DAP médio mensurado na parcela 3 foi de 2,86 cm. A altura das árvores 
variou entre 3,2 m e 7,5 sendo obtida a média de 5,5 m (Tabela VII.2.2. 2). O 
resultado obtido para a área basal de Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
foi de 13,73  m2/ha. A maior contribuição para classe diamétrica foi do DAP > 
10 com 2,35 m2/ha (Tabela VII.2.2. 3). 

Tabela VII.2.2.2 Número de indivíduos, DAP médio a altura média do perfil do Rio 
Piracão 

 N. ind DAP médio (cm) Altura média (m) 

Parcela 1 38 6,15 6,51 

Parcela 2 76 3,84 4,24 

Parcela 3 56 2,86 5,50 
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Foto 8 Visão dos Exemplares de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) na Parcela 
3 do Rio Piracão 

 

Tabela VII.2.2.3 Contribuição de área basal por espécie e valores das classes diamétricas 
no perfil do Rio Piracão 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 14,47 0,85 8,90 24,22 25,72 0,11 0,38 1,60 

Parcela 2 6,74 0,00 6,38 13,12 0,02 0,11 0,41 1,58 

Parcela 3 13,73 0,00 0,00 13,73 0,02 0,09 0,50 2,35 

Total 34,94 0,85 15,28 51,07 25,76 0,31 1,29 5,53 

Rm – Rhizophora mangle; Lr – Laguncularia racemosa; As – Avicennia schaueriana. 

Com relação aos valores absolutos das espécies ao longo do perfil do rio 
Piracão, os resultados indicaram que Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
ocorreu nas três parcelas, apresentando maior número de indivíduos nas 
parcelas 2 e 3, sendo esta última composta exclusivamente por indivíduos 
desta espécie (Figura VII.2.2.2). Avicennia schaueriana (mangue preto) foi a 
segunda espécie que mais contribui para o perfil em número de indivíduos, 
ocorrendo nas parcelas 1 (onde predominou) e 2. A espécie Laguncularia 
racemosa (mangue branco) foi registrada apenas na parcela 1. Os resultados 
quantitativos permitiram determinar que, ao longo do perfil, a maior 
contribuição percentual foi da espécie Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
com 76 %, seguida de Avicennia schaueriana (mangue preto) com 24 % e por 
Laguncularia racemosa (mangue branco) com 1%, conforme apresentado na 
figura VII.2.2.3. 
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Figura VII.2.2.2  Contribuição quantitativa de Rhizophora mangle ( Mangue Vermelho), 
(Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas parcelas do 
perfil do rio Piracão 
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Figura VII.2.2.3 Percentual de Rhizophora mangle ( Mangue Vermelho), Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas 
parcelas do perfil do rio Piracão 
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Observando os dados obtidos para o DAP médio nas três parcelas (figura 
VII.2.2.4) nota-se que os valores decresceram no sentido da linha d´água para 
o interior do bosque, ou seja da parcela 1 para a parcela 3, onde foram 
registrados respectivamente o maior (6,15) e o menor (2,89) valor médio. A 
mesma variação decrescente foi observada com relação aos valores de altura 
média. Porém, nesta variável, o menor valor médio foi registrado na parcela 2 
com 4,24 m (figura VII.2.2.5). 
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Figura VII.2.2.4 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do rio Piracão 
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Figura VII.2.2.5 Variação dos valores de altura média no perfil do rio Piracão 
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Analisando o perfil como um todo a espécie que apresentou maior densidade 
foi Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 139.000 ind/ha, seguido por 
Avicennia schaueriana (mangue preto) com 42.000 ind/ha. A maior 
contribuição de área basal também foi de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) com 34,94 m2/ ha (Tabela VII.2.2. 4). 

Tabela VII.2.2.4 Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil do 
Rio Piracão 

Espécies Ind/ha. 
Área Basal 

(m2/ ha) 

Rhizophora mangle 13.900 34,94 

Laguncularia racemosa 100 0,85 

Avicennia schaueriana 4.200 15,28 
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A análise fitossociológica do perfil indicou que Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) foi a espécie mais importante do perfil que apresentou os maiores 
valores para dominância relativa, frequência absoluta, frequência relativa, 
dominância relativa, índice de valor de importância e índice de valor de 
cobertura. A segunda espécie mais importante foi Avicennia schaueriana 
(mangue preto), conforme os dados apresentados na Tabela VII.2.2. 5.  

Tabela VII.2.2.5 Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do manguezal do Rio 
Piracão 

Espécies DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

R. mangle 76,37 100 50 68,40 129,87 144,77 

L.racemosa 0,55 33,33 16,67 1,68 17,30 2,22 

A. schaueriana 23,08 66,67 33,33 29,92 57,94 52,99 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; 
 IVI-índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 

Marambaia 

Este perfil foi posicionado em uma área de manguezal em frente a Restinga 
de Marambaia, onde foram efetuadas amostragens em três parcelas. A 
extensão do total do manguezal neste perfil foi de 590 metros até a transição 
com a restinga.  

Na parcela 1 foram observadas as espécies Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) e Avicennia schaueriana (mangue preto), conforme demonstrado na 
Foto 9, se desenvolvendo sobre um sedimento areno-lamoso (Foto 10). Nesta 
parcela foram registrados 2 indivíduos mortos de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) e 2 indivíduos mortos de Avicennia schaueriana (mangue preto). 
Registrou-se a ocorrência das algas Bostrychia sp. e Rhizoclonium sp. sobre 
raízes escora, troncos e  pneumatóforos. 
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Foto 9 Visão da Marcação da Parcela 1 no Manguezal da Marambaia, Onde 
Destaca-se a Ocorrência de Exemplares de Rhizophora mangle (Mangue 
Vermelho) 

 

Foram registrados 29 indivíduos nesta parcela. O DAP médio obtido foi de 
7,69 cm. Apesar do predomínio de Rhizophora mangle (mangue vermelho), o 
maior valor de DAP foi registrado para um exemplar de Avicennia schaueriana 
(mangue preto) com 25,15 cm. A altura média registrada foi de 10,26, sendo 
que a altura das árvores variou entre 2,7 e 19 m (Tabela VII.2.2. 6). A espécie 
que mais contribuiu para a área basal foi Rhizophora mangle (mangue 
vermelho), seguida por Avicennia schaueriana (mangue preto) com 
respectivamente 26,39 e 13,87 m2/ha. A maior contribuição para classe 
diamétrica foi a do DAP > 10 com 1,76 m2/ha (Tabela VII.2.2. 7). 
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Foto 10 Exemplar de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) e Plântulas de 
Avicennia schaueriana (Mangue Preto) e Rhizophora mangle (Mangue 
Vermelho) Crescendo sobre o Sedimento Areno-Lamoso 

 

Na parcela 2 (Foto 11) foram observadas as mesmas espécies que na parcela 1, 
Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Avicennia schaueriana (mangue preto), 
totalizando 89 árvores. Nesta parcela as espécies também se desenvolveram 
sobre um sedimento areno-lamoso e foi registrada a ocorrência de 7 
indivíduos mortos de Avicennia schaueriana (mangue preto) e 1 indivíduo 
morto de Rhizophora mangle (mangue vermelho). 
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Foto 11 Exemplares de Avicennia schaueriana (Mangue Preto) e Rhizophora mangle 
(Mangue Vermelho) observados na parcela 2 do manguezal da Marambaia 

 

O DAP médio registrado nesta parcela foi de 4,71 cm, sendo que os valores 
mensurados para o DAP variaram entre 0,8 e 31,83 cm. A altura média 
registrada para a parcela 2 foi 5,47 m (Tabela VII.2.2. 6). A maior contribuição 
para área basal foi da espécie Avicennia schaueriana (mangue preto) com 17,01 
m2/ha. Com relação a classe diamétrica a maior contribuição foi do DAP > 10 
com 1,82 m2/ha (Tabela VII.2.2. 7). No trecho entre a parcela 2 e a parcela 3 o 
bosque de mangue começou a apresentar um maior espaçamento entre as 
espécies. Também foi observado um aumento na quantidade de areia 
presente no sedimento ,que provavelmente deve ter sido carreada da restinga 
localizada após o manguezal (Foto 12). 
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Foto 12 Visão de um trecho do manguezal da Marambaia entre a parcela 2 e 3 

 

A parcela 3 foi representada pelas espécies Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) e Avicennia schaueriana (mangue preto). Foram mensurados dentro 
da parcela 33 indivíduos. Com relação aos indivíduos mortos, foram 
registrados 6 exemplares de Avicennia schaueriana (mangue preto) e 11 
exemplares de Rhizophora mangle (mangue vermelho) mortos dentro da 
parcela. O sedimento areno-lamoso presente nesta parcela apresentou 
visualmente maior quantidade de areia do que a  parcela 2 (Foto  13 e 14). O 
DAP médio registrado para as árvores desta parcela foi de  6,35 cm. A altura 
das árvores variou entre 3 e 9,2 m, sendo que o valor médio obtido foi 5,54 m 
(Tabela VII.2.2.6). Assim como descrito para a parcela 2, a maior contribuição 
de área basal foi da espécie Avicennia schaueriana (mangue preto) com 14,76 
m2/ha. A maior contribuição para classe diamétrica foi a do DAP > 10 com 
1,37 m2/ha (Tabela VII.2.2. 7). 
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Foto  13  Aspecto do bosque de manguezal na parcela 3 onde observam-se exemplares 
de Avicennia schaueriana (Mangue Preto) e de Rhizophora mangle (Mangue 
Vermelho). Ao centro, exemplar de Avicennia schaueriana (Mangue Preto) 
com o tronco enegrecido 

 

Foto 14 Aspecto do sedimento da parcela 3 onde observa-se a maior presença de areia 
(zona mais clara) 
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Tabela VII.2.2.6 Número de indivíduos, DAP médio a altura média do perfil da Marambaia 

 N.ind DAP médio 
(cm) Altura média (m) 

Parcela 1 29 7,69 10,26 

Parcela 2 89 4,71 5,47 

Parcela 3 33 6,35 5,54 

Tabela VII.2.2.7  Contribuição de área basal por espécie e valores das classes diamétricas 
no perfil da Marambaia 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 26,39 0,00 8,96 35,35 0,02 0,09 0,45 1,76 

Parcela 2 13,87 0,00 17,01 30,88 0,02 0,09 0,39 1,82 

Parcela 3 3,39 0,00 14,76 18,15 0,05 0,11 0,39 1,37 

Total 43,65 0,00 40,73 84,38 0,09 0,29 1,23 4,95 

Rm – Rhizophora mangle; Lr – Laguncularia racemosa; As – Avicennia schaueriana. 

Analisando os dados obtidos para as espécies do perfil do manguezal da 
Marambaia, observou-se que todas as parcelas foram representadas por 
Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Avicennia schaueriana (mangue preto), 
não tendo sido registrada dentro da parcela a ocorrência de Laguncularia 
racemosa (mangue branco). Com relação a quantidade de indivíduos, 
Rhizophora mangle (mangue vermelho) apresentou maiores valores nas 
parcelas 1 e 3,  onde os valores registrados foram muito próximos ao de 
Avicennia schaueriana (mangue preto), enquanto que Avicennia schaueriana 
(mangue preto) apresentou maior valor na parcela 2 (figura VII.2.2.6). Com 
base nos resultados quantitativos, foi possível determinar que ao longo do 
perfil, a maior contribuição percentual foi da espécie Avicennia schaueriana 
(mangue preto) com 62 % e a menor de contribuição foi de Rhizophora mangle 
(mangue vermelho) com 38 % (figura VII.2.2.7). 
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Figura VII.2.2.6  Contribuição quantitativa de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), e 
Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas parcelas do perfil do manguezal 
da Marambaia 
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Figura VII.2.2.7 Percentual de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) e Avicennia 
schaueriana (Mangue Preto) nas parcelas do perfil do manguezal da 
Marambaia 
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Analisando os dados obtidos para o DAP médio nas três parcelas (figura 
VII.2.2.8) observou-se que o maior valor foi registrado para parcela 1 (7,69 
cm), seguido pela parcela 3 (6,35 cm) e pela parcela 2 (4,71 cm). A mesma 
variação observada para o DAP médio foi registrada para altura média, onde 
o maior valor foi registrado na parcela 1, seguido pela parcela 3 e parcela 2, 
onde foram registrados respectivamente os seguintes valores 10,26 m, 5,54 m 
e 5,47 m (figura VII.2.2.9). 
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Figura VII.2.2.8 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do perfil da Marambaia  
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Figura VII.2.2.9 Variação dos valores de altura média no perfil da Marambaia 
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A espécie que apresentou maior densidade foi Avicennia schaueriana (mangue 
preto) com 9.400 ind/ha. O valor obtido para densidade de Rhizophora mangle 
(mangue vermelho) foi de 5.700 ind/ha. A maior contribuição de área basal 
porém foi de Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 43,65 m2/ ha (Tabela 
VII.2.2. 8). 

Tabela VII.2.2.8 Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil 
da Marambaia 

Espécies Ind/ha. 
Área Basal 

(m2/ ha) 

Rhizophora mangle 5700 43,65 

Laguncularia racemosa 0 0 

Avicennia schaueriana 9400 40,73 
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A análise fitossociológica do perfil indicou que Avicennia schaueriana (mangue 
preto)  apresentou maiores valores para densidade relativa, índice de valor de 
importância e índice de valor de cobertura. Já a espécie Rhizophora mangle 
(mangue vermelho) apresentou os maiores valores mais elevados para 
dominância relativa. Com relação a freqüência absoluta e freqüência relativa 
as duas espécies apresentaram valores iguais (Tabela VII.2.2. 9). 

Tabela VII.2.2.9 Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do manguezal da 
Marambaia. 

Espécies DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

R. mangle 37,75 100 50 51,73 92,11 89,48 

L.racemosa 0 0 0 0 0 0 

A. schaueriana 62,25 100 50 48,27 116,33 110,52 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; IVI-
índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 

A Ambiental (1996) realizou um estudo para Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMAC), onde foi efetuado um levantamento de todos os 
manguezais do município do Rio de Janeiro. Na Baía de Sepetiba o estudo foi 
feito em duas áreas distintas: região de Guaratiba e região de Sepetiba.  

Na região de Guaratiba foram visitadas as áreas de manguezal existentes na 
Restinga da Marambaia, ao longo dos canais e na margem da Baía de 
Sepetiba, tendo como limite o manguezal da APA de Brisas. Os principais 
resultados encontrados nos perfis perpendiculares a linha d’água em 7 
estações amostrais, são apresentados a seguir.  

Na estação localizada na Restinga da Marambaia, na margem do canal do 
Bacalhau, encontrou-se sedimento  lamoso, e um bosque dominado por 
Rhizophora mangle (mangue vermelho). Não foram observados exemplares de 
Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco) 
nos arredores da parcela. Acima deste perfil há um apicum com a presença 
marcante de Sporobolus virginicus. 

Na  estação  posicionada na Restinga da Marambaia na margem do canal do 
Pau Torto, a constituição do sedimento foi areno-argilosa apresentando um 
bosque composto por Avicennia schaueriana (mangue preto) e Rhizophora 
mangle (mangue vermelho), com rara presença de Laguncularia racemosa 
(mangue branco). A vegetação de transição observada foi composta por 
Acrostichum aureum (samambaia do brejo), Dalbergia ecastophylla, Hibiscus 
pernambucensis (guaxima) e Schinus terebinthifolius (aroeira). 

Na estação  localizada na Restinga da Marambaia na margem do canal do Pau 
Torto, em frente a Ilha do Cavalo, a composição do solo encontrado foi 
argilosa, com um bosque dominado por Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) que divide o espaço com Avicennia schaueriana (mangue preto).  
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Na  estação localizada na margem do canal do Pedrinho próximo a foz do rio 
Portinho, o solo observado foi argilo-lamoso dominado por Laguncularia 
racemosa (mangue branco), com presença de Avicennia schaueriana (mangue 
preto). Nas proximidades é marcante a presença de Rhizophora mangle 
(mangue vermelho). A vegetação de transição não está presente no perfil. 

Na estação localizada na margem do canal do Pedrinho em frente a Ilha do 
Bom Jardim, o  solo observado foi argilo-lamoso dominado por Avicennia 
schaueriana (mangue preto), com ocorrência de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) na zona baixa próximo a linha d´água. Para o interior do bosque, 
na direção do apicum, as posições se invertem, ocorrendo predomínio de 
Avicennia schaueriana (mangue preto). Observou-se um banco de areia 
dominado por uma espécie de capim, bordejado por alguns espécimes de 
Fimbristylis spadicea , Hibiscus pernambucensis (guaxima), Sesuvium 
portulacastrum (beldroega da praia) e Schinus terebinthifolius (aroeira). No 
apicum, observou-se Salicornia gaudichaudiana, ocorrendo discretamente e nas 
adjacências das árvores. Esta paisagem é cercada pelos mangues Avicennia 
schaueriana (mangue preto) e Rhizophora mangle (mangue vermelho). 

Na estação posicionada na margem da baía em frente ao Campo do Peixoto, o 
solo observado foi argiloso com a vegetação representada por Rhizophora 
mangle (mangue vermelho), que domina o bosque ao longo de todo o perfil, 
enquanto que, Avicennia schaueriana (mangue preto) ocorre discretamente. 
Esta área sofreu um forte desmatamento para confecção das cercadas (currais) 
presentes nas águas da baía. O apicum apresenta-se com várias “ilhas de 
vegetação”, compostas pelos mangues e por Salicornia gaudichaudiana. 
Também observa-se Sesuvium portulacastrum (beldroega da praia) ocorrendo 
discretamente nas adjacências dos canais. 

Na estação localizada na APA das Brisas, o solo observado foi argilo-lamoso, 
alterado pela argila do aterro adjacente e pela descarga de conchas de sururu 
capturados pela comunidade pesqueira. O bosque foi composto 
fundamentalmente por Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia 
racemosa (mangue branco), com ocorrência de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) para o interior do bosque.  

O perfil terminou em um valão aberto em meio ao manguezal. Após este 
valão, o bosque foi representado por Laguncularia racemosa (mangue branco) e 
Acrostichum aureum (samambaia do brejo) que penetra em meio à vegetação 
arbórea dos mangues. 
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Correa et al. (1997) efetuaram uma caracterização estrutural do manguezal da 
região do rio Piracão através de um perfil onde foram posicionadas 16 
estações, não contíguas e com dimensões variáveis. Foram estudados o 
diâmetro a altura do peito (DAP) e a altura de cada árvore. Os dados de 
altura média variaram de 2,6 m a 6,9 m. Quanto aos dados de DAP observou-
se uma grande heterogeneidade entre as estações, com valor máximo de 7 cm 
e mínimo de 1,8 cm. Ainda segundo estes autores os valores de área basal 
apresentaram grande variabilidade, oscilando entre 12,48 m2/ha e 24,22 
m2/ha. 

A análise dos dados obtidos por Correa et al. (op cit) de altura média e DAP, 
permitiu dividir o bosque estudado em dois grupos. O primeiro grupo foi 
representado pelas parcelas com maiores valores de DAP e altura média, em 
função do intenso hidrodinamismo gerado pela constante inundação da 
maré. O segundo grupo foi composto por parcelas com menor 
desenvolvimento estrutural, provavelmente, em função da baixa freqüência 
de inundação pelas marés e proximidade do apicum.  

Quanto ao padrão de zonação obtido para o bosque do rio Piracão, os autores 
consideraram que o mesmo apresentou duas zonas distintas de ocupação: a 
primeira onde Avicennia schaueriana (mangue preto) apareceu como espécie 
dominante nas primeiras estações e a segunda que compreendeu as demais 
estações com dominância de Rhizophora mangle (mangue vermelho). A 
dominância de Avicennia schaueriana (mangue preto) observada por Correa et 
al (op cit) na porção anterior do bosque do rio Piracão, talvez possa ser 
explicada pela ocorrência de processos de erosão no local, evidenciado pela 
grande exposição das raízes das árvores neste trecho. Enquanto que a 
presença de Rhizophora mangle (mangue vermelho) em áreas mais interiores 
no bosque e nas proximidades do apicum sugere que a salinidade não seja 
um fator condicionante da competição por espaço para este bosque. 

Pellegrini et al (2000) efetuaram um estudo em um bosque de mangue 
próximo a uma região de apicum no manguezal de Guaratiba. Neste trabalho 
foram posicionadas 8 parcelas distribuídas da linha d’água até o apicum, com 
áreas amostrais variando entre 100 e 300 m2 de acordo com a densidade do 
bosque. Foram obtidos dados de DAP, altura, salinidade e granulometria. 

Os resultados obtidos por estes autores indicaram que a contribuição mais 
marcante para o DAP foi dos indivíduos da classe diamétrica entre ≥ 2,5 cm e 
< 10 cm. As maiores densidades foram observadas nas estações mais 
próximas ao apicum.  
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As maiores alturas médias e maiores DAP médios foram registrados nas 
estações mais próximas a linha de maré diminuindo gradualmente no sentido 
do apicum. Estes resultados obtidos para altura e densidade do bosque foram 
corroborados por Cintrón e Schaeffer-Novelli (1985) apud Pellegrini et al 
(2000), que descreveram que bosques sujeitos a salinidade acima do ótimo se 
caracterizam por pouco desenvolvimento vertical, entretanto apresentam um 
número maior de indivíduos. 

A maior contribuição de área basal de Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
foi observada nas estações próximas a linha d´água. Nas áreas próximas ao 
apicum tornou-se crescente a dominância em percentagem de área basal de 
Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia schaueriana (mangue 
preto). 

Estudos realizados por Weishaupl (1981) e Jimenez (1994) apud Oliveira et al. 
(2000) descreveram uma alta taxa de mortalidade de propágulos e plântulas 
de Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia schaueriana (mangue 
preto), onde ocorreu um período de intenso recrutamento seguido de uma 
alta taxa de mortalidade, limitando portanto o sucesso dos recrutas à abertura 
de espaços na copa de bosques de manguezais durante o período de pico de 
recrutamento. Observando-se os dados obtidos em Guaratiba por Oliveira et 
al. (op cit), notou-se que o padrão descrito por Weishaupl e Jimenez para 
Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia schaueriana (mangue preto) 
não foi observado, pois ocorreu a manutenção da alta densidade de jovens. 
Ao longo do tempo os dados da densidade de indivíduos jovens das duas 
espécies demonstraram uma estabilização na população de Laguncularia 
racemosa (mangue branco) e sua substituição gradativa por Avicennia 
schaueriana (mangue preto). 

Duque Estrada et al. (2003) efetuaram um monitoramento do processo de 
colonização de uma planície hipersalina (apicum) por Avicennia schaueriana 
(mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco), entre junho de 1998 
e janeiro de 2002, em área adjacente ao bosque de mangue em Guaratiba onde 
foi registrada uma  salinidade média de 37,2. Os resultados demonstraram 
uma consolidação do processo de colonização, que foi marcado pelo aumento 
inicial com tendência a estabilização da densidade de jovens (25.250 ind/ha - 
junho de 1998 e 36.727 ind/ha em janeiro de 2002), pelo crescimento em 
altura média (50,8 cm em junho de 1998 e 70,5 cm em janeiro de 2002) e 
diâmetro médio (2,1 cm em junho de 1998 e 4,1 cm em janeiro de 2002 ) destes 
indivíduos.  
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Durante o monitoramento, estes autores observaram que o pico de 
recrutamento de Avicennia schaueriana (mangue preto), com 33.182 
plântulas/ha em abril de 1999, associado ao aumento na densidade de jovens 
desta espécie, elevou-se até igualar-se ao valor de densidade de Laguncularia 
racemosa (mangue branco) com 36.727 ind/ha em janeiro de 2002. Tal fato 
indicou a substituição da espécie pioneira Laguncularia racemosa (mangue 
branco) por Avicennia schaueriana (mangue preto). 

Durante este monitoramento ocorreu consolidação da colonização do apicum 
por espécies de mangue. Em parcelas justapostas na transição apicum-
bosque, observou-se redução do diâmetro dos troncos de aproximadamente 
8,0 cm até 2,0 cm em direção ao apicum no final do período monitorado.  

Da mesma forma, a densidade de jovens variou de 110.800 até 1.334 Ind/ha. . 
Tal processo consolidou-se, com aumento da densidade de jovens em todas as 
parcelas (de 89.400 a 110.800/ha., na porção intermediária), além de 
colonização paulatina do apicum, com progressiva substituição de 
Laguncularia racemosa (mangue branco) por Avecennia schaueriana (mangue 
preto). O padrão observado indicou uma sucessão em direção ao apicum, a 
qual pode ser induzida pela elevação do nível médio relativo do mar.  

Tavares et al. (2000) realizaram um estudo no manguezal de Coroa Grande 
com objetivo de determinar a composição e distribuição das macroalgas. As 
algas foram levantadas a partir do posicionamento de um transecto dividido 
em 5 estações dentro da área do manguezal. 

A comunidade algal foi representada por treze espécies. Destas, 8 espécies 
foram da divisão Rhodophyta (Bostrychia radicans, Bostrychia moritziana, 
Bostrychia calliptera, Bostrychia montagnei, Bostrychia pinnata, Bostrychia tenella, 
Caloglossa ogasawaraensis, Caloglossa leprieurii) e 5 da divisão Chlorophyta 
(Rizoclonium africanum, Rizoclonium riparium, Cladophoropsis mebranaceae, 
Enteromorpha sp. e Boodleopsis pusilla).  

Registrou-se neste manguezal a ocorrência de Bostrychia pinnata, sendo esta a 
primeira citação para a região sudeste. Segundo os autores, esta comunidade 
não apresentou uma variação definida, observando-se uma diminuição no 
número de espécies nas estações 1 e 5, extremas do transecto. Sendo assim, foi 
caracterizada uma maior diversidade nas estações medianas do transecto. A 
composição e distribuição das macroalgas estiveram ligadas principalmente 
às variações de salinidade, luminosidade e exposição ao ar. Evidenciou-se 
uma só comunidade, homogênea em sua repartição espacial e temporal, mas 
limitada em número de espécies que demonstraram estar bem adaptadas as 
condições ambientais. 
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• FAUNA 

Rio Piracão 

Na parcela 1 observaram-se representantes da carcinofauna que foi composta 
pelas seguintes espécies: Panopeus herbstii (goiá), Goniopsis cruentata (aratu-
vermelho-e-preto), Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii 
(marinheiro),  Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré) e Ucides cordatus (uçá), conforme apresentado na Foto 15. Foram 
observadas tocas tapadas de caranguejos do gênero Uca (chama-maré) 
indicando que estes estão no período de ecdise (muda). 

Observou-se a presença de armadilhas para caranguejo (laços) que indicam 
que a área é utilizada para captura de Ucides cordatus (uçá). Na análise 
quantitativa das tocas, os caranguejos do gênero Uca (chama-maré) 
apresentaram uma densidade de 12 tocas/m2 e Chasmagnatus granulata 
(catanhém) apresentou uma densidade de 7 tocas/m2. 
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Foto 15 Ocorrência de caranguejos do gênero Uca em sedimento da parcela 1 do rio 
Piracão 

 

Na parcela 2, a fauna também foi composta pela carcinofauna onde registrou-
se a ocorrência de Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii 
(marinheiro), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré), Uca (Boboruca) thayeri, Uca (Celuca) uruguayensis e Ucides cordatus (uçá). 
Nesta parcela também foram observadas tocas tapadas de caranguejos do 
gênero Uca indicando que estes animais estão no período de ecdise (muda). 
Na amostra quantitativa das tocas os caranguejos do gênero Uca 
apresentaram uma densidade de 33 tocas/m2 e Chasmagnatus granulata 
(catanhém) apresentou uma densidade de 4 tocas/m2. A quantidade 
observada de tocas de Ucides cordatus (uçá) nos arredores da parcela foi muito 
baixa. Foram contadas apenas 6 tocas destes organismos. 

Entre a parcela 2 e 3 há um apicum. Na região de transição entre o bosque e o 
apicum (Foto 16) foram observadas tocas de Cardisoma guanhumi (guaiamum). 
No sedimento do apicum foram observadas apenas as seguintes espécies: Uca 
(Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré) 

Na parcela 3 foram observadas as seguintes espécies da carcinofauna: 
Panopeus herbstii (goiá), Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii 
(marinheiro), Metasesarma rubripes (aratu), Sesarma (Sesarma) rectum (aratu), 
Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré) e Ucides 
cordatus (uçá).  
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A densidade dos caranguejos do gênero Uca nesta parcela foi de 17 tocas/m2, 
enquanto que a densidade de Chasmagnatus granulata (catanhém) foi de 2 
tocas/m2 e a densidade de Ucides cordatus (uçá) foi de 0,2 tocas/m2.  

Considerando todas as parcelas do Rio Piracão foram observadas 12 espécies 
que estão apresentadas na tabela VII.2.2.10 

Foto 16 Região de Transição entre o Bosque e o Apicum Localizado Entre a Parcela 2 
e 3 onde Foram Observadas Tocas de Cardisoma guanhumi (guaiamum) 

 
Obs.: As setas em amarelo indicam a ocorrência de tocas de caranguejo do gênero Uca no apicum. 

Tabela VII.2.2.10 Lista das espécies observadas nas três parcelas do perfil do rio Piracão 

Carcinofauna 

Espécie Nome Popular 

Xanthidae Panopeus herbstii Goiá 

Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 

Grapsidae Goniopsis cruentata Aratu-vermelho-e-preto 

Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 

Grapsidae Metasesarma rubripes Aratu 

Grapsidae Sesarma (Sesarma) rectum Aratu 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 
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Tabela VII.2.2.10 Lista das espécies observadas nas três parcelas do perfil do rio Piracão 
(Continuação) 

Carcinofauna 

Espécie Nome Popular 

Ocypodidae Uca (Minuca) rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Celuca) 
uruguayensis Chama-maré 

Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

O número total de espécies observadas em cada parcela foi bem semelhante. 
Na parcela 1 foi registrada a ocorrência de 7 espécies, enquanto nas parcelas 2 
e 3 ocorreram 8 espécies (tabela VII.2.2.11). 

Tabela VII.2.2.11 Ocorrência de espécies por parcela no perfil do rio Piracão 

Espécies 
1 2 3 

X  X 

Aratus pisonii X X X 

Goniopsis cruentata X   

Chasmagnatus granulata X X X 

Metasesarma rubripes   X 

Sesarma (Sesarma) rectum   X 

Cardisoma guanhumi  X  

Uca (Minuca)rapax X X X 

Uca (Minuca) mordax X X X 

Uca (Boboruca) thayeri  X  

Uca (Celuca) uruguayensis  X  

Ucides cordatus X X X 

A análise da tabela VII.2.2.11 permite avaliar a distribuição das espécies, onde 
observa-se que Aratus pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata 
(catanhém), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré) e Ucides cordatus (uçá) ocorreram em todas as parcelas.  

A espécie Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-preto) ocorreu apenas na 
parcela 1. As espécies Cardisoma guanhumi (guaiamum), Uca (Boboruca) thayeri 
(chama-maré), Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré) estiveram presentes 
apenas na parcela 2. As espécies Metasesarma rubripes (aratu), Sesarma 
(Sesarma) rectum (aratu) foram observadas apenas na parcela 3. 

As espécies de caranguejo que ocorreram no perfil do rio Piracão fazem parte 
das famílias Xanthidae, Grapsidae, Gecarcinidae e Ocypodidae. 
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Considerando o número de espécies por família (figura VII.2.2.10), os maiores 
valores foram registrados para Grapsidae e Ocypodidae (5 espécies) e os 
menores valores para Xanthidae e Gecarcinidae (1 espécie). Com base na 
informação do número de espécies por família, pode-se constatar que nas 
famílias Grapsidae e Ocypodidae ocorreram 42% das espécies e nas famílias 
Xanthidae e Gecarcinidae 8% (figura VII.2.2.11). 

Figura VII.2.2.10 Número de espécies por família do grupo dos decapoda no perfil do rio 
Piracão 
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Figura VII.2.2.11 Contribuição Percentual de Espécies nas Famílias do Grupo dos Decapoda 
no Perfil do Rio Piracão 

Contribuição percentual das famílias de 
Decapoda

8%

42%
8%

42%

Xanthidae Grapsidae Gecarcinidae Ocypodidae
 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-225

Os dados de densidade de tocas estão apresentados na tabela VII.2.2.12. A 
maior densidade de tocas em todas as parcelas foi registrada para as espécies 
do gênero Uca (chama-maré). A espécie Chasmagnatus granulata (catanhém) 
apresentou maior valor na parcela 1 (7 tocas/m2) e menor na parcela 3 (2 
tocas/m2). A penas na parcela 3 foi registrada a presença de tocas de Ucides 
cordatus (uçá) com densidade de 0,2 tocas/m2. 

Tabela VII.2.2.12 Densidade de Tocas/m2 no Perfil do Rio Piracão 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

Chasmagnatus granulata 7 4 2 

Uca spp. 12 33 17 

Ucides cordatus - - 0,2 

Marambaia 

Na parcela 1 foram observados representantes da malacofauna, carcinofauna 
e mastofauna. Na malacofauna foi registrada a ocorrência do Gastropoda 
Melampus coffeus (cafezinho) e do Bivalve Ostrea sp. (ostra). A carcinofauna foi 
composta por Cirripedia e Decapoda. Entre os Cirripedia foram registradas as 
espécies Chthamalus sp. (craca) e Balanus sp. (craca), enquanto que o grupo 
dos Decapoda foi composto pelas espécies Goniopsis cruentata (aratu-
vermelho-e-preto), Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii 
(marinheiro), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré), Uca (Boboruca) thayeri (chama-maré) e Ucides cordatus (uçá). Foi 
observada a presença de armadilhas (laço) para captura de Ucides cordatus 
(uçá) no entorno da parcela. Tal fato demonstra que neste bosque de 
manguezal é efetuada a captura deste animal. A mastofauna foi representada 
por Procyon cancrivorus (mão-pelada) que teve sua ocorrência identificada por 
rastros no manguezal. Nesta parcela foi registrada a densidade de 17,5 
tocas/m2 para caranguejos do gênero Uca (chama maré) e 0,1 tocas/m2 de 
Ucides cordatus (uçá). 

Na parcela 2 foram observadas as seguintes espécies da carcinofauna (Foto 
17): Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii (marinheiro), Uca 
(Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca 
(Boboruca) thayeri (chama-maré) e Ucides cordatus (uçá). 
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Foto 17 Exemplar de Aratus pisonii (marinheiro) Sobre o Tronco de Avicennia 
schaueriana (Mangue Preto) na Parcela 2 do Manguezal da Restinga de 
Marambaia 

 

Assim como descrito na parcela 1 foi registrada também nesta parcela a 
ocorrência de armadilhas (laços) para captura de Ucides cordatus (uçá). As 
densidades registradas nesta parcela foram de 3 tocas/m2 para Chasmagnatus 
granulata (catanhém) e de 25 tocas/m2 para o gênero Uca (chama-maré). 

Na parcela 3 observou-se organismos da malacofauna e carcinofauna. A 
malacofauna foi representada pelo Gastropoda Melampus coffeus (cafezinho). 
O grupo Decapoda representou a carcinofauna onde se registrou a ocorrência 
de Chasmagnatus granulata (catanhém), Aratus pisonii (marinheiro), Uca 
(Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca 
(Boboruca) thayeri (chama-maré), Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré), Uca 
(Celuca) leptodactyla (chama-maré) e Ucides cordatus (uçá). Os valores de 
densidade observados nesta parcela foram: 2,8 tocas/m2 para Chasmagnatus 
granulata (catanhém), 15 tocas/m2 para os caranguejos do gênero Uca (chama-
maré) e 0,1 tocas/m2 para Ucides cordatus (uçá). As espécies observadas em 
todas as parcelas do perfil da Restinga da Marambaia estão apresentadas na 
tabela VII.2.2.13. 
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Tabela VII.2.2.13 Lista das Espécies Observadas nas Três Parcelas do Perfil do Rio Piracão 

Malacofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Ostreidae Ostrea sp. Ostra 

Ellobiidae Melampus coffeus Cafezinho 

Carcinofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Chthamalidae Cthamalus sp. Craca 

Balanidae Balanus sp. Craca 

Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 

Grapsidae Goniopsis cruentata Aratu-vermelho-e-preto 

Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 

Ocypodidae Uca (Minuca)rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Celuca) leptodactyla Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Celuca) uruguayensis Chama-maré 

Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

Mastofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

O número total de espécies observadas em cada parcela foi bem variado. Na 
parcela 1 foi registrada a ocorrência de 10 espécies, na parcela 2 ocorreram 6 
espécies e na parcela 3 observou-se 9 espécies (tabela VII.2.2.14). 

Tabela VII.2.2.14 Ocorrência de espécies por parcela no perfil da Restinga de Marambaia 

Espécies 
1 2 3 

Ostrea sp. X   

Melampus coffeus X  X 

Cthamalus sp. X   

Balanus sp. X   

Aratus pisonii X X X 

Goniopsis cruentata X   

Chasmagnatus granulata X X X 
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Tabela VII.2.2.14 Ocorrência de espécies por parcela no perfil da Restinga de Marambaia. 
(continuação) 

Espécies 
1 2 3 

Uca (Minuca)rapax X X X 
Uca (Minuca) mordax X X X 
Uca (Boboruca) thayeri X X X 
Uca (Celuca) leptodactyla   X 
Uca (Celuca) uruguayensis   X 
Ucides cordatus X X X 
Procyon cancrivorus X   

Na tabela VII.2.2.14 pode-se observar a distribuição das espécies no perfil. As 
espécies que ocorreram em todas as parcelas foram Aratus pisonii 
(marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri (chama-
maré) e Ucides cordatus (uçá).  

As espécies Ostrea sp. (ostra), Chthamalus sp. (craca), Balanus sp. (craca) 
Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-preto) e Procyon cancrivorus (mão-
pelada) ocorreram apenas na parcela 1. Melampus coffeus (cafezinho) ocorreu 
nas parcelas 1 e 3 . As espécies Uca (Celuca) uruguayensis (chama maré) e Uca 
(Celuca) uruguayensis (chama maré) estiveram presentes apenas na parcela 3.  

As famílias de Decapoda observadas no perfil da Restinga de Marambaia 
foram Grapsidae  e Ocypodidae. Considerando o número de espécies por 
família (figura VII.2.2.12), Ocypodidae  apresentou o maior número de 
espécies (6 espécies) e  menor valor foi registrado para Grapsidae (3 espécies). 
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Figura VII.2.2.12 Número de espécies por família do grupo dos Decapoda no perfil da 
Restinga da Marambaia 
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Considerando o número de espécies por família, 67 % das espécies foram 
registradas na Ocypodidae e 33 % na família Grapsidae (figura VII.2.2.13).  

Figura VII.2.2.13 Contribuição percentual de espécies nas famílias do grupo dos Decapoda 
no perfil da Restinga da Marambaia 
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A maior densidade de tocas em todas as parcelas foi registrada para as 
espécies do gênero Uca (chama-maré). A espécie Chasmagnatus granulata 
(catanhém) apresentou maior valor na parcela 2 (3 tocas/m2) e menor na 
parcela 3 (2,8 tocas/m2).  Ucides cordatus (uçá ) apresentou densidade de 0,1 
tocas/m2  nas parcelas 1 e 3 (tabela VII.2.2.15). 
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Tabela VII.2.2.15 Densidade de tocas/m2 no perfil da Restinga de Marambaia 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

Chasmagnatus granulata - 3 2,8 

Uca spp. 17,5 25 15 

Ucides cordatus 0,1 - 0,1 

No estudo realizado pela Ambiental (1996), foi observado na estação 
localizada na Restinga da Marambaia, na margem do Canal do Bacalhau  
Littorina (Scabra) angulifera (caramujo do mangue) como único representante 
da malacofauna. A composição específica da carcinofauna foi Ucides cordatus 
(uçá), Chaesmagnatus granulata (catanhém), Cardisoma guanhumi (guaiamum), 
Aratus pisonii (marinheiro), Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-preto), Uca 
(Boboruca) thayeri (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré) e Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré). A ocorrência de tocas de Ucides cordatus (uca) 
indicaram a  muda deste crustáceo.  Nesta estação foi observada também  a 
utilização de técnicas predatórias de cata de caranguejo, efetuada com auxílio 
do laço. 

Na estação posicionada na Restinga da Marambaia na margem do Canal do 
Pau Torto, foram observados os moluscos Ostrea rhizophorae (ostra-do-
mangue), Anomalocardia brasiliana (berbigão), Tagelus plebeius (unha-de-velho) 
e Lucina pectinata (tarioba). A carcinofauna foi representada por Goniopsis 
cruentata (aratu-vermelho-e-preto), Aratus pisonii (marinheiro), Cardisoma 
guanhumi (guaiamum), Ucides cordatus (uçá), Metasesarma rubripes (aratu), 
Chaesmagnatus granulata (catanhém), Uca (Uca) maracoani (tesoura), Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri (chama-maré), Uca 
(Celuca) leptodactyla (chama-maré) e Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré). 
Foram observadas tocas de Ucides cordatus (uçá) fechadas com lama, 
indicando a muda desta espécie. Esta região constitui área de passagem e 
alimentação do mamífero Procyon cancrivorus (mão-pelada). 

Na estação  localizada na Restinga da Marambaia na margem do Canal do 
Pau Torto, em frente a Ilha do Cavalo, os componentes da malacofauna foram 
representados por Littorina (Scabra) angulifera (caramujo do mangue) e 
Melampus coffeus (cafezinho).  

A carcinofauna foi representada por Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-
preto), Aratus pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Ucides 
cordatus (uçá), Sesarma (Sesarma) rectum (aratu), Metasesarma rubripes (aratu), 
Cardisoma guanhumi (guaiamum), Uca (Boboruca) thayeri (chama-maré), Uca 
(Celuca) uruguayensis (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré). Nesta 
região foi observada a presença de laços, armadilhas para captura de 
caranguejos, revelando uma técnica predatória para caça de Ucides cordatus 
(uçá). 
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Na estação localizada na margem do Canal do Pedrinho próximo a foz do rio 
Portinho, os moluscos observados  foram Littorina (Scabra) angulifera 
(caramujo-do-mangue) e Melampus coffeus (cafezinho). A carcinofauna foi 
composta pelas seguintes espécies: Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-
preto), Uca (Uca) maracoani (tesoura), Uca (Celuca) leptodactyla (chama-maré), 
Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri, (chama-maré), 
Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), 
Cardisoma guanhumi (guaiamum), Chasmagnatus granulata (catanhém) e Aratus 
pisonii (marinheiro). Nesta região observaram-se tocas de Uca spp. e Ucides 
cordatus (uçá) cobertas por lama, indicando a muda destes animais. Além 
disto, foi detectada uma intensa captura de Ucides cordatus (uçá), tanto através 
do laço como do braceamento. 

Na estação localizada na margem do Canal do Pedrinho em frente a Ilha do 
Bom Jardim, os representantes da malacofauna foram Littorina (Scabra) 
angulifera (caramujo do mangue) e Melampus coffeus (cafezinho). Esta última 
espécie esteve presente em abundância sobre a lama, desde o mediolitoral até 
o apicum, bem como sobre Rhizophora mangle (mangue vermelho). A 
carcinofauna foi composta por Aratus pisonii (marinheiro), Goniopsis cruentata 
(aratu-vermelho-e-preto), Panopeus herbstii (goiá), Sesarma (Sesarma) rectum 
(aratu), Metasesarma. Rubripes (aratu), Ucides cordatus (uçá), Cardisoma 
guanhumi (guaiamum), Chasmagnathus granulata (catanhém), Uca (Minuca) 
rapax (chama maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri 
(chama-maré) e Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré). Também observou-
se vários rastros do mamífero Procyon cancrivorus (mão-pelada) no 
mediolitoral e no apicum. 

Na estação posicionada na margem da baía em frente ao Campo do Peixoto 
Anomalocardia brasiliana, Mytella sp. e Littorina (Scabra) angulifera (caramujo do 
mangue) foram as espécies observadas da malacofauna. As espécies de 
caranguejos registradas nesta estação foram Uca (Uca) maracoani (tesoura), 
Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), 
Chasmagnatus granulata (catanhém), Panopeus herbstii (goiá), Sesarma (Sesarma) 
rectum (aratu), Aratus pisonii (marinheiro), Ucides cordatus (uçá), e Metasesarma. 
Rubripes (aratu). 

Na estação localizada na APA das Brisas, a malacofauna  foi representada por 
Littorina (Scabra) angulifera (caramujo do mangue)e uma grande quantidade 
de Melampus coffeus (cafezinho), dispostos sobre as árvores e na lama. Tanto 
na zona do lavado como no apicum foram observados grandes depósitos 
conchíferos de Perna perna (mexilhão), Mytella spp. (sururu), Anomalocardia 
brasiliana (berbigão) e Macoma constricta (lambreta), indicando uma intensa 
exploração deste recurso. A presença destas conchas afetam a composição e 
distribuição dos caranguejos, limitando a ocorrência de espécies.  
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Associado a deposição de conchas, também ocorre intenso transporte de 
sedimentos (areia). As espécies de caranguejos observados foram Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca 
(Boboruca) thayeri (chama-maré), Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré), 
Chasmagnatus Granulata (catanhém), Cardisoma guanhumi (guaiamIum), Ucides 
cordatus (uçá), Aratus pisonii (marinheiro) e Panopeus herbstii (goiá). Também 
nesta região foi observada presença do laço, utilizado para captura de 
caranguejos. 

Oshiro et al 1998 realizaram um estudo sobre a composição da fauna de 
caranguejos nos manguezais da Baía de Sepetiba. As coletas foram realizadas 
nos manguezais de Itacuruçá-Coroa Grande e de Guaratiba. Foi determinado 
um total de 15 espécies distribuídos em 4 famílias e 9 genêros. A composição 
específica nos dois manguezais foi bem semelhante, diferindo apenas em 
relação a espécie Uca vocator (chama-maré), que esteve presente no 
manguezal de Itacuruçá-Coroa Grande e ausente em Guaratiba. A família que 
apresentou maior número de gêneros foi Grapsidae com 5. O gênero mais 
representativo foi Uca, da família Ocypodidae, com 7 espécies, nas áreas 
estudadas. Em relação à abundância as espécies foram classificadas como 
muito abundante, abundante, não raro, raro e ausente. Esta classificação é 
utilizada na tabela VII.2.2.16. 

Tabela VII.2.2.16 Composição da fauna de crustáceos decápodos branquiúros coletados nos 
manguezais de Itacuruça-Coroa Grande e Guaratiba, os nomes científicos, 
vulgares e as respectivas abundâncias de cada espécie 

Nome científico Nome vulgar Itacuruça – Coroa 
Grande Guaratiba 

Família Xanthidae    

Eurytium limosum Goiá Não raro Muito 
abundante 

Família Grapsidae    

Goniopsis cruentata Aratu, mulata Muito abundante Muito 
abundante 

Aratus pisonii Marinheiro Muito abundante Muito 
abundante 
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Tabela VII.2.2.16 Composição da fauna de crustáceos decápodos branquiúros coletados nos 
manguezais de Itacuruça-Coroa Grande e Guaratiba, os nomes científicos, 
vulgares e as respectivas abundâncias de cada espécie. (Continuação) 

Nome científico Nome vulgar Itacuruça – Coroa 
Grande Guaratiba 

Família Xanthidae    
Chamagnathus granulata Catanhém Raro Muito 

abundante 

Metasesarma rubripes  Não raro Raro 

Sesarma rectum  Abundantes abundante 

Família Gecarcinidae 
Cardisoma guanhumi Guaiamu, caranguejo 

terrestre 
Abundante Abundante 

Família Ocypodidae 
Ucides cordatus Uça, caranguejo 

verdadeiro 
abundante Abundante 

Uca thayeri Chama-maré Abundante Abundante 

Uca cumulanta Chama-maré Não raro Raro 

Uca leptodactyla Chama-maré Raro Raro 

Uca uruguayensis Chama-maré Não raro Não raro 

Uca vocator Chama-maré Raro Ausente 

Uca rapax Chama-maré Muito abundante Muito 
abundante 

Uca maracoani Caraguejo tesoura Não raro Não raro 

Em relação à distribuição das espécies de caranguejo no manguezal foram 
observadas espécies ocorrendo nas regiões da borda, meio e apicum (tabela 
VII.2.2.17). Destaca-se a ocorrência de Eurytium limosum (goiá) e Uca maracoani 
(tesoura) exclusivamente nas áreas na borda do mangue, enquanto que 
Cardisoma guanhumi (guaiamum) foi observado na a´rea de transição entre o 
manguezal e a restinga (apicum). As outras espécies apresentam distribuição 
mais ampla nas regiões da borda, meio e apicum. 

Tabela VII.2.2.17 Distribuição dos braquiúros nos manguezais de Itacuruçá – Coroa 
Grande e Guaratiba, de acordo com a região e o substrato onde foram 
capturados 

Meio Espécies 
Borda 

Lodosa Arenosa 
Apicum 

Eurytium limosum X - - - 

Goniopsis cruentata X X X - 

Aratus pisonii X X X - 

Chasmagnathus granulata X X X - 

Metasesarma rubripes X X X - 
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Tabela VII.2.2.17 Distribuição dos braquiúros nos manguezais de Itacuruçá – Coroa Grande 
e Guaratiba, de acordo com a região e o substrato onde foram capturados. 
(Continuação) 

Meio Espécies 
Borda 

Lodosa Arenosa 
Apicum 

Sesarma rectum - X X - 

Cardisoma guanhumi - - X X 

Ucides cordatus X X X - 

Uca thayeri - X - - 

Uca cumulanta X X X - 

Uca leptodactyla X X X - 

Uca uruguayensis X X X - 

Uca rapax X X X - 

Uca vocator - X - - 

Uca maracoani X - - - 

Antunes et al 2003 realizaram um trabalho que objetivou determinar a 
existência ou não de assimetria ou heteroquelia em três espécies de 
importância econômica encontrados na Baía de Sepetiba: Menippe nodifrons 
(guaiá), Ucides cordatus (caranguejo uçá) e Cardisoma guanhumi (guaiamum). 
Através da análise de regressão observou-se que todas as espécies 
apresentaram heteroquelia, tanto machos quanto fêmeas. Não foi observada 
diferença significativa em relação à lateralidade dos quelípodos em Ucides 
cordatus (ucá) e Cardisoma guanhumi (guaiamum). No entanto, Menippe 
nodifrons apresentou lateralidade, onde os machos demonstraram 
predominância do própodo maior para o lado esquerdo (68,50%), e as fêmeas, 
para o lado direito (71,49%). 

Silva et al 2003 realizaram um estudo que objetivou estudar a estrutura 
populacional de Sesarma rectum (aratu) no manguezal de Itacuruçá. Segundo 
os autores esta espécie é considerada abundante nos manguezais da baía de 
Sepetiba. A análise indicou que os machos ocuparam as maiores classes de 
tamanho com maior freqüência do que as fêmeas.  

Silva e Oshiro 2003 realizaram um estudo visando caracterizar a estrutura 
populacional de Goniopsis cruentata no manguezal de Itacuruçá. A razão 
sexual em classes de tamanho apresentou uma predominância de fêmeas 
apenas nas classes com maior freqüência de fêmeas ovígeras, apresentando 
diferença significativa. As fêmeas ovígeras foram registradas em todos os 
meses, com exceção de junho e julho. Os machos jovens ocorreram durante 
todas as estações do ano, exceto na primavera e as fêmeas jovens foram 
registradas apenas no inverno. 
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Bedê et al 2003 estudaram a estrutura populacional de Goniopsis cruentata no 
manguezal de Itacuruçá. Os animais foram coletados mensalmente durante o 
período de um ano (setembro de 2001 a agosto de 2002). A razão sexual 
média encontrada foi de 1,1 fêmeas para cada macho, verificando-se uma 
ligeira predominância das fêmeas na população estudada. Em relação ao 
recrutamento, verificou-se que a maior freqüência de animais de menor classe 
de tamanho foram observados na primavera. 

Nicolau e Oshiro (2003) efetuaram um estudo no manguezal de Itacuruçá 
sobre a estrutura populacional da espécie Aratus pisonii, através da 
distribuição de freqüência em classes de tamanho. A razão sexual obtida foi 
de 1,4:1 (macho:fêmea) havendo uma predominância de machos na 
população. O tamanho da largura de carapaça das fêmeas variou entre 5,5 a 
24,9 mm. Nas fêmeas ovígeras a largura da carapaça variou de 14 a 23,6 mm. 
Os machos apresentaram valores de largura variando entre 9,6 a 25 mm. 
Foram obtidas 10 classes de tamanho com intervalo de 2 mm. Os machos 
foram mais freqüentes entre as classes de 19,1 a 21 e as fêmeas apresentaram 
maior freqüência entre as classes de 17,1 a 19 mm de largura de carapaça. 

2.2.4 Caracterização da Área de Influência Direta (AID) 

Para a caracterização dos manguezais, cobertura vegetal e fauna, da área de 
influência direta, foram realizadas coletas em duas áreas distintas. A primeira 
foi localizada entre o trecho do canal de Itá e o canal do Guandu (Sepetiba 1) 
e a segunda no trecho entre o canal de São Francisco e o rio da Guarda 
(Sepetiba 2). Nestas áreas foram posicionados perfis perpendiculares à linha 
d’água, onde se realizaram estudos através da disposição de parcelas 
conforme apresentado na Tabela VII.2.2.18. Também, foi considerado o 
estudo realizado pela Ambiental (1996), para o suprimento de dados 
secundários. 

Tabela VII.2.2.18 Parcelas de coleta nos perfis dos manguezais da baía de Sepetiba na área 
de influência direta do empreendimento 

Sepetiba 1 Sepetiba 2 

Parcelas Coordenadas (*) Parcelas Coordenadas (*) 

1  626.569 E / 7.463.196 N 1 624.370 E / 7.464.300 N 

2 626.750 E / 7.463.325 N 2 624.350 E / 7.464.495 N 

3 626.950 E / 7.463.440 N   
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Cobertura Vegetal 

Sepetiba 1 

Na franja deste manguezal foi observada a presença de uma grande 
quantidade de indivíduos de Spartina alterniflora (praturá). Esta região com 
predomínio desta vegetação apresentou o sedimento muito inconsolidado o 
que dificultou o acesso da equipe ao manguezal. As três parcelas estudadas 
foram posicionadas ao longo de um perfil de 400 metros no sentido da linha 
d’água para o interior do bosque. Na parcela 1 foi registrada a ocorrência de 
Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia schaueriana (mangue 
preto), conforme apresentado na Foto  18.  

O número de árvores mortas, 67 exemplares, nesta parcela foi muito elevado 
(Foto 19). Também foi observada uma grande quantidade de resíduos sólidos 
na parcela. 

Foto 18 Aspecto do bosque da parcela 1 no perfil Sepetiba 1 
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Foto 19 Visão dos exemplares de Laguncularia racemosa (Mangue Branco) na parcela 
1. Ao centro observam-se indivíduos mortos 

 

O número de indivíduos vivos observados dentro da parcela foi de 53. O 
DAP médio registrado nesta parcela foi de 6,71 cm. A altura dos exemplares 
da parcela variou entre 2,8 e 11, 5 m, sendo que a altura média foi 6,51 m 
(Tabela VII.2.2.19). A maior contribuição de área basal foi da espécie 
Laguncularia racemosa (mangue branco) com 19,29 m2/ha, seguida de 
Avicennia schaueriana (mangue preto) com 3,31 m2/ha. Nesta parcela a maior 
contribuição para classe diamétrica foi do DAP >5 e < 10 com 0,45  m2/ha 
(Tabela VII.2.2.20). 

Entre a parcela 1 e a parcela 2 foi observada uma predominância de 
indivíduos Laguncularia racemosa (mangue branco), que apresentavam-se em 
sua maioria mortos. Neste trecho o sedimento do bosque estava 
completamente recoberto por resíduos sólidos (Foto  20). 
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Foto 20 Trecho do bosque entre a parcela 1 e 2 onde ocorre o predomínio de 
Laguncularia racemosa (Mangue Branco). Observa-se o sedimento 
totalmente recoberto por resíduos sólidos 

 

A parcela 2 foi representada pelas espécies Avicennia schaueriana (mangue 
preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco), conforme apresentado na 
Foto 21. Nesta parcela foram observados 13 exemplares mortos de Avicennia 
schaueriana (mangue preto). Foram registradas a ocorrência de raízes de 
estresse (Foto 22) nos exemplares de Avicennia schaueriana (mangue preto) e 
a presença de resíduos sólidos sobre o sedimento. 

Foi registrada a ocorrência de 28 indivíduos vivos na parcela. O DAP médio 
registrado nesta parcela foi de 6,08 cm, variando entre 2,04 e 20,5 cm. A altura 
média obtida nesta parcela foi de 6,9 m, sendo que o valor máximo para esta 
variável foi de 12 m e o valor mínimo foi de 2,70 (Tabela VII.2.2.21). 

A espécie que mais contribuiu para a área basal foi Avicennia schaueriana 
(mangue preto) com 66,74 m2/ha. O valor obtido da área basal de 
Laguncularia racemosa (mangue branco) foi de 1,46 m2/ha. A maior 
contribuição para classe diamétrica foi do DAP > 10 com 1,71 m2/ha (Tabela 
VII.2.2.22).  
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Foto 21 Exemplares de Avicennia schaueriana (mangue preto) na parcela 2 do perfil 
Sepetiba 1 

 

Foto 22 Raízes de estresse crescendo no tronco de Avicennia schaueriana (mangue 
preto) na parcela 2 

 

A parcela 3 foi registrada somente a ocorrência de Avicennia schaueriana 
(mangue preto), onde foram observados 29 indivíduos vivos e 4 mortos (Foto 
23). Nesta parcela também foi observada uma grande quantidade de resíduos 
sólidos no sedimento (Foto 24). O DAP médio mensurado na parcela 3 foi de 
8,05 cm. A altura das árvores variou entre 2,7 e 16,5 m, sendo obtida a média 
de 8,28 m (Tabela VII.2.2. 23). O resultado obtido para a área basal de 
Avicennia schaueriana (mangue preto) foi de 48,44  m2/ha.  
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A maior contribuição para classe diamétrica foi do DAP > 10 com 3,07 m2/ha 
(Tabela VII.2.2.24). 

Foto 23 Avicennia schaueriana (Mangue Preto) em bosque na parcela 3 

 

Foto 24 Presença de resíduos sólidos no sedimento da parcela 3 
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Tabela VII.2.2.19  Número de indivíduos, DAP médio e altura média do perfil Sepetiba 1 

 N.ind Dap médio (cm) Altura (m) 

Parcela 1 53 6,71 8,05 

Parcela 2 28 6,08 6,90 

Parcela 3 29 8,05 8,28 

Tabela VII.2.2.20  Contribuição de área basal por espécie e valores das classes diamétricas 
no perfil Sepetiba 1 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 0 19,29 3,31 22,6 0,03 0,17 0,45 0 

Parcela 2 0 1,46 26,64 28,1 0,03 0,14 0,44 1,71 

Parcela 3 0 0 48,44 48,44 0,02 0,09 0,38 3,07 

Total 0 20,75 78,39  0,08 0,40 1,27 4,78 

Rm – Rhizophora mangle; Lr – Laguncularia racemosa; As – Avicennia schaueriana. 

De acordo com os valores obtidos das espécies ao longo do perfil de Sepetiba 
1 , observou-se que os resultados indicaram que Avicennia schaueriana 
(mangue preto)  ocorreu nas três parcelas, apresentando maior número de 
indivíduos nas parcelas 2 e 3, sendo esta última composta exclusivamente por 
indivíduos desta espécie (figura VII.2.2.14). A espécie Laguncularia racemosa 
(mangue branco) esteve presente nas parcelas 1 e 2, predominando em termos 
quantitativos na parcela 1. 

Ao longo do perfil, a maior contribuição percentual foi da espécie Avicennia 
schaueriana (mangue preto) com 56 %, enquanto Laguncularia racemosa 
(mangue branco) contribuiu com 42 % (figura VII.2.2.15). 
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Figura VII.2.2.14 Contribuição quantitativa de Laguncularia racemosa (mangue branco) e 
Avicennia schaueriana (mangue preto) nas parcelas do perfil Sepetiba 1 
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Figura VII.2.2.15 Percentual de Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia 
schaueriana (mangue preto) nas parcelas do perfil Sepetiba 1 
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Observando os dados obtidos para o DAP médio nas três parcelas (figura 
VII.2.2.16) nota-se que o maior valor foi registrado na parcela 3, enquanto os 
valores obtidos para parcela  1 e 2 foram muito próximos. Com relação a 
altura média, na parcela 3 também foi registrado o maior valor, sendo este 
muito próximo ao obtido na parcela 1. O menor valor foi obtido na parcela 2 
(figura VII.2.2.17).  
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Figura VII.2.2.16 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do perfil Sepetiba 1 
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Figura VII.2.2.17 Variação dos valores de altura média no perfil Sepetiba 1 
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Analisando o perfil como um todo a espécie que apresentou maior densidade 
foi Avicennia schaueriana (mangue preto) com 6.300 ind/ha. A espécie 
Laguncularia racemosa (mangue branco) apresentou uma densidade de 4.600 
ind/ha. Com relação a área basal total Laguncularia racemosa (mangue branco) 
apresentou valor de 20,75 m2/ ha e Avicennia schaueriana (mangue preto) 
apresentou um valor de 78,38 m2/ ha (Tabela VII.2.2. 21). 

Tabela VII.2.2.21 Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil 
Sepetiba 1 

Espécies Ind/ha. Área Basal 
(m2/ ha) 

Laguncularia racemosa 4.600 20,75 

Avicennia schaueriana 6.300 78,38 
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A análise fitossociológica do perfil indicou que Avicennia schaueriana (mangue 
preto) foi a espécie mais importante do perfil, apresentando os maiores 
valores para densidade relativa, freqüência absoluta, freqüência relativa, 
dominância relativa, freqüência absoluta, freqüência relativa, dominância 
relativa, índice de valor de importância e índice de valor de cobertura (Tabela 
VII.2.2.22). 

Tabela VII.2.2.22 Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do manguezal  
Sepetiba 1 

 DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

L.racemosa 42,20 66,67 40,00 2,08 20,93 84,28 

A schaueriana 57,80 100,00 60,00 7,84 79,07 125,64 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; IVI-
índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 

Sepetiba 2 

Este perfil foi posicionado em uma área de manguezal próxima ao canal de 
São Francisco. As amostragens foram realizadas em duas parcelas. A extensão 
total do manguezal neste perfil foi de 290 metros até a transição com a 
vegetação terrestre. Na franja do manguezal em frente à parcela 1 foram 
observados indivíduos de Spartina alterniflora (praturá) desenvolvendo-se 
sobre a vasa lodosa. Na parcela 1 foram observadas as espécies típicas de 
mangue: Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia schaueriana 
(mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco), conforme 
apresentado nas Foto 25 e 26. Nesta parcela foram registrados 9 indivíduos 
mortos e 22 exemplares vivos.  
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Foto 25 Visão de exemplar de Laguncularia racemosa (Mangue Branco) tombado na 
parcela 1 

 

Foto 26 Medição de CAP em exemplar de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) na 
parcela 1 

 
 
Registrou-se a ocorrência das algas Bostrychia sp. e Rhizoclonium sp. sobre 
raízes escora, troncos e pneumatóforos (Foto 27). Observou-se a presença de 
resíduos sólidos sobre o sedimento. 
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Foto 27 Algas sobre o sedimento e pneumatóforos na parcela 1 

 

O DAP médio obtido nesta parcela foi de 6,77 cm. A altura média registrada 
foi de 5,65 m, sendo que a altura das árvores variou entre 2,8 e 10 m (Tabela 
VII.2.2.23). A espécie que mais contribuiu para a área basal foi Laguncularia 
racemosa (mangue branco) com 17,04  m2/ha. Avicennia schaueriana (mangue 
preto), foi a segunda espécie em contribuição de área basal com 1,43 m2/ha 
(Tabela VII.2.2.24). No deslocamento realizado entre a parcela 1 e a parcela 2 
foram observados trechos do bosque de mangue dominados por Rhizophora 
mangle (mangue vermelho) conforme apresentado na Foto 28. 
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Foto 28 Trecho do bosque entre aparcela 1 e 2 do perfil Sepetiba 2 dominado por 
Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) 

 

 

Na parcela 2 foram observadas as espécies Laguncularia racemosa (mangue 
branco) e Rhizophora mangle (mangue vermelho), conforme demonstradas nas 
Foto 29 e 30. Foram registrados dentro da parcela a ocorrência de 21 
exemplares vivos e 9 mortos. Na área da parcela e no seu entorno foi 
observado uma grande quantidade de resíduos sólidos, além de vários cortes 
longitudinais feitos nos troncos das árvores que provavelmente foram feitos 
por caranguejeiros da região para marcação de área (Foto  31 e 32). 
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Foto 29 Visão do bosque na parcela 2 onde observa-se o predomínio de Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) 

 

Foto 30 Exemplares de Laguncularia racemosa (Mangue Branco) parcela 2. Ao centro 
observa-se a mensuração de DAP de exemplar de Rhizophora mangle 
(Mangue Vermelho) 
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Foto 31 Exemplar de Laguncularia racemosa (Mangue Branco) apresentando corte no 
tronco 

 

Foto 32 Laguncularia racemosa (Mangue Branco) com corte longitudinal no tronco 

 

O DAP médio registrado nesta parcela foi de 16,77 cm, sendo que os valores 
mensurados para o DAP variaram entre 12,1 e 28,01 cm. A altura média 
registrada para a parcela 2 foi de 11,14 m (Tabela VII.2.2.23).  



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-250

A maior contribuição para área basal foi da Laguncularia racemosa (mangue 
branco) com 46,78 m2/ha. A espécie Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
apresentou uma contribuição de área basal de 1,65 m2/ha. Com relação a 
classe diamétrica a maior contribuição foi do DAP > 10 com 2,31 m2/ha 
(Tabela VII.2.2.24). 

A cerca de 90 metros depois da parcela 2 foi observado o final do manguezal  
em uma área terrestre dominada por gramíneas (Foto 33). Na transição entre 
o manguezal e o trecho terrestre foram observadas a ocorrência de Hibiscus 
pernambucensis (guaxima), Schinus terebinthifolius (aroeira) e Terminalia cattapa 
(amendoeira).  

Foto 33 Visão da área terrestre localizada atrás do manguezal do perfil Sepetiba 2, 
onde observa-se o predomínio de capim 

 

Tabela VII.2.2.23 Número de indivíduos, DAP médio a altura média do perfil Sepetiba 2 

 N.ind Dap médio (cm) Altura (m) 

Parcela 1 22 6,77 5,65 

Parcela 2 21 16,77 11,14 
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Tabela VII.2.2.24  Contribuição de área basal por espécie e valores das classes diamétricas 
no perfil da Marambaia 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 0,35 17,04 1,43 18,82 0,03 0,12 0,36 1,88 

Parcela 2 1,65 46,78 0 48,43 0 0 0 2,31 

Total 2,00 63,82 1,43  0,03 0,12 0,36 4,19 

Rm – Rhizophora mangle; Lr – Laguncularia racemosa; As – Avicennia schaueriana. 

Analisando os dados obtidos para as espécies do perfil Sepetiba 2 observou-
se na parcela 1 a presença das três espécies típicas, Rhizophora mangle 
(mangue vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia 
racemosa (mangue branco). Na parcela 2 foi registrada a ocorrência de 
Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Laguncularia racemosa (mangue 
branco). Com relação a quantidade de indivíduos, Laguncularia racemosa 
(mangue branco) apresentou maiores valores nas duas parcelas estudadas 
(figura VII.2.2.18). Em termos percentuais a maior contribuição foi da espécie 
Laguncularia racemosa (mangue branco) com 71%. As espécies Avicennia 
schaueriana (mangue preto) e Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
contribuiram com 17% e 12% para o perfil (figura VII.2.2.19). 

Figura VII.2.2.18  Contribuição quantitativa de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), e 
Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas parcelas do perfil Sepetiba 2 
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Figura VII.2.2.19 Percentual de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas 
parcelas do perfil Sepetiba 2 
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Analisando os dados obtidos para o DAP médio e altura média nas duas 
parcelas (figuras VII.2.2.20 e VII.2.2.21) constata-se que os maiores valores 
foram registrados para a parcela 2. tal faot indica que esta parcela apresenta 
melhor desenvolvimento estrutural do que a parcela 1.  

Figura VII.2.2.20 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do perfil Sepetiba 2 
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Figura VII.2.2.21 Variação dos valores de altura média no perfil Sepetiba 2 
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A espécie que apresentou maior densidade neste perfil foi Laguncularia 
racemosa (mangue branco) com 3.000 ind/ha. A maior contribuição de área 
basal também foi por esta espécie com 63,82 m2/ ha (Tabela VII.2.2. 25). 

Tabela VII.2.2.25 Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil 
Sepetiba 2 

Espécies Ind/ha. Área Basal (m2/ ha) 

Rhizophora mangle 500 1,99 

Laguncularia racemosa 3.000 63,82 

Avicennia schaueriana 700 1,42 

A análise fitossociológica do perfil indicou que Laguncularia racemosa (mangue 
branco) foi a espécie mais importante do perfil apresentando valores mais 
elevados para todos os parãmetros apresentados na Tabela VII.2.2. 26.  

Tabela VII.2.2.26  Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do manguezal da 
Marambaia 

 DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

R. mangle 11,90 100 40,00 2,96 52,10 14,86 

L.racemosa 71,43 100 40,00 94,91 117,81 166,33 

A schaueriana 16,67 50 20,00 2,12 36,81 18,80 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; 
 IVI-índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 
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No trabalho realizado pela Ambiental (1996), na região de Sepetiba, foram 
estudados os manguezais situados entre o rio da Guarda e a Base Aérea de 
Santa Cruz. Nesta área foram demarcadas duas estações amostrais de para 
flora e fauna.  

A primeira estação  localizada próxima ao canal do Ïtá em frente a área da 
Base Aérea de Santa Cruz, o solo apresentou características argilosas com um 
bosque dominado por Avicennia schaueriana (mangue preto) na zona baixa, 
que não foi amostrado por estar fortemente degradado. Na zona média sua 
freqüência diminui pela ocorrência de Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
nas partes mais úmidas. O perfil termina no apicum, circundado pelos 
mangues, quase que totalmente sem vegetação Foi verificada a presença de 
Salicornia gaudichaudiana junto as árvores em poucos trechos. Não observou-se 
a presença da vegetação de transição. 

Na segunda estação  posicionada paralelamente a margem esquerda do rio 
Guandu, observou-se que em sua margem direita ocorreu uma forte 
degradação do manguezal, em decorrência da dragagem do projeto da 
Macrodrenagem para a região. O solo apresentou características argilosas e o 
bosque foi composto por Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Avicennia 
schaueriana (mangue preto), que se distribuem pela zona média. Na zona 
baixa o solo apresentou características  argilo-lamosas e foi dominada por 
Avicennia schaueriana (mangue preto). Na  foz do rio da Guarda  pode-se 
observar que as formações vegetais existentes estão impactadas em alguns 
trechos, sendo verificadas a presença de lixo e a mortandade de árvores, 
principalmente da espécie Avicennia schaueriana (mangue preto), combinado 
com um baixo recrutamento de plântulas para reocupação do espaço. 

FAUNA 

Sepetiba 1  

Neste perfil foi registrada a ocorrência da malacofauna, carcinofauna e 
mastofauna, totalizando 10 espécies (Tabela VII.2.2.27). A mastofauna foi 
representada por Procyon cancrivorus (mão-pelada) que teve a ocorrência 
registrada pela presença de rastros. 
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Na malacofauna foi observada apenas a espécie Melampus coffeus (cafezinho), 
enquanto que na carcinofauna observaram-se as seguintes espécies: Aratus 
pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca (Minuca) rapax 
(chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri 
(chama maré) e Ucides cordatus (caranguejo uçá). Na zona do lavado na franja 
do manguezal foi observada a espécie Uca (Uca) maracoani (tesoura). Foi 
observada a ocorrência de tocas de caranguejos do gênero Uca (chama-maré) 
tapadas (embatumadas) que indicam que o período de muda destes 
crustáceos. A densidade obtida a partir da análise quantitativa foi de 47,5 
tocas/m2 para caranguejos do gênero Uca (chama maré), de 7 tocas/m2 para 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e de 0,3 tocas/m2 Ucides cordatus 
(caranguejo uçá). 

Na parcela 2 observaram-se somente organismos da carcinofauna, com 
ocorrência de Aratus pisonii (marinheiro), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), 
Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Chasmagnatus granulata (catanhém), 
Metasesarma rubripes (aratu) e Ucides cordatus (caranguejo uçá).  

As densidades registradas nesta parcela foram 52 tocas/m2 para os 
caranguejos do gênero Uca (chama maré), 2 tocas/m2 de Chasmagnatus 
granulata (catanhém) e 2,5 tocas/m2 de Ucides cordatus (caranguejo uçá). 

Na parcela 3 foram observados espécimes da malacofauna e da carcinofauna. 
A malacofauna foi representada por Melampus coffeus (cafezinho). As espécies 
Aratus pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca (Minuca) 
rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) 
thayeri (chama maré) e Ucides cordatus (caranguejo uçá). A análise quantitativa 
do grupo dos Decapoda determinou a densidade de 32 tocas/m2 para 
caranguejos do gênero Uca (chama-maré) e 3,5 tocas/m2 para Chasmagnatus 
granulata (catanhém). 

Tabela VII.2.2.27 Lista de espécies observadas no perfil Sepetiba 1 

Malacofauna 
Família Espécie Nome Popular 

Ellobiidae Melampus coffeus Cafezinho 
Carcinofauna 

Família Espécie Nome Popular 
Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 
Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 
Grapsidae Metasesarma rubripes Aratu 
Ocypodidae Uca (Minuca)rapax Chama-maré 
Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 
Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 
Ocypodidae Uca (Uca) maracoani Chama-maré 
Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

Mastofauna 
Família Espécie Nome Popular 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-256

A tabela VII.2.2.28 apresenta a ocorrência de espécies por parcela. O maior 
número de espécies foi observada na parcela 1 (9 espécies) e o menor número 
na parcela 2 (6 espécies). As espécies Aratus pisonii (marinheiro), 
Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca (Minuca) rapax (chama-maré) e Uca 
(Minuca) mordax (chama-maré) e Ucides cordatus (uçá) ocorreram em todas as 
parcelas. As espécies Uca (Uca) maracoani (tesoura) e Procyon cancrivorus (mão-
pelada) foram observadas somente na parcela 1. 

Tabela VII.2.2.28 Ocorrência de espécies por parcela no perfil do Sepetiba 1 

Parcelas 

1 2 3 

Melampus coffeus X  X 

Aratus pisonii X X X 

Chasmagnatus granulata X X X 

Metasesarma rubripes  X  

Uca (Minuca)rapax X X X 

Uca (Minuca) mordax X X X 

Uca (Boboruca) thayeri X  X 

Uca (Uca) maracoani X   

Ucides cordatus X X X 

Procyon cancrivorus X   

As famílias das espécies do grupo dos Decapoda observadas neste perfil 
foram Grapsidae e Ocypodidae. O maior número de espécies foi registrado 
na família Ocypodidae e o menor número de espécies na família Grapsidae 
(figura VII.2.2.22). Percentualmente, as espécies que ocorreram na família 
Ocypodidade representaram 62 % e as espécies da família Grapsidae 
representaram 38% do total de espécies do grupo dos decapoda (figura 
VII.2.2.23). 

Figura VII.2.2.22 Número de Espécies por Família do Grupo dos Decapoda no Perfil do 
Sepetiba 1 
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Figura VII.2.2.23 Percentual de espécies nas famílias do grupo dos Decapoda no perfil 
Sepetiba 1. 
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Os valores obtidos para  densidade de tocas estão apresentados na tabela 
V.II.2.2.29. A maior densidade de todas as parcelas foi registrada para as 
espécies do gênero Uca (chama-maré), que apresentou maior valor de 
densidade na parcela 2. A espécie Chasmagnatus granulata (catanhém) maior 
valor de densidade na parcela 1 (Tabela VII.2.2.29), enquanto que na parcela 2 
foi registrado o valor máximo de densidade para Ucides cordatus (uçá). 

Tabela VII.2.2.29 Densidade de tocas/m2 no perfil Sepetiba 1 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

Chasmagnatus granulata 7 2 3,5 

Uca spp. 47,5 52 32 

Ucides cordatus 0,3 2,5 - 

Sepetiba 2 

Nesta parcela observou-se a presença da malacofauna, carcinofauna e 
mastofauna (Tabela VII.2.2.30), com um total de 12 espécies. 

Na parcela 1 foi observada a presença da malacofauna, carcinofauna e 
mastofauna. A espécie Procyon cancrivorus (mão-pelada) foi a espécie que 
representou a mastofauna nesta parcela. Sua ocorrência foi registrada por 
inúmeros rastros de diferentes indivíduos presentes no sedimento do 
manguezal. 

Na malacofauna observou-se a ocorrência de Melampus coffeus (cafezinho) 
sobre o sedimento e sobre as árvores. A carcinofauna foi representada por 
Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-preto), Aratus pisonii (marinheiro), 
Chasmagnatus granulata (catanhém), Metasesarma rubripes (aratu), Sesarma 
(Sesarma) rectum (aratu), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) 
mordax (chama-maré), e Ucides cordatus (caranguejo uçá).  
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Nesta parcela foram observadas várias armadilhas para captura de 
caranguejo uçá (Ucides cordatus). As densidades de tocas registradas para as 
espécies do grupo dos Decapoda foram as seguintes: 37 tocas/m2 para o 
gênero Uca (chama maré), 3 tocas/m2 para Chamagnatus granulata (catanhém) 
e 4 tocas/m2 para Ucides cordatus (caranguejo uçá). 

Entre a parcela 1 e a parcela 2 foram observados mais rastros do mamífero 
Procyon cancrivorus (mão pelada). Na parcela 2 foram observadas espécies da 
malacofauna, carcinofauna e mastofauna. A espécie Melampus coffeus 
(cafezinho) foi o representante da malacofauna observado sobre o sedimento 
e sobre as árvores. A carcinofauna foi composta pelas seguintes espécies: 
Aratus pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Sesarma 
(Sesarma) rectum (aratu), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) 
mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri (chama maré) e Ucides cordatus 
(caranguejo uçá).  

Nesta parcela assim como descrito para a parcela anterior foi observada uma 
grande quantidade de armadilhas (laço) para a captura de Ucides cordatus 
(uçá). As densidades das espécies do grupo dos Decapoda foram: 48 tocas/m2 
para caranguejos do Gênero Uca (chama maré), 5 tocas/m2 para Chasmagnatus 
granulata (catanhém) e 3,5 tocas/m2 de Ucides cordatus (uçá). 

Após a parcela na transição com o ecossistema terrestre foram observadas 
tocas de Cardisoma guanhumi (guaiamum).  

Tabela VII.2.2.30 Lista de espécies observadas no perfil Sepetiba 2 

Família Espécie Nome Popular 

Ellobiidae Melampus coffeus Cafezinho 

Família Espécie Nome Popular 

Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 

Grapsidae Goniopsis cruentata Aratu-vermelho-e-preto 

Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 

Grapsidae Metasesarma rubripes Aratu 

Grapsidae Sesarma (Sesarma) rectum Aratu 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 

Ocypodidae Uca (Minuca) rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

Mastofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 
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As parcelas estudadas neste perfil apresentaram composição específica bem 
semelhante. As espécies Goniopsis cruentata (aratu-vermelho-e-preto), 
Metasesarma rubripes (aratu), Cardisoma guanhumi (guaiamum), Uca (Boboruca) 
thayeri (chama-maré) e Procyon cancrivorus (mão-pelada) ocorreram em 
apenas uma parcela (tabela VII.2.2.31). As famílias das espécies de Decapoda 
observadas neste perfil foram  Grapsidae, Gecarcinidae e Ocypodidae. O 
maior número de espécies (5) são da família Grapsidae (figura VII.2.2.24), 
seguida por Ocypodidae (4) e por Gecarcinidae (1) espécie.  

Tabela VII.2.2.31 Ocorrência de espécies por parcela no perfil Sepetiba 2 

Parcelas 
Espécies 

1 2 

Melampus coffeus X X 

Aratus pisonii X X 

Goniopsis cruentata X  

Chasmagnatus granulata X X 

Metasesarma rubripes X  

Sesarma (Sesarma) rectum X X 

Cardisoma guanhumi  X 

Uca (Minuca)rapax X X 

Uca (Minuca) mordax X X 

Uca (Boboruca) thayeri  X 

Ucides cordatus X X 

Procyon cancrivorus X  

Figura VII.2.2.24  Número de espécies por família do grupo dos Decapoda no perfil 
Sepetiba 2 
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Do total de espécies do grupo dos Decapoda observadas no perfil, a família 
Grapsidae representou 50%, a família Ocypodidae 40% e a família 
Gecarcinidae 10% (figura VII.2.2.25). Os valores de densidade de tocas 
obtidos neste perfil estão demonstrados na tabela V.II.2.2.33. As maiores 
densidades de todas as parcelas foi registrada para as espécies do gênero Uca 
(chama-maré).  
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Neste perfil os valores de densidade para Ucides cordatus (uçá) foram 
elevados quando comparados com as densidades obtidas no perfil Sepetiba 1. 
A espécie Chasmagnatus granulata (catanhém) apresentou valores de 
densidade bem próximos aos valores observados para Ucides cordatus (uçá) 
(Tabela VII.2.2.32).  

Figura VII.2.2.25 Percentual de espécies nas famílias do grupo dos Decapoda no perfil 
Sepetiba 2 
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Tabela VII.2.2.32 Densidade de tocas/m2 no perfil Sepetiba 2 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 

Chasmagnatus granulata 3 5 

Uca spp. 37 48 

Ucides cordatus 4 3,5 

A pesquisa bibliográfica realizada revelou que foram executados 
pouquíssimos estudos sobre fauna de manguezais na área de influência 
direta. O principal estudo que descreve a fauna de manguezais foi realizado 
pela Ambiental (1996) e reeditado pela SMAC em 2000. Neste estudo, foram 
realizadas 3 estações amostrais.  

Na estação localizada próxima ao canal do Ïtá em frente a área da Base Aérea 
de Santa Cruz, foram observadas os moluscos  Littorina (Scabra) angulifera 
(caramujo-do-mangue) e Melampus coffeus (cafezinho). Esta última espécie, foi 
observada ocorrendo em grande quantidade sobre a lama e vegetação.  
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A carcinofauna foi representada por Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré), Uca 
(Boboruca) thayeri (chama-maré), Chasmagnatus granulata (aratu), Ucides 
cordatus (uçá)e Sesarma (Sesarma) rectum (aratu). Registrou-se a ocorrência de 
tocas de Uca spp (chama-maré) cobertas com lama, indicando seu período de 
muda. 

Na estação posicionada paralelamente a margem esquerda do rio Guandu, a 
malacofauna foi representada por uma grande quantidade de Melampus 
coffeus (cafezinho), tanto no sedimento como nas árvores. As espécies de 
caranguejos que ocorreram nesta região foram Chasmagnatus granulata (aratu), 
Cardisoma guanhumi (guiamum), Sesarma (Sesarma) rectum (aratu), Ucides 
cordatus (uçá), Uca (Minuca) rapax (chama-maré) e Uca (Boboruca) thayeri 
(chama maré). Uca spp. e Chasmagnatus granulata (aratu) apresentaram tocas 
fechadas com lama (muda). 

Na estação posicionada na foz do rio da Guarda  foram observados apenas 
Uca (Uca) maracoani (tesoura), Aratus pisonii (marinheiro) e Ucides cordatus 
(uçá).  

2.2.5 Caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) 

Na área diretamente afetada encontra-se um extenso manguezal com cerca de 
144 hectares, representando aproximadamente 15% do terreno (Foto 33 e 34 e 
Figura VII.2.1.4). Para a caracterização do manguezal também foi considerado 
o estudo realizado pelo Instituto da Vale do Rio Doce (IVRD, 2005) como base 
de dados secundários. 

Foto 33  Trecho de manguezal da futura área do empreendimento visto da Baía de 
Sepetiba  

 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-262

O maior trecho do manguezal da área diretamente afetada localiza-se 
próximo ao espelho d´água da Baía de Sepetiba, estendendo-se 
principalmente até o limite do canal de São Domingos (Foto 34). Esta mesma 
tipologia também é observada ao longo do canal de São Francisco, canal de 
São Fernando e canal do Guandu (Fotos 35, 36, 37 e 38). Na porção sul do 
terreno, próximo ao canal do Guandu, pode-se observar uma grande 
formação de vegetação de transição, representada principalmente por 
Acrostichum aureum (samabaia-do-brejo) que ocupa uma área de 8,2 ha (foto 
36). 

Foto 34  Confluência do canal de São Domingos com o canal de São Francisco 
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Foto 35 Limite do manguezal no canal de São Francisco. Ao centro exemplar de 
Rhizophora mangle (Mangue Vermelho). Coordenadas 626.323 E e 7.464.873 N 

 

Foto 36 Limite do manguezal no canal de São Fernando, onde se observa exemplar de 
Rhizophora mangle (Mangue Vermelho). Coordenadas 628.500 E e 7.464.998 N 
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Foto 37 Limite do manguezal no canal do Guandu 

 

Foto 38 Visão do manguezal do canal do Guandu 

 

Foram estabelecidos 2 perfis para a caracterização desta área. O perfil 1, 
próximo ao canal do Guandu, apresentou uma extensão aproximada de 700 
metros onde foram posicionadas três parcelas. O perfil 2, próximo ao canal de 
São Francisco, apresentou uma extensão aproximada de 1600 metros, onde 
foram posicionadas 5 parcelas amostrais. As coordenadas das parcelas 
estudadas estão apresentadas na Tabela VII.2.2. 33. 
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Tabela VII.2.2.33 Coordenadas geográficas (UTM Datum SAD 69) das parcelas amostrais 
do manguezal da Área Diretamente Afetada 

Perfil 1 

Parcela 1 626.371 E / 7.463.492 N 

Parcela 2 626.660 E / 7.463.640 N 

Parcela 3 626.865 E / 7.463.660 N 

Perfil 2 

Parcela 1 625.374 E / 7.463.911 N 

Parcela 2 625.567 E / 7.463.997 N 

Parcela 3 625.729 E / 7.464.206 N 

Parcela 4 625.897 E / 7.464.382 N 

Parcela 5 626.108 E / 7.464.553 N 

• COBERTURA VEGETAL 

• Canal do Guandu – Perfil 1 

Neste perfil, as parcelas foram posicionadas no sentido do canal do Guandu. 
Este perfil apresenta na sua zona do lavado a ocorrência de Spartina 
alterniflora (praturá) (Foto 39). A parcela 1, localizada próxima a Baía de 
Sepetiba, foi inteiramente representada pela espécie Laguncularia racemosa 
(mangue branco). A média de altura das árvores foi de 5,22 cm e o DAP 
médio foi de 8,71 cm (Tabela VII.2.2. 34). Foi observada nesta parcela a 
ocorrência de 11 indivíduos mortos. Próximo a esta foi também registrado o 
corte de exemplares vegetais. Laguncularia racemosa foi a única espécie que 
contribuiu para a área basal nesta parcela (Foto 40 e 41). A classe diamétrica 
que mais contribuiu para a área basal total foi o DAP ≥ 10 com 1,31 m2/ha 
(Tabela VII.2.2. 35). 

Foto  39 Visão da franja de manguezal no perfil 1 
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Tabela VII.2.2.34 Dados de altura e DAP das parcelas do perfil 1 

 N.ind DAP médio (cm) Altura média (m) 

Parcela 1 21 5,22 5,22 

Parcela 2 20 6,62 6,62 

Parcela 3 23 5,23 5,23 

Tabela VII.2.2.35  Dados de estrutura relacionados a área basal no perfil 1, paralelo ao 
canal do Guandu 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 0,00 14,44 0,00 14,44 0,00 0,00 0,46 1.31 

Parcela 2 1,03 5,72 7,25 14 0,02 0,11 0,42 1,59 

Parcela 3 0,00 20,35 9,52 29,87 0,02 0,10- 0,51 2,35 

Total 1,03 40,51 16,77 58,31 0,04 0,21 1,39 5,25 

Rm – Rhizophora mangle; Lr – Laguncularia racemosa; As – Avicennia schaeuriana.  

Foto 40 Corte de árvores de Laguncularia racemosa (Mangue Branco) próximo a 
parcela 1 
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Foto  41 Aspecto da parcela 1 onde observam-se exemplares de Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) 

 

Durante o deslocamento pelo mangue da parcela 1 para a parcela 2, foi 
observada a partir de 200 metros, uma grande quantidade de lixo e a 
ocorrência de alguns exemplares de Hibiscus pernambucensis (algodoeiro da 
praia)  

A parcela 2 foi representada pelas espécies Rhizophora mangle (mangue 
vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa 
(mangue branco). A média de altura das árvores foi de 6,62 m e o DAP médio 
foi de 6,62 m (Tabela VII.2.2. 34). A maior contribuição para área basal foi da 
espécie Avicennia schaueriana (mangue preto) com 7,25 m2/ha obtida a partir 
das medições de CAP. A classe diamétrica que mais contribuiu para a área 
basal foi ≥ 10 cm com 1,59 m2/ha (Tabela VII.2.2. 35). Foi registrada a 
ocorrência de 5 árvores mortas e 1 cortada. Também foram observadas 
arvoretas e raízes de estresse em Avicennia schaueriana (mangue preto), foto 
42. 
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Foto 42 Raízes de estresse observadas em um exemplar de Avicennia schaueriana 
(Mangue Preto) 

 

A parcela 3 foi composta pelas espécies Avicennia schaueriana (mangue preto) 
e Laguncularia racemosa (mangue branco). Nesta parcela foi observado apenas 
1 exemplar morto. A altura média da parcela foi de 5,23 m e o DAP médio foi 
de 8,22 cm (Tabela VII.2.2. 34). A maior contribuição para área basal foi da 
espécie Laguncularia racemosa (mangue branco) com 20,35 m2/ha. A maior 
contribuição de classe diamétrica foi a de ≥ 10 cm com 2,35 m2/ha. Após vinte 
metros da parcela 3 se inicia a transição indicando o final do perfil do 
manguezal. Por trás do manguezal estende-se uma grande área recoberta por 
capim que se prolonga ao longo do trecho terrestre da área (Foto 43). 

Foto 43 Visão do ambiente terrestre recoberto por capim na área posterior a 
transição do perfil 1 
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Na transição foram observadas as seguintes espécies vegetais: Paspalum 
vaginatum, (Foto 44), Acrostichum aureum (samambaia do brejo) (Foto 45), 
Schinus terebithifolius (aroeira) e Dalbergia ecastophylla.  

Foto 44 Visão da gramínea Paspalum vaginatum ocorrendo na área de transição 

 

Foto 45 Ocorrência de Acrostichum aureum (samambaia do brejo) na área de 
transição do perfil 1 

 

Com relação aos valores absolutos das espécies ao longo do perfil do canal do 
Guandu, os resultados indicaram que Laguncularia racemosa (mangue branco) 
ocorreu nas três parcelas, apresentando maior número de indivíduos nas 
parcelas 1 e 3, sendo que a primeira parcela foi composta exclusivamente por 
indivíduos desta espécie (Figura VII.2.2.26). Avicennia schaueriana (mangue 
preto) foi a segunda espécie que mais contribui para o perfil em número de 
indivíduos, ocorrendo nas parcelas 2 e 3. A espécie Rhizophora mangle 
(mangue vermelho) foi registrada apenas na parcela 2. 
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Os resultados quantitativos permitiram determinar que ao longo do perfil, a 
maior contribuição percentual foi da espécie Laguncularia racemosa (mangue 
branco) 68%, seguida de Avicennia schaueriana (mangue preto) com 30 % e por 
Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 2%, conforme apresentado na 
figura VII.2.2.27. 

Figura VII.2.2.26 Contribuição quantitativa de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), 
Laguncularia racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue 
Preto) nas parcelas do perfil do canal do Guandu 

Figura VII.2.2.27 Percentual de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas 
parcelas do perfil do canal do Guandu 

Observando os dados obtidos para o DAP médio nas três parcelas (figura 
VII.2.2.28) nota-se que os valores foram mais elevados nas parcelas 1 e 3. Os 
valores de altura média decresceram da parcela 1 para a parcela 3 (figura 
VII.2.2.29). 
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Figura VII.2.2.28 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do canal do Guandu 

Figura VII.2.2.29 Variação dos valores de altura média no perfil do canal do Guandu 

A espécie que apresentou maior densidade foi Laguncularia racemosa (mangue 
branco) com 4.400 ind/ha, seguido por Avicennia schaueriana (mangue preto) 
com 1.900 ind/ha. A maior contribuição de área basal também foi de 
Laguncularia racemosa (mangue branco) com 40,52 m2/ ha (Tabela VII.2.2. 36). 

Tabela VII.2.2.36  Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil 
do canal do Guandu 

Espécies Ind/ha. Área Basal 
(m2/ ha) 

Rhizophora mangle 100 1,03 
Laguncularia racemosa 4400 40,52 
Avicennia schaueriana 1900 16,76 

0

2

4

6

8

10

cm

1 2 3

Parcelas

DAP médio Perfil 1

0

2

4

6

8

m

1 2 3

parcelas

Altura média das árvores do perfil 1



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-272

A análise fitossociológica do perfil indicou que Laguncularia racemosa (mangue 
branco) foi a espécie mais importante do perfil que apresentou os maiores 
valores para densidade relativa, freqüência absoluta, dominância relativa, e 
índice de valor de cobertura. A segunda espécie mais importante foi Avicennia 
schaueriana (mangue preto), conforme os dados apresentados na Tabela 
VII.2.2. 37.  

Tabela VII.2.2.37 Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do manguezal do rio 
Piracão 

Espécies DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

R. mangle 1,56 33,33 16,67 0,10 1,02 18,33 

L.racemosa 68,75 100 50 2,07 20,71 120,83 

A. schaueriana 29,69 66,67 33,33 7,83 78,25 70,86 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; IVI-
índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 

Canal de São Francisco – Perfil 2 

Neste  perfil,  foram posicionadas no manguezal 5 parcelas no sentido do 
canal de São Francisco ao longo de aproximadamente 1560 metros. Na zona 
do lavado foi observada a ocorrência de Spartina alterniflora (praturá) (Foto 
46). 

Foto  46 Ocorrência de Spartina alterniflora (praturá) na zona do lavado do perfil 2 
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A parcela 1 foi posicionada a cerca de 40 metros da Baía de Sepetiba. A 
espécie observada nesta parcela foi Laguncularia racemosa (mangue branco). 
Os exemplares desta parcela apresentaram alturas e diâmetros semelhantes, 
crescendo muito juntos, indicando uma área de indivíduos mais jovens do 
bosque. A altura média registrada foi de 5,22 m e o DAP médio foi de 3,84 cm 
(Tabela VII.2.2. 38). A espécie Laguncularia racemosa (mangue branco) 
dominou totalmente esta parcela contribuindo com 1,74 m2/ha para a área 
basal (Tabela VII.2.2. 39). A maior contribuição de classe diamétrica foi do 
DAP ≥ 5 e < 10 cm com 0,88 m2/ha.  

Tabela VII.2.2.38 Dados de altura e DAP das parcelas do perfil 2 

 

 

 
 
 

Tabela VII.2.2.39  Dados de estrutura relacionados a área basal no perfil 2, paralelo ao 
canal de São Francisco 

 Área Basal (m2/ha) Classe Diamétrica (m2/ ha) 

 Rm Lr As Total < 2,5 >2,5 e < 5 >5 e < 10 > 10 

Parcela 1 0,00 1,74 0,00 1,74 0,41 0,45 0,88  

Parcela 2 0,11 18,95 6,95 26,01 0,02 0,08 0,44  

Parcela 3 7,84 17,04 9,84 34,72 0,02 0,12 0,45  

Parcela 4 29,6 0,00 14,75 44,35 0,00 0,00 0,46  

Parcela 5 11,44 7,26 14,07 32,77 0,03 0,14 0,44  

Total 48,99 44,99 45,61  0,48 0,45 2,67  

Na parcela 2 (Foto 47), as espécies vegetais foram representadas por 
Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e 
Laguncularia racemosa (mangue branco). Além destas espécies foi registrada a 
ocorrência de um indivíduo jovem de Hibiscus pernambucensis (algodoeiro da 
praia) Foi também observada a ocorrência de 4 árvores mortas na parcela. Na 
espécie Avicennia schaueriana (mangue preto) foram observadas raízes de 
estresse. 

 N.ind DAP médio (cm) Altura média (m) 

Parcela 1 152 3,84 5,22 

Parcela 2 20 10,74 7,41 

Parcela 3 20 11,76 7,45 

Parcela 4 21 14,80 13,16 

Parcela 5 20 11,83 10,20 
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Foto 47 Aspecto do bosque de manguezal na parcela 2 

 

A altura média do bosque foi de 7,41 m, porém foi registrado um exemplar de 
Avicennia schaueriana (mangue preto) com 15 metros. O DAP médio foi de 
10,74 (Tabela VII.2.2. 38). A espécie que mais contribuiu para a área basal foi 
Laguncularia racemosa (mangue branco) com 18,95 m2/ha. O DAP ≥ 10 cm foi o 
que mais contribui para a classe diamétrica com 2,39 m2/ha (Tabela VII.2.2. 
39). 

Entre a parcela 2 e a parcela 3 o manguezal é dominado por exemplares de 
Rhizophora mangle formando um bosque de mangue vermelho. Este trecho 
apresenta árvores muito altas, variando entre 12 e 16 metros de altura 
representando um bosque maduro (Foto 48 e 49). 

Foto 48 Trecho dominado por Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) entre a parcela 
2 e 3 
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Foto 49 Detalhe de exemplares de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho) entre a 
parcela 2 e 3 

 

Na parcela 3 foram observadas por Rhizophora mangle (mangue vermelho), 
Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue 
branco), demonstrado nas Foto 50 e 51. Assim como na parcela 2 foi 
constatada a presença de raízes de estresse em Avicennia schaueriana (mangue 
preto). Na parcela registrou-se a ocorrência de 3 árvores mortas. Em volta da 
parcela foi observada uma extensa área de regeneração do manguezal em 
função da queda natural de árvores de grande altura. 

Foto 50 Obtenção de dados de CAP na parcela 3 
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Foto 51 Mensuração de CAP em um exemplar de Rhizophora mangle (Mangue 
Vermelho) na parcela 3 

 

A altura máxima desta parcela de 15 m foi registrada para Rhizophora mangle 
(mangue vermelho). A altura média foi de 7,45 e o DAP médio foi de 11,76 cm 
(Tabela VII.2.2. 38). A espécie Laguncularia racemosa (mangue branco) foi a que 
mais contribuiu para a área basal com 17,04 m2/ha. O DAP ≥ 10 cm foi o que 
mais contribuiu para a classe diamétrica com 3,02 m2/ha (Tabela VII.2.2. 39). 

Entre a parcela 3 e parcela 4 foram observadas extensas áreas dominadas por 
árvores de Rhizophora mangle (mangue vermelho) de grande porte (Foto 52). 
Além desta espécie, foram observados indivíduos isolados de Avicennia 
schaueriana (mangue preto) de grande porte.   
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Foto 52 Trecho entre as parcelas 3 e 4 dominado por Rhizophora mangle (Mangue 
vermelho) 

 

A parcela 4 foi composta por Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia 
schaueriana (mangue preto). Foi também registrada a ocorrência de Hibiscus 
pernambucensis (algodoeiro da praia) e de 3 árvores mortas de mangue na 
parcela (Foto 53). 

Foto 53 Visão da parcela 4 destacando a ocorrência de Rhizophora mangle (Mangue 
Vermelho) 
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A altura média das árvores foi de 13,16 m. Porém, a altura máxima de 17 m 
foi registrada para um exemplar de Rhizophora mangle (mangue vermelho). 
Nesta parcela todas as árvores apresentaram altura elevada. O DAP médio foi 
de 14,80 cm (Tabela VII.2.2. 38. A espécie que mais contribuiu para a área 
basal foi Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 29,64 m2/ha (Tabela 
VII.2.2. 39). A maior contribuição para classe diamétrica foi do DAP ≥ 10 cm 
com 2,78 m2/ha. 

Entre a parcela 4 e a parcela 5 foram observados trechos de manguezal com 
ocorrência de Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo), além de exemplares 
de por Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia schaueriana (mangue 
preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco) de grande altura (Foto 54 e 
55). O principal destaque foi um exemplar de Avicennia schaueriana (mangue 
preto) de tronco quebrado com CAP de 174 cm localizada na coordenada 
625.986 E 7.464.545 N. 

Foto 54 Grande exemplar isolado de Avicennia schaueriana (mangue preto) 
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Foto 55 Ocorrência de samambaia-do-brejo (Acrostichum aureum) entre as parcelas 4 
e 5 

 

Na parcela 5 foram observadas as espécies Rhizophora mangle (mangue 
vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa 
(mangue branco). Esta parcela, localizada próxima a área de transição do 
mangue, apresentou a ocorrência de arvoretas de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) e de 2 árvores cortadas (Foto 56 e 57). 

Foto 56 Visão geral da parcela 5 
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Foto 57 Detalhe das árvores cortadas 

 

A altura máxima das árvores registrada nesta parcela foi de 21 m para um 
exemplar de Avicennia schaueriana (mangue preto). A altura média foi de  
10,2 m e o DAP médio foi de 11,83 cm (Tabela VII.2.2. 38). Avicennia 
schaueriana (mangue preto) foi a espécie que mais contribuiu para área basal 
com 14,07 m2/ha. A maior contribuição para a classe diamétrica foi a do DAP 
≥ 10 cm com 2,58 m2/ha (Tabela VII.2.2. 39). Ao lado direito da parcela foi 
observada uma área onde árvores de grande porte foram cortadas. Segundo 
moradores da região o corte destas árvores de mangue é feito para construção 
e manutenção de um curral de gado presente na área. São selecionados os 
exemplares de maior porte que são cortados e transportados com carroça 
(Foto 58 a 61). 

Foto 58 Detalhe das árvores cortadas 
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Foto 59 Mais um exemplar cortado 

 

Foto 60 Madeiras de manguezal cortadas para fabricação do curral 

 



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-282

Foto 61 Curral feito com árvores do manguezal adjacente 

 

A transição do manguezal com o ambiente terrestre é composta pelas espécies 
vegetais Acrostichum aureum (samambaia-do-brejo) e Schinus terebenthifolius 
(aroeira), conforme apresentado na Foto 62.  

Foto 62 Vegetação de transição localizada atrás do perfil 2 onde destaca-se a 
ocorrência de samambaia-do-brejo (Acrostichum aureum) 
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Observando-se os valores absolutos das espécies ao longo do perfil do canal 
do São Francisco, os resultados indicaram que Laguncularia racemosa (mangue 
branco) ocorreu nas cinco parcelas, apresentando maior número de 
indivíduos nas parcelas 1, e 3. Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
apresentou maior número de indivíduos nas parcelas 4 e 5 e Avicennia 
schaueriana (mangue preto) na parcela 2 (Figura VII.2.2.30). A maior 
contribuição percentual para o perfil foi de Laguncularia racemosa (mangue 
branco) com 76%. Rhizophora mangle (mangue vermelho) representou 15 % e 
Avicennia schaueriana (mangue preto) contribui com 9% do perfil (Figura 
VII.2.2.32). 
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Figura VII.2.2.30  Contribuição quantitativa de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), 
Laguncularia racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue 
Preto) nas parcelas do perfil do canal do São Francisco 

Figura VII.2.2.31 Percentual de Rhizophora mangle (Mangue Vermelho), Laguncularia 
racemosa (Mangue Branco) e Avicennia schaueriana (Mangue Preto) nas 
parcelas do perfil do canal do São Francisco 

A variação dos valores de DAP médio foram crescente no sentido da parcela 
1 até a 4, decrescendo na parcela 5 (Figura VII.2.2.32). O maior valor foi 
registrado na parcela 4 (14,8 cm). Os valores de altura média acompanharam 
a variação dos valores de DAP médio. Foi observado que os valores 
aumentaram da parcela 1 até a parcela 4, onde foi registrado o maior valor, 
decrescendo na parcela 5 (Figura VII.2.2.33). Sendo assim, observando os 
valores de DAP médio e altura média a parcela 4 é o trecho do perfil com 
melhor desenvolvimento estrutural. 
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Figura VII.2.2.32 Variação dos valores de DAP médio nas parcelas do canal do São 
Francisco 
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Figura VII.2.2.33 Variação dos valores de altura média no perfil do canal do São Francisco 
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Analisando o perfil como um todo a espécie que apresentou maior densidade 
foi Laguncularia racemosa (mangue branco) com 17.200 ind/ha. Para Rhizophora 
mangle (mangue vermelho) foi registrada a densidade de 3.500 ind/ha e para 
Avicennia schaueriana (mangue preto) a densidade foi de com 2.600 ind/ha. A 
maior contribuição de área basal também foi de Rhizophora mangle (mangue 
vermelho) com 49,03 m2/ ha (Tabela VII.2.2.40). 

Tabela VII.2.2.40 Valores de densidade (ind/ha) e área basal (m2/ ha) das espécies do perfil 
do São Francisco 

Espécies Ind/ha. 
Área Basal 

(m2/ ha) 

Rhizophora mangle 3500 49,03 

Laguncularia racemosa 17200 48,18 

Avicennia schaueriana 2600 45,60 
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A análise fitossociológica do perfil indicou que Laguncularia racemosa (mangue 
branco) apresentou maior densidade relativa, índice de valor de importância 
e índice de valor de cobertura. Rhizophora mangle (mangue vermelho) foi a 
segunda espécie em importância no perfil, de acordo com os dados 
apresentados na Tabela VII.2.2. 41, porém os valores obtidos foram bem 
próximos aos registrados para Avicennia schaueriana (mangue preto). 

 Tabela VII.2.2.41  Parâmetros fitossociológicos das espécies no perfil do São Francisco 

Espécies DR (%) FA (%) FR (%) DoR (%) IVI IVC 

R. mangle 15,02 80 33,33 34,33 53,26 49,35 

L.racemosa 73,81 80 33,33 33,74 111,97 107,55 

A. schaueriana 11,16 80 33,33 31,93 49,05 43,09 

DR- densidade relativa; FA-frequência absoluta; FR-frequência relativa; DoR-dominância relativa; IVI-
índice de valor de importância; IVC-índice de valor de cobertura. 

Quando se comparam os dois perfis caracterizados neste estudo, o perfil do 
canal do São Francisco apresentou uma maior estrutura e um melhor estado 
de conservação do que o perfil do canal do Guandu. Em ambos perfis as 
primeiras parcelas foram dominadas por Laguncularia racemosa (mangue 
branco) indicando que há um predomínio desta espécie na franja do bosque. 
Porém, no perfil do canal do São Francisco as espécies observadas na franja 
do bosque são mais jovens do que no canal do Guandu. 

Ao longo do perfil do canal do Guandu foi observada a presença de resíduo 
que provavelmente é transportado e depositado pelas águas canal do 
Guandu. No perfil do canal de São Francisco, a presença dos detritos foi 
observada até os 540 metros de distância da linha d´água, fato que pode estar 
associada à influência das marés e da topografia.  

Os cortes de árvores observados no perfil do canal do Guandu são cortes 
seletivos e utilizados possivelmente para fabricação de currais de peixes ou 
em construção civil. A ocorrência deste tensor antrópico também foi relatada 
em manguezais da Baía de Sepetiba, nos trabalhos de Ambiental (1996) e 
SMAC (2001). No perfil do canal de São Francisco o corte de árvores é bem 
localizado, ocorrendo em apenas um trecho próximo a parcela 5. As árvores 
cortadas são utilizadas para a fabricação e manutenção de curral de gado 
localizado dentro da ADA. 

A presença de raízes adventícias (estresse) no tronco de espécies de 
manguezais tem sido descrita em manguezais da Florida, de Porto Rico, do 
Rio de Janeiro e do Maranhão. Segundo Maciel e Soffiatti (1998) estas raízes 
podem ser formadas a partir de modificações hidrodinâmicas, modificações 
no sedimento (aterro ou deposição acelerada) ou poluição química.  



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. VII-287

A presença destas raízes em Laguncularia racemosa (mangue branco) e em 
Avicennia schaueriana (mangue preto) tem sido registrada nos trabalhos 
técnicos realizados pelo Grupo Mundo da Lama nos manguezais do Norte 
Fluminense (Atafona e Carapeba), da Baía de Guanabara (Jequiá, Praia da 
Beira, Praia da Piedade, Macacu, Jardim Gramacho e REDUC) e da Baía de 
Sepetiba (Apa da Brisas, Cetex e Marambaia). 

Os dados obtidos a partir do levantamento do bosque do canal do Guandu, 
indicam que a espécie mais importante em termos de densidade foi 
Laguncularia racemosa (mangue branco). A maior contribuição do DAP ≥ 10 cm 
indica que o bosque deste perfil apresenta-se em estado maduro. 

No perfil do canal de São Francisco a espécie de maior contribuição em 
termos de densidade foi Laguncularia racemosa (mangue branco) nas parcelas 
1, 2 e 3. Rhizophora mangle (mangue vermelho) e Avicennia schaueriana 
(mangue preto) foram mais importantes nas parcelas 4 e 5 respectivamente. 
Também neste perfil a maior contribuição do DAP ≥ 10 cm indica que o 
bosque apresenta-se em estado maduro. 

O estudo realizado pelo Instituto da CVRD (IVRD, 2005) no manguezal da 
ADA foi baseado em uma imagem Íconos, obtida em 2004. Neste estudo foi 
realizado uma estratificação na área, com checagem de campo e posterior 
correção dos estratos. 

Após a interpretação da imagem a fisionomia vegetal de manguezal foi 
estudada através do método de parcelas distribuídas aleatoriamente. No total 
foram instaladas 50 parcelas no manguezal conforme apresentado na figura 
VII.2.1.4 na tabela VII.2.2.42. 

Tabela VII.2.2.42  Número de parcelas (Np) e tamanho de parcelas para as classes de 
tamanho estudadas no manguezal da ADA 

Tamanho das Parcelas (m) 
Fisionomia Np 

Dap ≥ 10 cm 5 ≤ Dap <10 Dap < 5 

Manguezal 50 10 x 10 10 x 10 3 x 3 
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Os dados coletados nas parcelas de 10 x 10 m  foram a altura total e a 
circunferencia na altura do peito (obtido a 130 cm de altura) de cada 
indívíduo com cap maior ou igual a 15,7 cm (equivalente a dap maior ou 
igual a 5 cm). Apenas para a espécie Rizophora mangle (mangue vermelho) o 
CAP foi obtido acima da última raíz escora, sendo então anotada a altura de 
inserção desta raíz em relação ao nível do sedimento. Nas parcelas de 
regeneração (3 x 3 m) foram contados todos os indivíduos até 15,6 cm de 
diâmetro, sendo que para o manguezal estipulou-se uma altura mínima de 
100 cm para inclusão na amostra. A densidade, área basal e a frequencia 
absoluta foram obtidas conforme Brower & Zar (1990) para os indivíduos 
vivos em pé. Para as espécies presentes na regeneração apenas a densidade 
foi estimada. 

A estimativa de biomassa do manguezal foi obtida após estimativa do 
volume do fuste, conforme modelo de Silva et al. (1993), associado com as 
densidades básicas das respectivas espécies de mangue. Posteriormente para 
estimar a biomassa da copa consideraram-se as proporções aproximadas 
entre copa e fuste descritas em Sherman et al. (2003), para espécies de 
manguezais. Para a espécie Rhizophora mangle (mangue vermelho) a biomassa 
do fuste engloba as raízes escora. 

No manguezal foram amostradas as 3 espécies características: Rhizophora 
mangle (mangue vermelho), Laguncularia racemosa (mangue branco) e 
Avicennia schaueriana (mangue preto), existindo maior cobertura de Rhizophora 
mangle (mangue vermelho) demonstrada na foto 63. A altura média do 
manguezal é de 11,5 m, com diâmetro médio de 11,9 cm. Na distribuição dos 
diâmetros e alturas notam-se árvores com até 50 cm de dap e 18 m de altura. 
A estrutura observada é semelhante à média geral observada na Baía de 
Sepetiba, conforme resultados de Silva et al. (1991). 
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Foto 63  Fisionomia denominada Manguezal. Detalhe da medição do diâmetro acima 
da última raíz escora 

 

A tabela VII.2.2.43 apresenta os resultados obtidos de densidade, freqüência 
absoluta, biomassa, altura média e DAP médio para o manguezal, 
considerando os indivíduos com DAP maior ou igual a 5 cm.  

Tabela VII.2.2.43  Estimativa de densidade (n/ha), área basal (m2/ha), freqüência absoluta 
(F%), biomassa acima do solo (Mg/ha), altura média (Hm) e dap médio (Dm) 
para a fisionomia de Manguezal, considerando os indivíduos com dap maior 
ou igual a 5 cm 

Espécie n/ha m2/ha Mg/ha F% Hm (m) Dm (m) 
Rhizophora mangle 1172 11 53,3 96 11,3 10,3 

Laguncularia racemosa 244 5,7 23,1 70 12,6 16 

Avicennia schaueriana 128 4,7 20,2 60 11,5 18,8 

Total 1544 21,4 96,6  11,5 11,9 

Nas mesmas parcelas onde foram amostrados os indivíduos com mais de 5 
cm de altura, também foi computada a regeneração natural, sendo estimada 
uma densidade de Rhizophora mangle (mangue vermelho) igual a 4 mil plantas 
/ha, Laguncularia racemosa (mangue branco) igual a 400 plantas/ha e 
Avicennia schaueriana (mangue preto) igual a 66,7 plantas/ha. A freqüência 
absoluta de cada espécie na regeneração da área do manguezal é de 58%, 12% 
e 4%, respectivamente. 
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Quando se comparam os dados primários obtidos na ADA com estudos 
realizados por Ambiental (1996) e SMAC (2001) na AID, conclui-se que o 
bosque de manguezal da área estudada apresenta uma melhor estrutura e, 
principalmente nos trechos superiores do bosque (mais próximos da 
transição), um melhor estado de conservação. A observação de exemplares de 
Laguncularia racemosa (mangue branco), Rhizophora mangle (mangue vermelho) 
e Avicennia schaueriana (mangue preto) com grandes alturas (entre 15 e 21 m) 
revelam um padrão somente comparável aos manguezais bem desenvolvidos 
do Norte Fluminense (região de Gargaú e Atafona) e cada vez mais raros no 
litoral fluminense. A ocorrência de espécies de Avicennia schaueriana (mangue 
preto) com 174, 152 e 108 centímetros de CAP indicam que estas são as 
espécies mais antigas deste manguezal, sendo estes registros também raros 
em outros manguezais da Baía de Sepetiba e da Baía de Guanabara.  

• FAUNA 

Na área diretamente afetada foram realizadas amostragens em 8 parcelas 
distribuídas em dois perfis paralelos ao canal do Guandu ao canal de São 
Francisco. 

Canal do Guandu – Perfil 1 

A fauna presente na parcela 1 foi representada pelos caranguejos Aratus 
pisonii (marinheiro), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax 
(chama-maré), Chasmagnatus granulata (catanhém) e Ucides cordatus 
(caranguejo uçá). Foram observadas também a ocorrência de tocas de 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e Ucides cordatus (caranguejo uçá) tapadas 
que indicam que estes animais estão no período de ecdise. Foram observadas 
armadilhas (laços) para captura de Ucides cordatus (uçá). 

A análise quantitativa indicou que a densidade de caranguejos do gênero Uca 
(chama-maré) foi 35 tocas/m2, de Chasmagnatus granulata (catanhém) foi de 4 
tocas/m2 e a de Ucides cordatus (caranguejo uçá) foi 0,3 tocas/m2. 

Durante o deslocamento pelo mangue da parcela 1 para a parcela 2, foram 
observadas a partir de 200 metros, pegadas de Hydrochaeris hydrochaeris 
(capivara), conforme apresentado na Foto 64. 
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Foto 64 Rastro de capivara observado no manguezal, entre a parcela 1 e 2 

 

Na parcela 2 a observaram-se organismos da malacofauna e carcinofauna. A 
malacofauna foi composta pelo Gastropoda Melampus coffeus (cafezinho), 
conforme demonstrado na Foto 65. A carcinofauna foi representada pelo 
grupo dos Decapoda, com ocorrência de Aratus pisonii (marinheiro), Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré) e 
Chasmagnatus granulata (catanhém). Não foram observadas tocas de Ucides 
cordatus (caranguejo uçá) nesta parcela. 

Foto 65 Exemplares da espécie Melampus coffeus (cafezinho) observados na parcela 2 
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As densidades registradas nesta parcela foram 28 tocas/m2 para os 
caranguejos do gênero Uca e 2,7 tocas/m2 de Chasmagnatus granulata 
(catanhém). Na parcela 3 foram observados apenas organismos do grupo dos 
Decapoda representados pelas seguintes espécies: Aratus pisonii (marinheiro), 
Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e Ucides cordatus (caranguejo uçá). 

A análise quantitativa revelou as seguintes densidades: 43 tocas/m2 para 
caranguejos do gênero Uca (chama-maré), 4,2 tocas/m2 para Chasmagnatus 
granulata (catanhém) e 0,2 tocas/m2 para Ucides cordatus (caranguejo uçá). 
Nesta parcela também foram observadas armadilhas para captura de Ucides 
cordatus (caranguejo uçá). 

Após o final da parcela 3 foi observada uma zona de transição onde registrou-
se a ocorrência de Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax 
(chama-maré), Uca (Celuca) uruguayensis (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri 
(chama-maré), Cardisoma guanhumi (guaiamum) e Ucides cordatus (caranguejo 
uçá), conforme apresentado nas Foto 66 e 67. Também foram observados 
rastros de Procyon cancrivorus (mão-pelada) e Hydrochaeris hydrochaeris 
(capivara). 

Foto 66 Toca de Cardisoma guanhumi (guaiamum) observado na área de transição do 
perfil 1 
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Foto 67 Tocas de Ucides cordatus (caranguejo uça) e do gênero Uca (chama maré) 
observado na área de transição do perfil 1 

 

A lista das espécies observadas no perfil do canal do Guandu está 
apresentada na tabela VII.2.2.44. Foram observadas um total de 11 espécies ao 
longo do perfil. 

Tabela VII.2.2.44 Listagem de espécies observadas no perfil do canal do Guandu 

MALACOFAUNA 
Família Espécie Nome Popular 

Ellobiidae Melampus coffeus Cafezinho 

CARCINOFAUNA 

Família Espécie Nome Popular 

Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 

Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 

Gecarcinidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 

Ocypodidae Uca (Minuca) rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Celuca) uruguayensis Chama-maré 

Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

Hydrocheraidae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

A análise da ocorrência de espécies por parcela (tabela VII.2.2.45) demonstra 
que o maior número de espécies foi observada na parcela 3 (10 organismos). 
Nas parcelas 1 e 2 registrou-se a ocorrência de 6 e 5 organismos 
respectivamente.  
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Tabela VII.2.2.45 Ocorrência de espécies por parcela no perfil do canal do Guandu 

Espécies 
1 2 3 

Melampus coffeus  X  

Aratus pisonii X X X 

Chasmagnatus granulata X X X 

Cardisoma guanhumi   X 

Uca (Minuca)rapax X X X 

Uca (Minuca) mordax X X X 

Uca (Boboruca) thayeri   X 

Uca (Celuca) uruguayensis   X 

Ucides cordatus X  X 

Hydrochaeris hydrochaeris X  X 

Procyon cancrivorus   X 

A distribuição das espécies ao longo do perfil, indica que as espécies Aratus 
pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca (Minuca) rapax 
(chama-maré) e Uca (Minuca) mordax (chama-maré) apresentaram ampla 
distribuição ocorrendo em todas as parcelas. As espécies Ucides cordatus (uçá) 
e Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) foram observadas em duas parcelas (1 e 
3). A ocorrência das demais espécies ficou restrita a apenas uma parcela. 

As espécies do grupo dos Decapoda registradas no perfil são representantes 
das famílias Grapsidae, Gecarcinidae e Ocypodidae. Neste perfil, 
considerando o número de espécies por família (figura VII.2.2.34), os maiores 
valores foram registrados para Ocypodidae (5 espécies). Na família 
Grapsidae ocorreram 2 espécies e na família Gecarcinidae 1 espécie. Sendo 
assim, na família Ocypodidae ocorreu 62% das espécies e nas famílias 
Grapsidae e Gecarcinidae 25 e 13 % das espécies respectivamente (figura 
VII.2.2.35). 
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Figura VII.2.2.34 Número de espécies por família do grupo dos Decapoda no perfil do canal 
do Guandu 
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Figura VII.2.2.35 Percentual de espécies nas famílias do grupo dos Decapoda no perfil do 
canal do Guandu 
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Os valores obtidos para  densidade de tocas estão apresentados na tabela 
VII.2.2.30. A maior densidade todas as parcelas foi registrada para as espécies 
do gênero Uca (chama-maré). A espécie Chasmagnatus granulata (catanhém) 
apresentou valores semelhantes na parcela 1 e 3 (4 e 4,2 tocas/m2). Os valores 
observados para Ucides cordatus (uçá) foram baixos, sendo quantificados na 
parcela 1 e na parcela 3 (Tabela VII.2.2.46). Na parcela 3 foi registrado o maior 
número de tocas/m2 do perfil. 
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Tabela VII.2.2.46 Densidade de tocas/m2 no perfil do canal do Guandu 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

hasmagnatus granulata 4 3 4,2 

ca spp. 35 16,5 43 

cides cordatus 0,3 - 0,2 

Canal de São Francisco – Perfil 2 

Na parcela 1 foi observada a presença da carcinofauna com ocorrência das 
seguintes espécies: Aratus pisonii (marinheiro), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Chasmagnatus granulata (catanhém) 
e Ucides cordatus (caranguejo uçá). Na vaza lodosa localizada em frente à 
parcela 1 (lavado) foram observados exemplares de Uca (Uca) maracoani 
(tesoura). A análise quantitativa para os caranguejos do grupo dos Decapoda 
indicou as seguintes densidades: 130 tocas/m2 para o Gênero Uca (chama-
maré), 5 tocas/m2 para Chamagnatus granulata (catanhém) e 0,1 tocas/m2 para 
Ucides cordatus (caranguejo uçá). 

Os animais da parcela 2 foram representados pela carcinofauna com 
ocorrência de Aratus pisonii (marinheiro), Sesarma (Sesarma) rectum (aratu), 
Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e Ucides cordatus (uçá). A Foto 68 ilustra a 
ocorrência destes crustáceos na parcela 2. 

Nesta parcela foram registradas 45 tocas/m2 para caranguejos do Gênero Uca 
e 2,5 tocas/m2 para Chasmagnatus granulata (catanhém). Não foram 
observadas tocas de Ucides cordatus (uçá) dentro do quadrat utilizado para a 
análise quantitativa. 

Foto 68 Exemplar de Chasmagnatus granulata (catanhém) observado na parcela 2 
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Na parcela 3 os representantes faunísticos observados foram a malacofauna e 
a carcinofauna. Na malacofauna registrou-se a ocorrência de Melampus coffeus 
(cafezinho). Na carcinofauna ocorreram Aratus pisonii (marinheiro), Sesarma 
(Sesarma) rectum (aratu), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) 
mordax (chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri (chama maré), Chasmagnatus 
granulata (catanhém) e Ucides cordatus (uçá). Foram observadas armadilhas 
para captura de caranguejos da espécie Ucides cordatus (uçá). A densidade das 
espécies do grupo dos Decapoda registradas nesta parcela foi de 45 tocas/m2 
para os caranguejos do gênero Uca (chama maré), 4 tocas/m2 para 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e 1 toca/m2 para Ucides cordatus (uçá). 

Entre a parcela 3 e parcela 4 foram observadas extensas áreas dominadas por 
árvores de Rhizophora mangle (mangue vermelho) de grande porte onde 
registrou-se a presença de rastros de Procyon cancrivorus (guaxinim), 
conforme apresentado na Foto 69. 

Foto 69 Rastro de Procyon cancrivorus (guaxinim) na área de manguezal entre a 
parcela 3 e 4 

 

Na parcela 4 foram observados apenas representantes da carcinofauna (Foto 
70). Esta foi representada por Aratus pisonii (marinheiro), Sesarma (Sesarma) 
rectum (aratu), Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax 
(chama-maré), Uca (Boboruca) thayeri, Chasmagnatus granulata (catanhém) e 
Ucides cordatus (uçá). Nesta parcela foi observado rastro de Procyon 
cancrivorus (guaxinim). Nesta parcela também foram observadas armadilhas 
para captura de Ucides cordatus (uçá). 
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Foto 70 Exemplar de Aratus pisonii (marinheiro) sobre o tronco de Avicennia 
schaueriana (mangue preto) 

 

Os dados da análise quantitativa indicaram que os caranguejos do gênero Uca 
(chama-maré) apresentaram uma densidade de 25 tocas/m2, enquanto que 
Chasmagnatus granulata (catanhém) apresentou uma densidade de 6 tocas/m2. 

Na parcela 5 os representantes faunísticos observados foram Aratus pisonii 
(marinheiro), Sesarma (Sesarma) rectum (aratu), Uca (Minuca) rapax (chama-
maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré), Chasmagnatus granulata (catanhém) 
e Ucides cordatus (uçá). Nesta parcela também foram observados rastros de 
Procyon cancrivorus (guaxinim). A atividade de captura de indivíduos de 
Ucides cordatus (uçá) é sugerida nesta parcela pela presença de armadilhas 
(laços). 

Na análise quantitativa foram registradas as seguintes densidades: 29 
tocas/m2 para caranguejos do gênero Uca (chama maré), 5 tocas/m2 para 
Chasmagnatus granulata (catanhém) e 1  toca/m2 para Ucides cordatus (uçá). 

Na transição do manguezal com o ambiente terrestre observou-se a 
ocorrência de Uca (Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-
maré), Chasmagnatus granulata (catanhém), Ucides cordatus (caranguejo uçá), 
Cardisoma guanhumi (guaiamum). Foram também observados rastros de 
Hydrochaeris hidrochaeris (capivara) e de Procyon cancrivorus (guaxinim). 

A lista das espécies observadas no perfil do canal do São Francisco está 
apresentada na Tabela VII.2.2.47. Foi registrada ao longo do perfil a 
ocorrência de 12 espécies. A ocorrência das espécies por parcela está 
demonstrada na Tabela VII.2.2.48. 
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Tabela VII.2.2.47 Lista de espécies observadas no perfil do canal do São Francisco 

Malacofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Ellobiidae Melampus coffeus Cafezinho 

Carcinofauna 

Família Espécie Nome Popular 

Grapsidae Aratus pisonii Marinheiro 

Grapsidae Chasmagnatus granulata Catanhém 

Grapsidae Sesarma (Sesarma) rectum Aratu 

Gecarnidae Cardisoma guanhumi Guaiamum 

Ocypodidae Uca (Minuca)rapax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Minuca) mordax Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Boboruca) thayeri Chama-maré 

Ocypodidae Uca (Uca) maracoani Chama-maré 

Ocypodidae Ucides cordatus Uçá 

Mastofauna 

Espécie Nome Popular 

Hydrocheraidae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Tabela VII.2.2.48 Ocorrência de espécies por parcela no perfil do canal do São Francisco 

Espécies 
1 2 3 4 5 

Melampus coffeus   X   

Aratus pisonii X X X X X 

Chasmagnatus granulata X X X X X 

Sesarma (Sesarma) rectum  X X X X 

Cardisoma guanhumi     X 

Uca (Minuca)rapax X X X X X 

Uca (Minuca) mordax X X X X X 

Uca (Boboruca) thayeri X  X X  

Uca (Uca) maracoani X     

Ucides cordatus X X X X X 

Procyon cancrinorus   X X X 

Hydrochaeris hydrochaeris     X 

Na distribuição das espécies ao longo do perfil, Melampus coffeus (cafezinho) 
foi o único representante da malacofauna, tendo sido observado apenas na 
parcela 3. Na carcinofauna as espécies que ocorreram em todas as parcelas 
foram Aratus pisonii (marinheiro), Chasmagnatus granulata (catanhém), Uca 
(Minuca) rapax (chama-maré), Uca (Minuca) mordax (chama-maré) e Ucides 
cordatus (uçá).  
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Outra espécie que apresentou ampla distribuição foi Sesarma (Sesarma) rectum 
(aratu) que esteve presente em 4 parcelas.  

Uca (Uca) maracoani (tesoura) e Cardisoma guanhumi (guaiamum) 
apresentaram distribuição restrita ocorrendo em apenas 1 parcela. Tal 
restrição está associada aos habitats destas espécies, uma vez que Uca (Uca) 
maracoani (tesoura) somente vive na franja do manguezal, na zona do lavado 
e Cardisoma guanhumi (guaiamum) ocupa preferencialmente as zonas mais 
altas dos manguezais normalmente nas áreas próximas da transição. 

Na mastofauna houve ocorrência de Procyon cancrinorus (guaxinim) nas 
parcelas 3, 4 e 5 e de  Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) na parcela 5. 

Com relação ao número de espécies, as parcelas 3 e 5 foram as que 
apresentaram os maiores valores (9 espécies). O menor valor foi observado na 
parcela 2 (6 espécies). Foram registradas neste perfil as seguintes famílias de 
Decapoda: Grapsidae, Gecarcinidae e Ocypodidae. O maior número de 
espécies foi registrado para Ocypodidae (5 espécies). Na família Grapsidae 
ocorreram 3 espécies e na família Gecarcinidae 1 espécie (figura VII.2.2.36). 
Dentre as espécies do grupo dos Decapoda observadas neste perfil 56% 
ocorreram na família Ocypodidae, 33% na famílilia Grapsidae e 11% na 
família Gecarcinidae (figura VII.2.2.37). 

Figura VII.2.2.36 Número de espécies por família do grupo dos Decapoda no perfil do canal 
do São Francisco 
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Figura VII.2.2.37  Percentual de espécies nas famílias do grupo dos Decapoda no perfil do 
canal do São Francisco 
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A Tabela VII.2.2.49 apresenta os valores obtidos para  densidade de tocas. As 
maiores densidades em todas as parcelas foram para as espécies do gênero 
Uca (chama-maré), destacando-se a maior densidade observada na parcela 1 
(130 tocas/m2). A espécie Chasmagnatus granulata (catanhém) apresentou 
maior valor de densidade na parcela 4 e o menor na parcela 2. Os valores 
registrados para Ucides cordatus (uçá) foram baixos, registrando-se a 
densidade deste organismo nas parcelas 1, 3 e 5.  

Tabela VII.2.2.49 Densidade de tocas/m2 no perfil do canal do São Francisco 

Espécie Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Chasmagnatus granulata 5 2,5 4 6 5 

Uca spp. 130 45 45 25 29 

Ucides cordatus 0,1 - 1 - 1 

A fauna de caranguejos e moluscos observadas no manguezal da ADA foi 
corroborada pelos trabalhos de Ambiental (1996) e SMAC (2001). Estas 
espécies são típicas de manguezais e apresentam registros de ocorrência em 
outros manguezais da Baía de Sepetiba. O gênero Uca (chama-maré) dominou 
as parcelas de manguezal em ambos os perfis, distribuindo-se desde a linha 
d´água até a transição do bosque de manguezal com o ambiente terrestre.  

Foi registrada a ocorrência de Uca (Uca) maracoani (tesoura), caranguejo que 
ocorre na zona do lavado onde o sedimento é muito inconsolidado. Foi 
observada uma pequena quantidade de tocas de Ucides cordatus (caranguejo 
uçá) no manguezal estudado quando comparado com outros manguezais na 
Baía de Sepetiba. Visualmente a quantidade de tocas aumenta no sentido da 
linha d´água para o interior do bosque.  
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A baixa quantidade deste animal pode estar associada a uma intensa 
atividade de pesca (captura) realizada no local. Entre as espécies de 
caranguejos observadas nos dois perfis o predomínio foi da família 
Ocypodidae. 

A presença de Procyon cancrivorus (guaxinim) nos dois perfis estudados indica 
que este animal utiliza a área de manguezal para deslocamento e alimentação. 
Foram observados rastros de diferentes tamanhos, indicando a ocorrência de 
indivíduos jovens e adultos. Um registro notável para fauna foi a ocorrência 
de grandes pegadas de capivaras dentro da área de manguezal e na área de 
transição. Tal fato indica que estes animais possuem grande porte e utilizam 
este manguezal como área de abrigo e passagem. 

2.2.6 Considerações Finais 

Com base nos resultados encontrados, conclui-se que a cobertura vegetal de 
manguezal verificada na ADA apresenta integridade ambiental satisfatória. O 
bosque observado nas porções superiores do terreno (nordeste) encontra-se 
em um bom estágio de desenvolvimento estrutural e maturidade, inclusive 
com ocorrência de árvores com elevados valores de DAP, pricipalmente de 
Avicennia schaueriana (mangue preto). 

A presença de lixo neste manguezal é oriundo do transporte feito pela ação 
das marés, sendo que sua quantidade é bem menor do que em outras áreas 
estudadas na AID.  O corte de vegetação observado é bem localizado sendo a 
madeira utilizada pela população. Porém, cabe ressaltar que este fato também 
é observado em outras áreas de manguezais da Baía de Sepetiba. 

 Comparando-se os resultados obtidos para estrutura de bosque pode-se 
concluir que o manguezal da ADA encontra-se em melhores condições do 
que os perfis estudados para a AID, e em piores condições do que as áreas 
estudadas na AER, que estão mais conservadas em virtude da proximidade 
da Reserva Biológica de Guaratiba. 

Com relação à fauna, as espécies observadas na ADA são típicas de áreas de 
manguezais e facilmente registradas em outros trechos da Baía de Sepetiba, 
inclusive na AID e AER. Comparando-se os resultados verificados na ADA, 
com o trabalho realizado por Ambiental (1996), constatou-se que não foi 
registrada a ocorrência das espécies Littorina (Scabra) angulifera (caramujo do 
mangue) e Metasesarma rubripes (aratu), enquanto que registrou-se na ADA, a 
ocorrência de Aratus pisonii (marinheiro), que não foi registrada por 
Ambiental (1996). 
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A captura da espécie Ucides cordatus (uçá) é baixa na ADA, quando 
comparada às outras áreas de manguezais estudadas da AID e AER. A 
técnica utilizada, a exemplo de outros manguezais é predatória, sendo 
utilizado o laço para a coleta destes animais. Um registro relevante da fauna 
na ADA foi a presença de rastros de Hydrochaeris hydrochaeris (capivara), 
utilizando a área de manguezal como passagem e abrigo. 
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2.3 BIOTA AQUÁTICA 

Para a caracterização dos ambientes aquáticos nas áreas de estudo foi 
utilizada uma abordagem de caráter ecológico, buscando-se elementos tanto 
em nível de indivíduos, quanto de comunidades, cuja presença e ausência de 
determinadas espécies, assim como a estrutura das comunidades de 
organismos, possam indicar a integridade ambiental dos sistemas sob 
investigação. Desta forma, foram direcionados estudos às comunidades 
fitoplanctônicas, zooplanctônicas e zoobentônicas com levantamentos de 
dados primários e copilação de dados secundários. Também, abordou-se 
componentes do fitobentos e das comunidades nectônicas, por meio de 
informaçoes provenientes de outros estudos e trabalhos realizados na baía de 
Sepetiba. Estes grupos oferecem indicadores biológicos com ampla utilização 
em diagnósticos ambientais e fornecem elementos para elaboração de 
prognósticos e análises ambientais, com o intuito de serem utilizados 
posteriormente em programas de monitoramento. 

2.3.1  Definição das Áreas de Influência 

A definição das áreas foi feita em função das eventuais interferências dos 
ambientes naturais que abrigam as comunidades aquáticas. Neste contexto, 
foram definidas: 

• Área de Estudo Regional (AER):  compreende a área delimitada pela 
bacia de drenagem da baía de Sepetiba, para aguas continentais; e o 
ambiente marinho imediatamente adjacente à baía de Sepetiba; 

• Área de Influência Direta (AID):  compreende a baía de Sepetiba, 
notadamente à área próxima à foz dos canais de São Fransciso e Guandu; 
considerando um semicírculo de 1 km em torno da foz do canal de São 
Francisco. 

2.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Os levantamentos de dados primários para o fitoplâncton, zooplâncton e 
zoobentos ocorreram na área compreendendo a porção médio interior da baía 
de Sepetiba e foram realizados para a caracterização da AID, principalmente 
a estação #Z, e para a caracterização de áreas que poderão ser utilizadas para 
o monitoramento ambiental da CSA, durante a operação do 
empreendimento, estações #X e #E.  

As três estações foram posicionadas da seguinte forma: estação #Z na 
margem do lado continental da baía, na direção da foz do Canal de São 
Francisco (22º 55' 43"S - 43º 47' 21"W); a estação #X posicionada no fundo da 
baía, na direção da foz do Rio Pedrinhas, próxima a Pedra de Guaratiba (23º 
01' 09"S - 43º 37' 29"W), e a estação #E na margem próxima a restinga da 
Marambaia (23º 03' 35"S - 43º 46' 20"W)(Figura VII.2.3.1).  



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-305

Figura VII.2.3.1 Localização das Estações Amostrais #Z (Canal de São Franscisco), #X (Rio 
Pedrinhas);  #E (Restinga da Marambaia), baía de Sepetiba, RJ, campanha 
junho/2005. 

 

A metodologia utilizada para a coleta e análise do fitoplâncton, zooplâncton e 
zoobentos é descrita a seguir. Para a caracterização destas comunidades foi 
realizada uma campanha em 10 de junho de 2005 onde foram coletadas 
amostras nas estações amostrais apresentadas na Figura VII.2.3.1.  

• Procedimentos Metodológicos para análise das Comunidades de Algas 
Fitoplanctônicas 

As amostras qualitativas foram coletadas por arrastos horizontais na 
superfície da lâmina d’água durante 5 minutos, utilizando rede de plâncton 
com abertura de malha de 20 µm. As amostras foram acondicionadas em 
frascos de 200 mL e fixadas com solução formalina 4%. As amostras 
quantitativas foram realizadas com passagem de frasco de 500 mL a 
aproximadamente 30 cm da lâmina d’água. A fixação das amostras foi 
realizada com solução formalina 4%. O material qualitativo foi utilizado para 
a identificação dos táxons, a partir do qual foi feita a contagem do material.  

Para a identificação taxonômica foram utilizadas Balech (1988); Cupp (1943); 
Ricard (1987); Tomas (1997); Tenenbaum et al. (2004), entre outros. A 
classificação utilizada segue Hoek, 1995. Foram realizadas fotomicrografias 
com analisador de imagens Olympus modelo OEV-142 e microscópio Nikon.  



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-306

A análise quantitativa foi realizada em câmaras de Sedgewick-Rafter 
(Woelkerling et al., 1976) em microscópio binocular Olympus, em 400 
aumentos. Na contagem foram consideradas células como unidade de 
contagem e quantificadas somente aquelas com cloroplasto.   

Para a análise da estrutura da comunidade, foi calculada a densidade (cél/L), 
abundância relativa (%), Índice de Diversidade de Shannon (H’) e o Índice de 
Raridade Relativa (IRR) dos táxons para cada estação amostral, sendo este 
último adaptado de Camargo (1992).  

A raridade de espécies é um aspecto da diversidade, sendo uma medida da 
proporção de espécies que possuem baixa abundância relativa (ou biomassa), 
apresentando-se abaixo de um limiar estabelecido. Este critério foi 
estabelecido a partir da proporção da riqueza de espécies que apresentam 
valores menores que 1/S, sendo S o número total de espécies na amostra. 
Para este estudo foi utilizado o critério de inclusão de espécies raras através 
da média do limiar da abundância mínima calculado em cada uma das 3 
estações amostrais (abundância relativa menor que 6,94%). Abaixo deste 
valor considerou-se como espécie rara, obtendo-se o número de espécies raras 
em cada unidade amostral. Em seguida, foram realizados os seguintes 
cálculos para a obtenção do Índice de Raridade Relativa (IRR); em cada 
unidade amostral foi calculado o número de espécies raras dividido pela 
diferença entre número total de espécies nas 3 unidades amostrais e o número 
total de espécies na amostra. Este cálculo foi realizado para cada unidade 
amostral. O valor resultante de cada unidade amostral foi somado, 
representando 100% de raridade. A partir deste, foi obtida a contribuição 
percentual da raridade de cada estação amostral, isto é, o Índice de Raridade 
Relativa (IRR) de cada unidade amostral. Este valor foi utilizado para o 
cálculo do índice de raridade para todas as estações amostrais (Tabela 
VII.2.3.1). 

Ri = Sri / (St – Si) 

IRR = (Ri / ∑ Ri) x 100 

Onde: 

Sri = número de espécies raras na amostra i 

St = número total de espécies no conjunto das amostras 

Si = número total de espécies na amostra i 

IRR = índice de raridade relativo (%) 
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• Procedimentos Metodológicos para Caracterização da Comunidade 
Zooplanctônica 

Foram realizados arrastos utilizando uma rede tipo WP-2 de 200 µm de 
tamanho de malha, 30 cm de diâmetro de boca equipada com fluxômetro. Os 
arrastos apresentaram uma duração média de 2 minutos com a fixação do 
material coletado em formol a 4 %. Para os mesmos pontos de coleta foram 
obtidos dados abióticos de temperatura, salinidade e pH mediante o uso de 
um multi-analizador de campo Horiba®.  

Em laboratório, foram obtidas alíquotas de 5 a 10 % da amostra total com 
subamostrador tipo pistão para análises quali-quantitativas. Estas foram 
realizadas até o menor táxon possível utilizando câmaras do tipo Bogorov, 
microscópio estereoscópico e biológico (Boltovskoy, 1981). 

Dados de densidades das espécies ocorrentes foram calculados pelo volume 
de água filtrada pela rede, assim como foram também obtidos o índice de 
riqueza de Margalef segundo Omori & Ikeda (1984): 

)(
1
nLN

SRM −
=  

Sendo: 

RM – Riqueza de Margalef 

S – Número de categorias taxonômicas 

n – Densidade total 

• Procedimentos Metodológicos para Caracterização das Comunidades 
Bentônicas 

As amostragens realizadas em junho de 2005 foram feitas por meio de uma 
traineira com 15 metros de comprimento. As amostras de sedimento para 
análise da macrofauna foram obtidas com auxílio de um busca-fundo do tipo 
Petersen com 0,018 m2 de área amostral. Em cada estação foram coletadas 
cinco amostras as quais foram lavadas em peneira com 0,5 mm de abertura de 
malha para separação da macrofauna. O material retido na peneira foi fixado 
em solução de formol salino a 4% e em laboratório os organismos foram 
contados e identificados ao menor nível taxonômico possível. 
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A estrutura da comunidade foi analisada de acordo com a densidade total de 
indivíduos, a diversidade de espécies segundo o índice de Shannon-Weaver 
(Loge), a equitabilidade como medida de dominância e a riqueza de espécies 
(Pielou, 1969). Estas características da estrutura da comunidade foram 
comparadas entre os locais por meio de análise de variância, na qual a 
homogeneidade das variâncias foi verificada por meio do teste de Bartlett e 
quando necessário a variável foi transformada pelo Log (X+1) (ZAR, 1984). A 
composição faunística entre os locais foi analisada por meio de análise de 
correspondência, a qual possibilita a análise da associação entre as amostras 
de cada local e a composição da fauna específica de cada amostra (Legendre 
& Legendre, 1998). 

Para as posteriores comparações os valores de densidade da macrofauna 
foram transformados para 0,1 m2 de área. Foram utilizados no cálculo de 
diversidade apenas os taxa no nível específico ou de morfotipos. Foi utilizada 
também a composição da macrofauna nas comparações e caracterizações, 
sendo considerada separadamente as listas de espécies, de forma a se evitar 
possíveis divergências quanto à identificação dos taxa. 

• Procedimento Metodológico para a Caracterização da Área de Estudo 
Regional 

A caracterização das comunidades dos ambientes aquáticos na Área de 
Estudo Regional (ERA) foi baseada em dados pretéritos disponíveis na 
literatura técnica existente para esta região. Notadamente, foram utilizados os 
documentos “Estudos de Impacto Ambiental das Obras de Infra-Estrutura 
Básica do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro", realizado pela 
Multiservice, em 1990; “Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a 
Ampliação do Terminal de Minério, Ferro Gusa e Produtos Siderúrgicos do 
Porto de Sepetiba, RJ”, realizado pela Multiservice, também em 1990; 
“Avaliação da Viabilidade Ambiental das Operações de Dragagem e de Bota-
Fora dos Sedimentos a serem dragados”, realizado pela Multiservice, em 
1995; “Projeto de Dragagem do Canal de Acesso ao Porto de Sepetiba – RJ, 
Estudos de Impacto Ambiental – EIA”, realizado pela Multiservice, em 1997; 
Macroplano de Gestão e Saneamento Ambiental da bacia da baía de 
Sepetiba”, realizada pela Ecologus, em 1997; “Macroplano de Gestão e 
Saneamento Ambiental da bacia da baía de Sepetiba, Caracterização e 
Diagnósticos das Comunidades Bióticas e dos Espaços Territoriais 
Protegidos”,  realizado pela Ecologus, em 1998; “Estudo Impacto Ambiental – 
EIA para Usina Termelétrica Sepetiba, RJ”, realizado pela BPG, em 2000, e 
“Distribuição espacial dos crustáceos decápodes e anfípodes de substratos 
não-consolidados sublitorais da baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)”, 
dissertação de mestrado defendida por Calil, em 2005. 
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2.3.3 Caracterização da Área de Estudo Regional (AER) 

2.3.3.1 Comunidades Planctônicas 

As comunidades planctônicas são constituídas por fitoplâncton e 
zooplâncton. Fitoplâncton são organismos normalmente microscópicos que 
vivem em suspensão na coluna dágua, sendo produtores primários. O 
zooplâncton são consumidores primários. Os organismos fitoplanctônicos são 
adaptados à suspensão na água e estão sujeitos ao movimento passivo pelo 
vento e correnteza nas massas d’água (Reynolds, 1998). São os principais 
organismos fotossintéticos em ecossistemas aquáticos, podendo ser 
responsável por 95% de sua produção orgânica. O zooplâncton, representa a 
segunda base da cadeia alimentar e funciona como indicador das condições 
produtivas e ecológicas dos ambientes aquáticos. É ainda considerado como 
um bom indicador ecológico (Boltovskoy, 1981), permitindo a identificação 
de diferentes fontes de aportes de água que constituem a dinâmica da área 
estudada. 

Fitoplâncton 

São apresentados a seguir a síntese dos trabalhos  realizados pela 
Multiservice (1990 e 1997), Ecologus (1997) e BPG (2000) para o fitoplâncton, 
na região de estudo.  

De acordo com o estudo apresentado pela Multiservice (1990), o fitoplâncton 
foi caracterizado por espécies tipicamente estuarinas e neríticas, com nítida 
predominância das diatomáceas de pequeno porte, grupo este normalmente 
dominante em estuários. As principais espécies estiveram distribuídas entre 
classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Chrysophyceae, Dinophyceae 
(dinoflagelados), Chlorophyceae (algas verdes), Euglenophyceae, 
Cryptophyceae, ocorrendo também organismos pertencentes às classes 
Nostocophyceae (cianofíceas) e Zygnemaphyceae; e alguns silicoflagelados 
(Anexo VII 2.3.1, Anexo VII 2.3.2).  

Dentre as espécies de diatomáceas, destacou-se a presença de Nitzschia 
closterium, que ocorre em toda a baía de forma abundante. Considerada como 
espécie oportunista, com alta taxa de multiplicação, prolifera-se aproveitando 
a disponibilidade de nutrientes, mesmo sob condições ambientais 
desfavoráveis (BPG, 2000). Sua predominância sobre espécies menos 
tolerantes pode contribuir na indicação de degradação de qualidade da água. 
Além de N. closterium, as espécies de diatomáceas Coscinodiscus cf perforatus, 
Chaetoceros sp, Leptocylindricus minimus e Coscinodiscus sp também se 
destacaram dentre as mais freqüêntes e abundantes.  
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Dentre as Chrysophyceae, as mais abundantes e freqüentes foram a Kephyrion 
sp (nanoplanctônica), de ocorrência preferencial em águas salobras, e 
Dictyocha fibula, espécie marinha característica de águas quentes. Na classe 
dos dinoflagelados, Exuviaella marina foi numerosa nos locais de maior 
influência marinha, na região mais externa da baía, próxima a ilha de 
Itacuruçá e a ilha da Marambaia; Protoperidinium trochoideum é uma espécie 
nerítica, comum em águas salobras ocorrendo preferencialmente nas áreas de 
mistura (Multiservice, 1990).  

O grupo dos Cryptomonadales foi abundante em toda a baía com exceção da 
região próxima à barra de Guaratiba. Sua presença indica influência dulcícola 
e/ou salobra. A região próxima à desembocadura dos principais canais 
demonstra a maior influência dulcícola pela ocorrência de algumas espécies 
da classe Chlorophyceae (Multiservice, 1990). A região mais interna da baía 
apresentou maiores valores de densidade e grande variabilidade específica, 
caracterizando uma situação de mistura de águas e um ambiente propício ao 
desenvolvimento de um grande número de espécies. No estudo realizado 
pela Ecologus (1997), estas características também se confirmaram. As 
maiores densidades ocorreram nas estações mais internas, decrescendo em 
direção ao norte e ao noroeste da baía. O fitoplâncton foi mais abundante no 
interior da baía, o inverso do observado para o zooplâncton, que se concentra 
nas massas d’água da entrada, que tem maior influência marinha. Esta 
inversão pode ser explicada pelo menor tempo de desenvolvimento do 
fitoplâncton e a necessidade de nutrientes, predominantemente de origem 
fluvial.  

A presença de Oscillatoria limnetica na área nordeste demonstra a influência 
da maré vazante, uma vez que é uma espécie planctônica característica de 
águas eutrofizadas e possível indicadora de poluição orgânica. Ela deve ser 
proveniente da região norte da baía, onde desembocam os rios que trazem 
elevadas cargas orgânicas.   

A influência marinha foi notada em toda a baía, pelas espécies de origem 
oceânica, como Leptocylindrus minimus, e de neríticas, como Chaetoceros 
danicus, Rhizosolenia fragilissima e Skeletonema costatum (Multiservice, 1990).  

No relatório apresentado por BPG (2000), foram encontradas também 
espécies de origem dulcícola, principalmente próximo à costa, destacando-se 
as cianofíceas da classe Nostocophyceae, como Merismopedia sp. e de 
chlorococales unicelulares,Pyramimonas sp; Scenedesmus bijugus, Pediastrum 
tetras, da classe Chlorophyceae e algumas Volvocales. Em locais de pouca 
profundidade, como nas proximidades da foz do rio do Guarda e do canal de 
São Francisco, destacam-se Amphora sp, Navicula sp, Synedra sp e Pleurosigma 
sp. Na desembocadura dos rios, observa-se a ocorrência de espécies marinhas 
de águas quentes, como Dictyocha sp, e neríticas de água salobra, como 
Protoperidium sp. 
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No estudo da Multiservice (1997), foram identificadas 47 unidades 
taxonômicas, distribuídas em 35 espécies pertencentes às divisões 
Bacillariophyta (diatomáceas) e 11 espécies da divisão Dinophyta 
(dinoflagelados) (Anexo VII 2.3.1). Em todas as amostras dominaram as 
diatomáceas, representadas principalmente por espécies do 
microfitoplâncton, como Pseudo-nitzschia delicatissima, independentemente da 
estação de coleta e da condição de maré, sendo seguidas por Leptocylindrus 
danicus e Cylindrotheca closterium. As espécies do nanoplâncton estiveram 
representadas por Leptocylindrus minimus e Skeletonema costatum, 
principalmente na estação próxima a ilha da Madeira, em maré enchente. 
Neste mesmo estudo, as maiores densidades celulares estiveram relacionadas 
à maré enchente independentemente da estação de coleta, sendo que a 
estação próxima a ilha da Madeira, a mais interna, apresentou a maior 
concentração (676 x 103 céls./L). Nessa mesma estação foi observada a menor 
densidade para o periodo de estudo, de 390 x103 cels/L na maré vazante. As 
espécies Skeletonema costatum e Leptocylindrus minimus foram dominantes, 
principalmente próximo a ilha da Madeira, na maré enchente, e Pseudo-
nitzschia delicatissima nas outras amostras. Foi encontrada, de uma maneira 
geral, uma comunidade microfitoplanctônica, característica de águas 
costeiras, como encontrado por Bassani et al. (1995), para a baía de Sepetiba. A 
região apresentou influência de espécies de origem pelágica, como 
Leptocylindrus minimus, Corethron criophilum, Dactyliosolen antarticus, 
Hemiaulus hauckii, Hemiaulus sinensis, Corethron striata, Haslea wawrikae, entre 
outras, como Chaetoceros sp., Dactyliosolen fragilissimus, Skeletonema costatum e 
Thalassionema nitzchioides, etc., e algumas espécies de hábito bentônico (que 
provavelmente, em função de dragagem, foram incrementadas a coluna 
d`água), como Synedra spp, Paralia sulcata, Pleurosigma angulatum, Pleurosigma 
directum e Cyclotella stylorum. Com relação à densidade celular, esses valores 
estão compatíveis com os encontrados em outras baías. Os autores concluem 
que o ambiente parece se encontrar em equilíbrio em função de não ter sido 
observado um monoespecifismo e nem uma produção exagerada de espécies, 
o que normalmente caracteriza uma condição comprometedora do meio.  

Segundo a Multiservice (1990), em condições de maré enchente predomina 
espécies tipicamente oceânicas, costeiras e neríticas, enquanto na maré 
vazante é maior a ocorrência de espécies dulcícolas. No entanto, espacial e 
temporalmente, o fitoplâncton é majoritariamente composto por espécies 
estuarinas que, conforme a situação de maré, tem sua composição alterada. 
Pode-se dizer que a grande maioria das espécies que predominam na região 
são formas marinhas neríticas. Já as de origem estritamente dulcícola se 
restringem às regiões próximas a desembocaduras de rios.  

Zooplâncton  

São apresentados a seguir os resultados obtidos pelos trabalhos realizados 
pela Multiservice (1990 e 1997), BPG (2000), para o zooplâncton na região de 
estudo.  
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Os estudos realizados pela Multiservice (1990 e 1997) e BPG (2000), indicaram 
que os grupos de zooplâncton encontrados na baía de Sepetiba são 
característicos de ambientes costeiros, havendo uma acentuada dominância 
de representantes do holoplâncton, principalmente Copepoda, seguido por 
Cladocera, Chaetognata e Appendicularia, grupos normalmente dominantes 
na comunidade zooplanctônica costeira. 

Apresentando as maiores densidades e abundâncias relativas, os Copepoda 
são também os principais responsáveis pela variação da biomassa. Também 
são os mais abundantes em áreas oceânicas, compreendendo cerca de 80% da 
comunidade zooplanctônica, percentual que muitas vezes diminui na época 
de reprodução de certos grupos, especialmente os do meroplâncton (Anexo 
VII 2.3.1.3). 

Segundo o estudo realizado pela Multiservice (1990), foram encontrados 37 
grupos faunísticos, característicos de ambientes costeiros, onde o 
holoplâncton predominou sobre o meroplâncton. Os grupos mais abundantes 
foram os copepodes, seguidos pelo cladóceros, quetognatos e apendiculárias. 
Os ctenóforos, organismos de hábito alimentar carnívoro, foram também 
encontrados de forma abundante.  

Foram identificadas na baía, 24 espécies de Copepoda, havendo 
predominância da ordem Calanoida (Anexo VII 2.3.3, Anexo VII 2.3.4). 
Segundo relatório da BPG (2000), destacaram-se Acartia lilljeborgi, Paracalanus 
quasimodo, P. parvus, P. crassirostris, Pseudodiaptomus acutus, além de Oithona 
hebes, da ordem Cyclopoida, todas espécies costeiras. Segundo dados da 
Multiservice (1990 e 1997), a maior biomassa é encontrada próxima a entrada 
da baía.  

A espécie Acartia lilljeborgi, é omnívora e característica de águas costeiras, 
especialmente estuários. Está presente em toda a baía, com os maiores 
percentuais de abundância relativa. O gênero Oithona está associado a 
ambientes estuarinos com baixas salinidades, enquanto Paracalanus 
crassirostris caracteriza-se por ser eurihalina e euritérmica (Multiservice, 
1990).  

Na baía de Sepetiba, algumas áreas contam com abundâncias relativas mais 
reduzidas de Copepoda, em função da grande densidade de outros grupos 
como Cladocera, Appendicularia e Chaetognatha e de larvas de Phoronida e 
Cirripedia. A riqueza de espécies de Copepoda tende a decrescer da entrada 
para o fundo da baía. 
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Os Cladocera apresentaram-se como o segundo grupo em abundância. Foram 
identificadas quatro espécies deste grupo, havendo dominância de Evadne 
tergestina e Penilia avirostris, espécies euritérmicas com preferência por águas 
quentes (BPG, 2000). Penilia avirostris encontra condições ótimas para o seu 
desenvolvimento em águas com temperaturas altas e salinidades reduzidas, 
situação existente na baía de Sepetiba (Multiservice, 1990; Multiservice, 1997).  

As outras espécies encontradas são Pleopis polyphemoides e P. schmackeri, 
organismos eurihalinos com preferência por águas quentes e costeiras. A 
ocorrência de P. schmackeri na área de estudo, mesmo em baixa densidade 
contribui para a confirmação de sua ocorrência no Atlântico Sul. 

Os Chaetognatha, carnívoros exclusivamente marinhos, também estão 
presentes em toda a baía, com densidades menores a leste, e maiores no 
centro da baía (BPG, 2000). Foram encontradas quatro espécies, todas do 
gênero Sagitta, havendo uma nítida dominância de Sagitta tenuis, 
característica de águas costeiras. Já S. enflatta e S. hispida parecem apresentar 
preferência por águas de plataforma e, portanto, não foram abundantes na 
baía de Sepetiba, ocorrendo principalmente na região da entrada da baía 
(Multiservice, 1990; Multiservice, 1997).  

As Appendiculárias são o quarto grupo em abundância. Sua distribuição é 
irregular. Foram identificadas cinco espécies, destacando-se Oikopleura dioica e 
O. albicans, cujas preferências são por águas costeiras, e apresentam as 
maiores abundâncias relativas (Multiservice, 1990; Multiservice, 1997; BPG, 
2000). 

Ainda em relação ao estudo realizado pela Multiservice (1997), o local 
apresentou uma biomassa zooplanctônica elevada, atingindo seu máximo 
com 15.975 organismos/m3 na estação central, na maré vazante. A diferença 
entre as marés enchente e vazante não foi muito acentuada neste trecho. 
Próxima a ilha da Madeira, houve uma acentuada variação 
(aproximadamente 50%) entre as duas situações de maré, com um total de 
10.672 organismos/m3 na enchente, contra 5.860 organismos/m3 na vazante. 
Do ponto de vista quantitativo, destacaram-se as larvas de copepodes 
(copepoditos), com máximo de 6.493 organismos/m3 na maré enchente e 
Oikopleura dioica com máximo de 1.304 organismos/m3 também na estação 
central, na maré vazante. A população de copepodes apresentou um máximo 
de 9.915 organismos/m3 com destaque de O. oswaldocruzi (6.444 
organismos/m3 também na estação central, na maré vazante).  

Os tintinídeos presentes em todas as amostras, são indicadores da presença 
de águas quentes, de ambiente nerítico. Os tintinídeos apresentaram 
densidade máxima de 1.027 organismos/m3 também na estação central, em 
maré vazante. 
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As condições ambientais demonstraram ser o local bastante rico em 
nutrientes, tendo em vista a grande quantidade de organismos 
fitoplanctônicos, que influenciam na proliferação de um zooplâncton 
herbívoro e filtrador, representado por larvas de copepodes, Oikopleura dioica 
e Evadne tergestina.  

As populações zooplanctônicas estiveram constituídas por espécies de 
copepodes que auxiliaram a identificação das influencias que caracterizam o 
ambiente em questão. As espécies neríticas (características de massas d’água 
costeiras) estiveram representadas por Eutrepina acutifrons, Temora stilifera, 
Corycaeus giesbrechti e Oncaea media, indicando estar o local sob influência  de 
águas marinhas costeiras. A presença de Paracalanus crassirostris, Oithona 
oswaldocruzi e Acartia lilljborghii indicam que o local também está sob 
influência de águas continentais, uma vez que essas espécies são 
características de águas costeiras salobras. Em todas as amostras estiveram 
presentes os cladóceros Evadne tergestina e Podon polyphemoides, espécies 
comumente encontradas em locais sob influência de rios, fato que reforça a 
influência de águas continentais na área estudada. 

As maiores densidades de zooplâncton são encontradas na entrada e no 
centro da baía de Sepetiba. As estações localizadas a leste apresentam os 
valores mais baixos, o inverso do observado com o fitoplâncton, que se 
concentra nas massas d’água do centro para o interior da baía, onde há maior 
influência continental. Esta inversão pode ser explicada pela rapidez de 
desenvolvimento do fitoplâncton e pela necessidade de nutrientes que, neste 
caso, são predominantemente de origem fluvial, enquanto o zooplâncton se 
favorece da maior influência marinha. Ressalta-se ainda a presença de 
carnívoros marinhos como Ctenophora e alguns Siphonophora.  

Segundo relatórios da Multiservice (1990 e 1997) e BPG (2000), o 
meroplancton da região é composto por larvas de diversos organismos como 
Anthozoa, Turbellaria, Polychaeta, Bivalvia, Gastropoda, Cirripedia, 
Decapoda, Stomapoda, Insecta, Echinodermata, Phonorida, Hemichordata, 
Urochordata e Pisces. Dentre os grupos encontrados destacam-se as larvas de 
Crustacea, ordem Decapoda, com uma abundância significativa com relação 
aos demais grupos, com destaque também as larvas de bivalves e poliquetos. 
A abundância de formas jovem indica o início de uma sucessão de 
populações zooplanctônicas, provocada por uma explosão fitoplanctônica, 
que induz a desova do zooplâncton herbívoro que, neste local, esteve 
representada pela abundância de copepoditos da espécie Oithona oswaldocruzi 
(Multiservice, 1997).  

Dentre o meroplâncton, as larvas de mitilídeos foram as mais abundantes 
com 750 organismos/m3 na estação central, na maré vazante. A família 
Alpheidae apresentou-se muito freqüente e abundante, sendo constituída de 
camarões de pequeno porte, que estão bem representados no bentos. 
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A família Grapsidae, caranguejo aratu, freqüentes nos manguezais da região; 
também esteve bem representada no plâncton. Estão presentes ainda larvas 
da família Penaeidae, com Penaeus sp, camarões de alto valor comercial 
característicos da baía de Sepetiba, e Xiphopeaeus sp (Multiservice, 1990; 
Multiservice, 1997; BPG, 2000).   

Outras larvas também presentes foram as de crustáceos das famílias Majidae, 
caranguejos; Portunidae, siris muito freqüentes na baía; Palaemonidae, 
camarões de água doce que freqüentam estuários para desova; Diogenidae e 
Paguridae, paguros, espécies eurihalinas; Xanthidae, caranguejos guaiás; 
Ocypodidae, caranguejos dos manguezais da região; e Sergestidae, outros 
camarões identificados na baía. Foram também encontrados alguns 
representantes da Ordem Stomatopoda (tamburutaca), principalmente na 
entrada da baía (Multiservice, 1990; Multiservice, 1997; BPG, 2000). 

Foi observada com freqüência a presença de Lucifer faxoni (família 
Luciferidae), espécie holoplanctônica termófila característica de águas 
costeiras, que serve de alimento para diversos peixes, com elevada 
abundância relativa.  

Larvas de representantes da classe Polychaeta são pouco abundantes na 
comunidade zooplanctônica, embora este grupo seja altamente representativo 
na comunidade bentônica da baía de Sepetiba (Multiservice, 1990; 
Multiservice, 1997; BPG, 2000). Merecem destaque, por sua dominância, as 
famílias Spionidae, representadas pelas espécies Polydora sp, P. ciliata, 
Pygospio sp e, pela forma larvar, Chaetosphaera e Poecilochaetidae, 
representada pelas espécies Poecilochaetus serpens, P. sp e Paraprionospio 
pinnata, com as maiores abundâncias relativas. 

Segundo o estudo realizado pela BPG(2000), o ictioplâncton é uma fração do 
plâncton bastante abundante, ressaltando-se a presença das famílias 
Engraulidae (manjubas) e Clupeidae (sardinhas) (maiores densidades). Essa 
abundância de ictioplâncton confirma a condição de criadouro natural da 
baía, devido à presença de ovos de peixes em toda a baía, com as maiores 
densidades na entrada e proximidades da Restinga de Marambaia 
(Multiservice, 1990; Multiservice, 1997). As espécies Brevoortia pectinata 
(savelhas), Harengula clupeola (sardinhas cascudas) e Ophisthonema oglium 
(sardinha-lage), da família Clupeidae, e Anchoa januaria, Anchoa tricolor, 
Anchoviella lepidentostole, Cetengraulis edentulus e Lycengraulis grossidens 
(manjubas) da família Engraulidae, caracterizam-se por apresentar 
fecundação externa, como a maioria dos peixes desse sistema, e por formarem 
grandes cardumes.  
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Ocorrem também ovos das famílias Carangidae: Choroscombrus sp, Oligoptistes 
sp e Caranx sp (galo, pampo, xaréu), Scianidae: Menticirrhus sp e Stellifer sp 
(pescadas, corvina, piraúna), Mugilidae: Mugil sp (tainhas e paratis), 
Atherinidae: Xenomelarinus sp (peixe-rei), Gobidae: Microgobius sp, 
Syngnathidae: Syngnathus sp, Soleidae: Achirus sp, Sparidae, Balistidae 
(balistes), Blennidae, Cygnoglossidae e Gerridae (carapicus, carapebas, 
caratingas).  

Os representantes Mugil sp e Menticirrhus sp são relativamente abundantes 
nas proximidades da porção média da restinga (Multiservice, 1990; 
Multiservice, 1997; BPG, 2000). Xenomelarinus sp, destaca-se na região central 
da baía. A maioria das famílias encontradas no ictioplâncton ocorre na baía 
também em sua fase adulta. A abundância de ovos e larvas de vários grupos 
da comunidade zooplanctônica confirma a baía como um criadouro natural 
(Multiservice, 1990; Multiservice, 1997; BPG, 2000).  

2.3.3.2  Comunidades Bentônicas 

O bentos é constituído por organismos que vivem associados aos sedimentos 
do fundo dos ecossistemas aquáticos. Uma variedade de organismos tais 
como algas, esponjas, cnidários, anelídeos, moluscos, crustáceos e 
equinodermas compõem estas comunidades, que representam elos 
importantes das cadeias alimentares aquáticas. Índices ecológicos das 
comunidades bentônicas são utilizados em programas de monitoramento de 
estuários e outros ecossistemas, traduzindo o grau de salubridade ambiental 
ou o status do equilíbrio ecológico desses ambientes. Algumas espécies 
podem ser consideradas importantes indicadoras da qualidade da água.  

Fitobentos 

São apresentados a seguir os resultados obtidos pelos trabalhos realizados 
pela Ecologus (1998a, 1998B) e BPG (2000) na região de estudo.  

Segundo Ecologus (1998) e BPG (2000), vários estudos foram realizados na 
baía de Sepetiba enfocando a flora marinha, mas o trabalho de Pedrini (1980) 
destaca-se, como o levantamento mais completo, tendo registrado a 
ocorrência de 180 espécies e táxons infraespecíficos, dos quais 37 são 
clorófitas (algas verdes), 27 são feófitas (algas pardas) e 116 são rodófitas 
(alvas vermelhas), além de uma crisófita (gênero Vaucheria) e de cianofíceas 
(algas azuis-esverdeadas ou cianobactérias) e bacilariofíceas (diatomáceas 
bentônicas) (Anexo VII 2.3.5).  
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Algas típicas de costões rochosos, sujeitos ao impacto das ondas, identificadas 
pela Ecologus (1998) foram: Chaetomorpha antennina, Codium intertextum e 
Bryopsis pennata (Chlorophyta); Chnoospora minima, Sargassum cymosum, S. 
stenophyllum, Colpomenia sinuosa, Ralfsia expansa e Ectocarpus breviarticulatus 
(Phaeophyta); Porphyra acanthophora var. brasiliensis, P. spiralis var. amplifolia, 
Hildenbrandia prototypus, Hypnea spinella e H. musciformis.  

Além destes táxons típicos de costões, ocorrem também espécies de rodófitas: 
Cryptonemia delicatula, Ceramium strictum, Gymnothamnio elegans e Bryocladia 
cuspidata. Nesse biótipos não foi observada grande diversidade de táxons, que 
se encontravam dispostos em nítidas faixas verticais.  

Na maioria das vezes caracterizavam-se por costões íngrimes com 
hidrodinamismo acentuado, sujeitos as correntes de mar aberto, ao sul da 
baía. As mesmas algas foram registradas nos costões agitados da ponta do 
Bispo (Junqueira), praia Grande (Muriqui) e ponta do Zumbi (Marambaia), 
no município de Mangaratiba.  

Nos costões calmos, que foram separados em áreas de águas claras e turvas 
(com menor transparência), a flora ficológica foi a mais diversificada. Nos 
locais de águas claras (saco da Caranha, ilha da Marambaia) ocorreram as 
algas Amphiroa fragilissima misturadas com Hypnea spinella (ambas rodófitas), 
formando “tapetes” que cobriam vários metros de rocha de declive suave. As 
rochas íngremes apareceram cobertas de Codium intertextum ate quase 2 
metros de profundidade ao longo do médio litoral. Foi observada também a 
espécie Sargassum stenophyllum (feófita) fortemente epifitada pela rodófita 
Hypnea musciformis e pela feófita Dictyopteris delicatula. Nos locais de águas 
turvas, ao fundo da baía, como a praia de Sepetiba, ocorreram algas de menor 
tamanho e em menor diversidade, destacando-se Enteromorpha spp (clorófita), 
Gelidium pusillum, Caloglossa leprieurii, Bostrychia radicans e Polysiphonia 
subtilissima (rodófitas). 

Em águas turvas, como a da praia de Sepetiba, ocorreram algas em menor 
tamanho e diversidade, como Enteromorpha spp, Porphyra spiralis, Hidelbrandia 
prototypus, Hypnea spinella e H. musciformes. Em alguns costões íngremes com 
baixa luminosidade, foram registradas faixas verticais das algas Rhizoclonium 
riparium (clorófitas), Bostrychia binderi f. binderi, Gymnogongrus griffthsiae e 
Gigartina teedii (rodófitas). Em costões planos e perpendiculares a praia, 
próximos a deságües dulcícolas, foi observada grande densidade de 
Cladophoropsis membranacea (clorófita).  

Em praias calmas de ilhas, como a Prainha da ilha de Itacuruçá, foi observada 
a presença de Codium decorticatum (clorófita), Sargassum stenophyllum e 
Dictyopteris delicatula (feófitas) e, nas praias arenosas, foram encontradas 
principalmente populações de Caulerpa sertularioides (clorófita).  
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Na ilha de Jaguanum, em terreno plano e raso, foram observadas as clorófitas 
Acetabularia schenki e Acetabularia calyculus. Estas algas não têm a capacidade 
de permanecer em substrato inconsolidado, tendo ocorrido na realidade 
sobre conchas de moluscos mortos semi-enterradas no sedimento fino, ou 
seja, em substrato duro.  

Substrato duros artificiais, como pontes, ancoradouros, cascos de 
embarcações, bóias de sinalização e alicerces e pilares de pontes, são também 
colonizados por algas. Nos alicerces da ponte velha da Marambaia, em 
terrenos do campo de provas do Exército e em pilares do ancoradouro da 
ponte velha da Marambaia, em terrenos do campo de provas do Exército e em 
pilares do ancoradouro do Iate Clube de Coroa Grande e do porto de 
Sepetiba, as espécies mais representativas forma Ulva lactuca, Ulva fasciata, 
Enteromorpha spp e Rhizoclonium spp (clorófitas) e Bostrychia binderi f. terrestre, 
Caloglossa leprieurii e Gelidium pusillum (rodófitas).  

Em relação à flora ficológica de manguezais, a baía de Sepetiba apresenta um 
total de 17 espécies. As espécies Cladophoropsis membranacea, Rhizoclonium 
kerneri, Bostrychia tenella e Polysiphonia howei ocorreram exclusivamente nos 
manguezais da baía de Sepetiba. Nas praias areno-lodosas, a flora ficológica 
se apresenta pobre, embora com alto grau de exclusividade (Ecologus, 1998; 
BPG, 2000).  

O trabalho realizado Amado Filho et al. (2003), com amostragens realizadas 
nas quatro estações do ano sendo em janeiro (verão), maio (outono), agosto 
(inverno) e novembro (primavera), identificou 96 táxons (61 rodofíceas, 18 
clorofíceas, 15 feofíceas e 2 cianofíceas), sendo 16 nunca descritos antes em 
trabalhos sobre a baía de Sepetiba, sendo 12 destes (entre clorofíceas: Bryopsis 
plumosa, Cladophora brasiliana, C. coelothrix e Derbesia marina e rodofíceas: 
Anothrichium tenue, Ceramium sp. 1 e C. sp. 2, Polysiphonia denudata, P. 
scopulorum, P. sphaerocarpa, P. tepida e P. tongatensis) de pequeno porte, 
filamentosos e de rápido crescimento podendo indicar uma introdução 
recente de espécies na região ameaçando a biodiversidade local. 
Diferentemente das baías de Guanabara e Santos, a baía de Sepetiba não tem 
muita poluição por hidrocarbonetos, mas sim altas concentrações de Cd e Zn 
e sendo Sargassum sp. e Padina sp. mais resistentes a metais pesados, ocorrem 
em maior abundância na baía de Sepetiba.  

Segundo relatório da Ecologus (1998b), há uma predominância absoluta dos 
taxa de substrato rochoso, em detrimento da flora de substrato areno-lodoso e 
de manguezais. O material em suspensão e a poluição industrial e doméstica, 
aliados a fraca circulação das águas na região do centro e fundo da baía, 
fazem com que nessa área a flora seja pobre ou inexista. Nas praias areno-
lodosas, a flora ficológica se apresenta pobre, embora com alto grau de 
exclusividade.  
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A maioria das espécies não possui recursos biológicos que lhes permitam 
viver em substrato móvel. Nos costões batidos situados no fundo da baía, a 
flora se mostra ainda mais pobre, o que talvez se deva a fatores limitantes, 
bem como ao fato de que a baía apresenta poucos locais propícios a um forte 
hidrodinamismo. Nos costões agitados, a flora é a mais diversificada.  

Zoobentos 

São apresentados a seguir os resultados obtidos pelos trabalhos realizados 
pela Multiservice (1990, 1995, e 1997), Ecologus (1998b e 1997), BPG (2000) e 
Calil (2005) na região de estudo.  

As comunidades zoobentônicas marinhas são caracterizadas por um grande 
número de animais sésseis ou de relativa mobilidade e apresentam uma 
pronunciada zonação nas regiões de águas costeiras. Estes organismos 
demonstram uma íntima relação com o tipo de substrato, podendo ser este 
consolidado ou inconsolidado (fundos arenosos ou lamosos e praias).  

Segundo estudo da Ecologus (1998b), as comunidades bentônicas de 
substrato duro concentram-se na região mais externa da baía de Sepetiba, 
onde há maior disponibilidade de substrato rochoso, como os costões de 
diversas ilhas e do litoral, onde há boa circulação de água e menor influência  
de poluição. As comunidades bentônicas de substrato mole apresentam 
grande diversidade biológica devido à heterogeneidade da composição 
granulométrica do sedimento de fundo. A baía constitui-se 
predominantemente de fundos lodosos e arenosos, o que determina duas 
comunidades distintas; uma exclusivamente de lodo, e outra de areia. Não 
obstante, algumas espécies ocorrem em ambos os tipos de fundo. 

Segundo relatório da Ecologus (1997), a fauna de substrato consolidado é 
predominantemente composta por moluscos, principalmente ostras 
(Crassostrea sp e Ostrea sp), mexilhões (Mytella sp), esponjas, anêmonas e 
cracas. Estas últimas foram estudadas por Young (1998), que encontrou as 
espécies Balanus venustus, B. improvisus e B. trigonus, características de 
infralitoral, e Chthamalus proteus, C. bisinuatus, Megabalanus coccopoma, 
Megabalanus tintinnabulum e Tetraclita stalactifera, espécies de costões na faixa 
entre marés ou do infralitoral superior. 

Segundo Scott (1998), as comunidades pesqueiras locais têm tradicionalmente 
explorado “mariscos” como o ‘berbigão’ Anomalocardia brasiliana, (também 
chamado de vongole ou sernambi pequeno) ou o mexilhão do mangue 
Mytella guyanensis, e ostras do mangue Crassostrea rhizophorae. 

Ainda em relação ao relatório da Ecologus (1997), nos substratos rochosos 
também é assinalada a ocorrência de anêmonas, entre elas destaca-se 
Bunodossoma caissarum, espécie resistente a variações ambientais, eurihalina e 
que pode ser considerada indicadora de poluição.  
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Também ocorrem cirripédios, destacando-se Balanus spp, Chthmalus spp, 
Megabalanus spp e Tetraclita stalactifera. A ilha de Itacuruçá é apontada pela 
alta riqueza faunística, notadamente de esponjas. 

Entre as espécies de cnidários de substrato duro (anêmonas, hidrozoários e 
gorgônias), destaca-se Bunodosoma caissarum, anêmona eurihalina comum em 
costões rochosos, extremamente resistente a variações ambientais.  

Os equiurídeos são elos importantes da cadeia alimentar marinha, tendo sido 
encontrados espécimes de Thalassema liliae somente na entrada da baía e em 
locais de grande hidrodinamismo, onde o fundo é composto por areia grossa. 
Somente um exemplar da espécie Lissomyema exilii foi encontrado na baía, 
próximo a ilha de Itacuruçá. Tommasi (1970) constatou a presença do 
braquiópodo Bouchardia rosea, associado também a presença de sedimentos 
grossos e em locais sujeitos a fortes correntes e salinidade elevada, com altas 
concentrações de nutrientes e fitoplâncton, principal alimento deste animal.  

O grupo dos equinodermas é composto pelos lírios do mar (crinóides), 
ouriços do mar (equinóides), estrelas do mar (asteróides), serpentes do mar 
(ofiuróides) e pepino do mar (holoturóides). São membros de um grupo 
exclusivamente marinho, e como reflexo de sua origem são em geral pouco 
tolerantes as variações de salinidade. Talvez como conseqüência disto, a 
porção interna da baía de sepetiba é uma região muito pobre em 
equinodermos. A região da entrada da baía, ao contrário, é rica nestes 
organismos. Entre a ilha Grande e a Marambaia foi registrada a espécie de 
holotúria Cucumaria manuelina, em fundos arenosos, além de Protankira 
benedeni, sob fundos lodosos.  

Segundo dados da Ecologus (1998b) e BPG (2000), as esponjas marinhas são 
organismos filtradores primitivos que constituem bons indicadores da 
situação ambiental em que ocorrem, dado serem de baixa tolerância a fatores 
de degradação ambiental. A fauna de esponjas marinhas da baía de Sepetiba 
foi objeto de uma dissertação (Coelho, 1980 apud Ecologus, 1998b), a qual 
revelou uma alta riqueza de espécies na ilha de Itacuruçá, predominando 
representantes da família Haliclonidae. A classe Demospongiae foi única 
representada na baía, sendo sua distribuição praticamente restrita a entrada 
da baía. Excetuando-se a espécie Chondrilla nucula, as esponjas 
tetractinomorfas apresentaram distribuição restrita ou pontual. Por sua vez, 
representantes dos gêneros Tedania, Suberites e Haliclona (ceractinomorfas) 
apresentaram distribuição mais ampla. Algumas espécies ocupam habitats 
específicos e restritos, como a esponja Suberites carnosus, encontrada em 
ambientes de substrato lodoso, e Tetilla radiata, comum em ambientes que 
apresentam sedimentos arenosos. As espécies Tedania vanhoffeni, Tethya maza 
e Zigomycale parishii, entre outras, apresentaram distribuição ampla na 
maioria dos casos em regiões com pouco batimento de ondas, de águas 
relativamente límpidas e em substratos rochosos.  
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As espécies Chondrilla mucula e Tedania vanhoffeni foram as mais bem 
representadas em termos de biomassa. 

A fauna de cnidários bentônicos (corais, gorgônias, anêmonas, hidrozoários, 
penatuláceos), está representada na baía de sepetiba pelas anêmonas: 
Anemonia sargassensis, Bunodosoma caissarum, B. cangicum, Anthopleura cascaia, 
A. variarmata, Phyllactis praetexta e Aiptasia pallida. Os octocorais penatuláceos 
da espécie Renulla reniformis e octocorais gorgonáceos (gorgônias ou leques 
do mar) como Lophogorgia sp e Leptogorgia sp, além de corais moles como 
Carijoa riisei e hidróides (Aglaophencia sp) estão presentes em sedimentos 
inconsolidados da baía. Em relação à distribuição, as anêmonas Bunodosoma 
caissarum e B. cangicum são comuns na praia de Sepetiba; as anêmonas 
supracitadas e Anthopleura cascaia, A. variarmata, as gorgônias Leptogorgia sp e 
Lophogorgia sp e o coral mole Carijoa riisei foram encontrados na região de 
Itacuruçá; as espécies de anêmonas citadas para Itacuruçá e Anemonia 
sargassensis, Phyllactis flosculifera, Aiptasia pallida, Lophogorgia sp (Gorgonacea) 
e Astrangia rathbuni (Scleractinia) foram registradas na ilha de Itacuruçá.  

Na praia do Saí, foram encontradas as espécies Phyllactis flosculifera e 
Bunodosoma cangicum (anêmonas), Renilla reniformis e Carijoa riisei (octocorais) 
e Aglaophencia sp (hidrozoário). Na ilha de Jaguanum, foram observadas as 
espécies Bunodosoma caissarum, Anthopleura cascaia e Anthopleura variarmata 
(anêmonas) e Lophogorgia sp e Carijoa riisei (octocorais).  

Já em relação aos sedimentos inconsolidados de baía, o relatório da BPG 
(2000) demonstra que foram encontrados octocorais penatuláceos Renilla 
reniformis e gorgonáceas como Lophogorgia sp e Leptogorgia sp, corais da 
espécie Carijoa riisei e hidrozoários do gênero Aglaophencia. Esta espécie, bem 
como o octocoral penatuláceo de substrato inconsolidado Renilla reniformis, é 
comum na baía de Guanabara, ambiente bastante atingido por poluentes 
orgânicos, aparecendo comparativamente em menos intensidade na baía de 
Sepetiba.  

Em relação a microfauna de foraminíferos bentônicos, abundantes na baía de 
Sepetiba, os dados da Ecologus (1998b), indicam que há a formação, ao longo 
do tempo, de extensos depósitos no leito submarino. O estudo destes 
depósitos em relação à riqueza e composição de espécies, abundância e 
condições das carapaças fornece informações valiosas sobre as condições do 
ecossistema da baía, tais como a dinâmica das correntes e níveis de oxigênio 
dissolvido. Nesta ótica, o trabalho mais recente foi realizado por Brönnimann 
et al. (1981), através da análise de amostras de 176 estações ao longo da baía. 
A composição dos foraminíferos encontrados em todas as estações é 
essencialmente bentônica, tendo sido encontradas espécies planctônicas 
somente em 7 amostras.  
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Dentre as espécies identificadas, foram encontradas espécies estenohalinas 
(com baixa tolerância a variações de salinidade) e eurihalina (com ampla 
tolerância a variações de salinidade), caracterizando fauna de laguna mista 
(mixo-euhalina), de laguna marinha normal e de mar normal. Neste ambiente 
ocorreram espécies pertencentes a três subordens de Foraminífera: Rotaliina, 
Textulariina e Miliolina. 

Na entrada da baía, foi registrada a ocorrência de Bucella frigida, espécie 
indicadora de águas frias/temperadas, evidenciando nesta região a possível 
influência da corrente das Malvinas. 

Sobre a fauna de poliquetos ou vermes marinhos, os relatórios da Ecologus 
(1998b) e BPG (2000) revelam que esta fauna está representada por espécies 
como Armandia sp, Nereis sp, Orseis sp e Scolelepis sp, as quais foram 
encontradas predominantemente na área central. Certas espécies de 
poliquetos, dentre as quais Hemipodus sp, Cirratulus sp, Thary sp, Anaitides sp 
e Chone sp, encontradas em varias localidades da baía, constituem a base da 
cadeia alimentar de certos integrantes da ictiofauna (peixes).  

A baía de Sepetiba, por suas características estuarinas e, provavelmente, pela 
presença de madeira oriunda dos rios e manguezais, segundo dados da 
Ecologus (1998b), apresenta uma malacofauna rica em espécies perfurantes, 
as quais desempenham um importante papel nestes ecossistemas, auxiliando 
a remineralização de detritos e de resíduos vegetais ricos em celulose e 
ligninas, de degradação lenta e difícil. Dentre as espécies perfurantes de 
madeira destacam-se como dominantes Lyrodus floridanus e Bankia fimbriatula 
(ambas da família Teredinidae). Além destes organismos, foram observados 
também Teredo navalis, T. bartschi, Bankia gouldi, B. carinata e Martesia striata. 

Em relação aos cordados bentônicos, foram coletadas na baía, ascídias da 
espécie Styela plicata, espécie cosmopolita e comum em ambientes estuarinos. 
Além disso, foi descoberta e descrita uma nova espécie de anfioxo na região 
(Branchiostoma marambaiensis). 

Foram identificados ostracodas em praticamente toda a baía, com 
predominância em sedimentos arenosos. Aparecem ainda de forma 
abundante espécies de crustáceos como os camarões Penaeus schmitti e P. 
paulensis, e os siris Callinectes danae, Portunus sayi e Cronius ruber.  

No estudo realizado por Calil (2005), com campanhas amostrais realizadas 
em 1998, 2000 e 2001, foi encontrado um número total de 2045 indivíduos 
pertencentes ao subfilo Crustacea nas amostras da macrofauna da baía de 
Sepetiba. Três grandes grupos contribuíram com 93% da carcinofauna: 
Amphipoda com 994 indivíduos (48,6%), Decapoda com 480 (23,5%) e 
Tanaidacea com 446 individuos (21,8%); os grupos menos abundantes foram 
Cumacea (5,3%), Isopoda (0,6%) e Ostracoda (0,2%).   
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Os anfípodes e decápodes ocorreram em cerca de 70% das estações de coleta, 
enquanto os cumáceos (35%) e os tanaidáceos (18%) apresentaram 
freqüências menores. A analise da composição faunística revelou um amplo 
domínio das ordens Amphipoda e Decapoda. Os anfípodes se destacaram em 
termos de riqueza de espécies, contribuindo com 64,5% do total de espécies 
encontradas. Os valores de diversidade (H’) variaram entre 0 e 3,24 
bits/indivíduo. 

Foi observada uma tendência ao aumento dos valores nulos em direção ao 
setor interno da baía. Os valores mais altos foram encontrados nas estações 
localizadas no setor mais externo da baía. A diversidade média foi de 0,44 
bits/ind. No setor interno, 1,47 bits/ind. no setor intermediário e 2,14 
bits/ind. no setor externo. 

De acordo com a ocorrência nas 68 estações de coleta e as freqüências 
correspondentes, as espécies de anfípodes e decápodes encontradas foram 
agrupadas em 2 categorias. Do número total de espécies identificadas, 24% 
foram classificadas como comuns e 76% como raras. Nenhuma espécie foi 
classificada como constante na área estudada como um todo.  

As espécies comuns foram: Ampelisca brevisimulata (28%), Tiburonella viscana, 
Pinnixa rapax (25% cada), Processa hemphilli (22%), Pagurus leptonyx (19%), 
Ogyrides alphaerostris (18%), Pinnixa sayana, Cheiriphotis sp (16% cada), 
Ampelisca paria (14%), Elasmopus pectenicrus, Heterophoxus videns, Alpheus 
floridanus (13% cada), Ampelisca cristata, Caprella equilibra, Pinnixa chaetopterana 
(12% cada), Paracaprella tenuis, Puelche sp e Upogebia omissa (10% cada). Dentre 
as espécies raras, Caprella dilatata (8%), Ampelisca pugetica, Photis longicauda, 
Micropanope nuttingi (7% cada), Atylus minikoi Erichtonius brasiliensis, 
Monoculodes sp, Phistica marina, Photis brevipes e Pinnixa sp (5% cada). As 
demais espécies ocorreram com 4% ou menos de freqüência. Em relação ao 
setor da baía, foi observada uma diferenciação das freqüências das principais 
espécies. Durante o período estudado, Elasmopus pectenicrus e Alpheus 
foridanus foram as espécies mais freqüentes no setor interno (19% e 14%, 
respectivamente); Ampelisca brevisimulata (48%), Pinnixa sayana (39%) e 
Cheiriphotis sp (30%) no setor intermediário; e Tiburonella viscana (46%), 
Pinnixa rapax (38%), Heterophoxus videns  e Processa hemphilli (33% cada) no 
setor externo.  

A densidade total estimada foi de 4.913 individuos/m2 para o conjunto das 
ordens Amphipoda e Decapoda nas 68 estações de coleta; em termos gerais os 
anfípodes se destacaram com cerca de 67% da densidade total. As maiores 
densidades ocorreram na porção intermediaria do estuário. A diversidade, 
equitatividade e a riqueza de espécies revelaram um aumento gradual do 
interior à região mais externa da baía, na medida em que diminuem as 
flutuações ambientais.  
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A densidade por setor da baía de Sepetiba variou de 177 ind/m2 no setor 
interno (77% decápodes), 2.517 ind/m2 no setor intermediário (69% 
anfípodes) a 2.220 ind/ m2 no setor externo (69% anfípodes). Pelos anfípodes, 
a maior dominância na baía de Sepetiba como um todo foi de Ampelisca 
brevisimulata (25,76%). As espécies mais dominantes por setor foram: 
Elasmopus pectenicrus (33,33%) e Caprella equilibra (16,67%), no setor interno; 
Ampelisca brevisimulata (42,15%), Cheiriphotis sp (18,01%) e Paracaprella tenuis 
(12,07%) no setor intermediário; e Heterophoxus videns (14,45%), Ampelisca 
cristata (9,78%) e Puelche sp (8,70%), no setor externo. 

Pelos decápodes, a maior dominância na baía de Sepetiba como um todo foi 
de Pinnixa sayana (29,58%). As espécies mais dominantes por setor foram: 
Minycerus angustus (24,39%), Pinnixa rapax (19,51%) e Ogyrides alphaerostris 
(14,63%), no setor interno; Pinnixa sayana (58,37%), Pagurus leptonyx (10,73%) 
e Pinnixa rapax (9,01%), no setor intermediário; e Upogebia omissa (16, 50%) e 
Pinnixa rapax (14,56%), no setor externo.  

Uma análise de agrupamento da matriz de associações entre espécies 
possibilitou distinguir três agrupamentos ou associações bênticas mais gerais, 
com similaridade em torno de 20%: Associação I (28% similaridade): 
composta pelos decápodes Alpheus floridanus e Ogyrides alphaerostris.  

Estas espécies foram mais freqüentes no setor mais interno da baía, 
caracterizado por uma predominância de sedimentos mais finos (silte e 
argila), maior selecionamento e maiores teores de matéria orgânica; 
Associação II (23% similaridade): composta pelas espécies Pinnixa rapax, 
Processa hemplilli, Pagurus leptonyx, Caprella equilibra, Ampelisca brevisimulata, 
Cheiriphotis sp, Ampelisca cristata, Pinnixa sayana, Ampelisca paria e Upogebia 
omissa, mais freqüentes na porção intermediária da baía, onde predominam as 
areias finas e muito finas; e Associação III (18% similaridade): composta por 
Heterophoxus videns, Pinixa chaetopterana, Paracaprella tenuis, Elasmopus 
pectenicrus, Puelche sp e Tiburonella viscana; espécies de maior freqüência no 
setor externo, caracterizado por uma maior heterogeneidade dos sedimentos 
e altos teores de carbonato de cálcio. Alem destas três grandes associações, 
pode ser identificado um grupo reduzido de espécies cujas similaridades se 
destacam das demais. É o caso dos anfípodes Ampelisca brevisimulata e 
Cheiriphotis sp, que com 60% de similaridade despontam como a principal 
associação bêntica da baía de Sepetiba, apresentando dominâncias e 
freqüências elevadas no setor intermediário. Há ainda as associações entre as 
espécies Pinnixa chaetopterana e Heterophoxus videns (47% similaridade), e 
Puelche sp e Tiburonella viscana (42% similaridade), cujas freqüências de 
ocorrência e dominâncias são acentuadas no setor externo da baía. 

Segundo relatórios da Multiservice (1990 e 1997) e BPG (2000), a baía de 
Sepetiba sofre há bastante tempo o aporte de rejeitos industriais e domésticos 
diretamente em seu espelho d’água ou trazidos pelos rios que nela deságuam.  
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Mesmo assim, os levantamentos da fauna bentônica de substrato 
inconsolidado realizados demonstram que este ambiente apresenta uma 
elevada riqueza de espécies, principalmente de moluscos e poliquetos. Foram 
identificadas 112 espécies e 17 táxons ao nível de grupo. Os moluscos 
(Gastropoda) detiveram 35% das espécies e os poliquetos (Anellida) também 
detiveram o mesmo percentual de espécies (Anexo VII 2.3.6, Anexo VII 2.3.7). 
A análise dos resultados específicos permitiu identificar dois compartimentos 
distintos, pela reunião das estações de amostragem, onde o primeiro 
compartimento foi composto pelas estações menos profundas e que 
apresentaram as mais baixas riquezas de espécies, refletindo a maior 
instabilidade deste ambiente. 

Estas estações estiveram posicionadas na foz do Rio da Guarda, foz do canal 
de São Francisco e ao fundo da baía (Multiservice, 1990; Multiservice, 1997).  

O segundo compartimento, foi formatado pelas estações posicionadas na 
porção media da baía, apresentando um aumento da profundidade e da 
riqueza de espécies, conseqüentemente um aumento da estabilidade 
ambiental. As estações de amostragens situadas nas regiões mais externas da 
baía foram isoladas das demais sem, contudo, serem reunidas numa única 
associação, o que reflete serem constituídas de diferentes associações 
faunísticas. As maiores profundidades e as mais altas riquezas de espécies 
sugerem uma maior estabilidade dessas estações de coleta. Durante o período 
de março a junho de 1990, foram realizadas campanhas de amostragem da 
fauna bentônica, entre outros parâmetros.  

Os resultados obtidos para as estações situadas próximas ao porto 
evidenciaram que a área apresenta uma considerável riqueza de espécies, 
onde, ao longo das cinco campanhas realizadas, foi atestada a ocorrência de 
36 táxons ao nível de espécies e nove ao nível de grupo. Dentre as espécies, os 
moluscos representam 42% e os poliquetos também 42% das espécies. O 
número total de espécies identificadas durante o período de amostragem foi 
de 28 para a área próxima a ilha da Madeira e 26 para a área próxima ao 
porto. Na estação próxima a ilha Madeira, as espécies mais abundantes foram 
Scolelepis sp e Armandia sp, ambas espécies de habito alimentar detritívoro, 
estando associadas a sedimento de característica granulométrica mais fina e 
normalmente com elevada concentração de matéria orgânica. Na estação 
próxima ao porto destacou-se Armandia sp seguida por Teinostoma n. sp, 
sendo esta ultima ainda não descrita.  Os sedimentos das duas áreas são 
predominantemente siltosos. Na estação locada próxima ao bota-fora, foram 
identificadas 19 espécies e 3 táxons ao nível de grupo, onde os poliquetos se 
destacaram dos demais grupos em numero de espécies (10) e os moluscos 
apareceram em segundo lugar com 7 espécies. Da mesma forma que nas 
estações próximas ao porto, Scolelepis sp e Armandia sp foram as espécies mais 
abundantes.  
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Os sedimentos desta estação se constituem de silte fino, o que indica um 
baixo hidrodinamismo. Na estação realizada na área da jazida foram 
identificadas 38 espécies e 2 táxons ao nível de grupo. Da mesma forma que 
nas demais áreas, os poliquetos se destacaram dos demais grupos em numero 
de espécies (15) seguido pelos moluscos com 12 espécies. Contudo, a espécie 
mais abundante foi Branchistoma marambaiensis, um cefalocordato 
freqüentemente observado em ambientes de sedimentos arenosos e com alto 
hidrodinamismo. A riqueza de espécies variou de 8 na estação mais externa, a 
19 espécies na estação realizada próxima ao píer. A ocorrência exclusiva de 
Capitelle capitada nesta estação indica estar esta área sob maior influência  de 
poluição orgânica. A espécie que apresentou maior abundancia foi Cylichna 
af. verrillii, seguida por Macoma tenta e Scolelepis sp.  

A primeira é um molusco gastrópode, e a segunda um bivalve, que são 
freqüentemente atestados para sedimentos siltosos, sendo as três espécies de 
habito alimentar detritívoro comedoras de matéria orgânica depositada no 
sedimento. As mais altas abundâncias destas espécies foram observadas na 
estação realizada no local onde será construído o píer. A ocorrência de 
Branchistoma marambaiensis foi observada na área a ser aterrada. Esta espécie 
somente é observada em sedimentos arenosos e com boa circulação de água, 
sendo exclusivamente de habito alimentar filtrador.  

Na baía de sepetiba por constituir-se predominantemente de fundos lodosos 
e arenosos, determinam-se segundo NEME (1979), duas comunidades 
distintas; uma exclusivamente de lodo, onde se destacaram as espécies 
Corbula aequivalvis, Diplodonta portesiana, D. patagonica, Tellina trinitatis, 
Cardiomya cleryana, Tagelus divisus, Macoma uruguayensis e Fellaniella 
vilardeboana, e outra de areia, onde predominaram Anadara brasiliana, Solen 
tehuelchus, Trachycardium muricatum, Pitar fulminatus, Chlamys tehuelchus, 
Thracia similis, Lioberus castaneus e Chione paphia.  

Algumas espécies ocorreram em ambos os tipos de fundo, indicando a 
inexistência de restrições quanto a este parâmetro: Pitar sp, Corbula caribaea, 
Cyclinella tenuis, Diplodonta sp, Tellina versicolor, T. martinicensis, Ctena 
pectinella, Adrana electa e Mactra janeiroensis. A maior riqueza da comunidade 
bentônica é observada na área da entrada da baía e nas adjacências das ilhas 
de Jaguanum e Itacuruçá, ressaltando-se, porém, que a porção mais interna 
apresenta elevada abundância de carcinofauna e de poliquetos, importantes 
componentes bentônicos da cadeia trófica marinha.  

Segundo Petrorio (1990), a baía de Sepetiba possui de modo geral uma rica e 
abundante fauna bêntica, que habita os fundos arenosos. Dentre as espécies 
mais abundantes, destacam-se Kalliapseudes schubarti (crustáceo), Scolelepis sp. 
(poliqueto), Corbula caribea (bivalvo) e Armandia sp. (poliqueto). Todas essas 
espécies são típicas de sedimentos siltosos, ou areno-siltosos, com alta 
percentagem de matéria orgânica, uma vez que são todas elas detritívoras, ou 
seja, se alimentam de detritos orgânicos do sedimento.  
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A diversidade variou de 0,24 a 2,15, sendo que os menores valores foram 
obtidos nas estações próximas as desembocaduras dos rios da Guarda e canal 
de São Francisco  e no fundo da baía e os mais altos valores foram obtidos 
para as estações da porção central para os canais de entrada e saída de água 
da baía. A partir dos resultados obtidos com as amostragens realizadas sobre 
o canal de acesso ao Porto de Sepetiba, verificou-se que os valores de 
diversidade mais altos foram encontrados nas estações mais externas, e 
compatíveis com os valores obtidos em ocasiões anteriores. As estações 
realizadas nas áreas centrais e próximas a ilha Itacuruçá, apresentaram rica 
fauna bêntica, dominada em abundância por anfípodes, poliquetos e bivalves 
com espécies adaptadas ao alto dinamismo local.  

Quando considerados os valores de diversidade, verifica-se que o local se 
caracteriza por comunidades bem estruturadas e bem adaptadas às 
características hidrodinâmicas locais. Os organismos mais abundantes foram 
os anfípodes gamarídeos, seguidos por poliquetos das famílias Glyceridae, 
Spionidae e Capitellidae (Anexo VII 2.3.8). Esses grupos, de modo geral, se 
caracterizam por espécies oportunistas, ou seja, espécies que ocupam 
temporariamente nichos desocupados. São espécies características de 
ambientes em estágios iniciais de sucessão, ou de ambientes sob constante 
“stress’, que é o caso do local em questão. Além dessas características os 
grupos encontrados são constituídos por espécies com hábitos alimentares 
carnívoro e detritívoro, o que está em conformidade com as características 
dos sedimentos encontrados no local (Multiservice, 1990; Multiservice, 1997). 

Segundo Multiservice (1995), foi possível identificar a ocorrência de um 
padrão de distribuição da fauna bentônica, associado ao tipo de sedimento, a 
profundidade e a influência  continental caracterizada, principalmente, pelas 
contribuições dos rios da Guarda, Mazomba, Canal de São Francisco e Canal 
do Guandu.  

A área estudada apresenta sedimentos predominantemente siltosos, com 
profundidades que variam de 7 a 10 metros e, dado a sua localização, recebe 
maior influência das águas oceânicas. Foi obtida para esta área uma alta 
abundância faunística, com densidades que variaram de 2,5 a 31,2 
indivíduos/0,08 m2. Os poliquetos foram os organismos mais abundantes, 
seguidos pelos moluscos.  Dentre os poliquetos, Armandia sp, Scolelepsis sp e 
Orseis sp, foram as mais abundantes e freqüentes. Esses gêneros são 
representados por espécies predominantemente detritívoras, ou seja, que 
obtém alimentos a partir da ingestão de sedimentos. Alem das espécies 
mencionadas, Nereis sp também apresentou alta abundancia. Dentre os 
moluscos, Cylichna af.verrilii e Teinostoma sp foram as espécies mais 
abundantes, e da mesma forma que os poliquetos possuem hábitos 
alimentares detritívoros. A fauna bentônica teve uma diversidade média de 
2,56 (SD=0,78). Os valores obtidos não caracterizam uma comunidade com 
alta diversidade (Multiservice, 1995). 
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As espécies de moluscos gastrópodes e bivalves encontrados na baía de 
Sepetiba foram classificadas em relação à distribuição descrita por Rios 
(1994). Este procedimento permite identificar três grupos de moluscos com 
distribuição geográfica distinta. Um grupo é característico de águas quentes, 
composto por espécies como Tenaturris decora, Acteocina bullata, Glycymeris 
undata, Semelle bellastriata, Pitar albidus, Ctena pectinella e Corbula cubaniana. O 
segundo grupo é característico de águas frias, composto por Cylichna verrillii, 
Mactra isabelleana, Periploma ovata, Thracia similis, Carddyomia cleryana, Macoma 
uruguayensis, Lioberus castaneus e Adrana electa. O terceiro grupo é composto 
por espécies de ampla distribuição, incluindo Anadara brasiliana, Mactra 
janeiroensis, Corbula aequivalvis, Cyclinella tenuis, Hiatella arctica, Sphenia 
antillensis, Parvanachis obesa e Codakia costata, entre outras (BPG, 2000).  

A divisão da malacofauna nestes grupos permite intuir a influência  sobre a 
baía de Sepetiba de duas massas d’água; uma massa d´água quente oriunda 
da corrente do Brasil e outra fria, oriunda do sul. Além disso, certas espécies 
indicam claramente a forte influência  de aportes dulcícolas na baía, como 
Nassarius vibex, espécie que ocorre entre salinidades de 15 a 25% (Rios, 1994) e 
Anomalocardia brasiliana, Mytella guyanensis e Tagelus plebeius, espécies 
características de regiões estuarinas (Ecologus, 1998b; BPG, 2000). 

Segundo Ecologus (1997), em estudo na parte adjacente a restinga da 
Marambaia foram encontradas 45 espécies da fauna bentônica em sedimentos 
compostos por areia muito fina, média, fina e silte grosseiro. Na região ainda 
aparecem, de forma abundante, crustáceos como camarões (Penaeus schimitti e 
P. paulensis) e siris (Callinectes danae, Portunus sayi e Cronius ruber), todos de 
grande importância econômica. A maior riqueza da comunidade bentônica 
está na área da entrada da baía e nas adjacências das ilhas de Jaguanum e 
Itacuruçá, ressaltando-se, porém, que a porção mais interna apresenta 
elevada abundância da carcinofauna de valor comercial e de poliquetos.  

2.3.3.3  Comunidades Nectônicas 

O nécton abrange todos os animais que se deslocam livremente na massa 
d’água, incluindo os peixes (demersáis e pelágicos), quelônios, mamíferos 
marinhos e até mesmo alguns moluscos. Muitos desses organismos 
representam um importante recurso econômico, sendo sua pesca a base da 
economia de muitas regiões. Neste grupo, observa-se uma ampla 
variabilidade no aspecto trófico, funcional e nas adaptações reprodutivas dos 
organismos. Devido à capacidade de nadar mais rapidamente que o 
movimento regular das águas, os organismos nectônicos podem regular sua 
distribuição e movimento, se deslocando de um ecossistema para outro 
durante seu desenvolvimento. É comum espécies tradicionalmente oceânicas 
reproduzirem-se em regiões costeiras abrigadas, onde a oferta alimentar é 
maior.  
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Ictiofauna 

São apresentados a seguir os resultados obtidos pelos trabalhos realizados 
pela Multiservice (1990 e 1997), Ecologus (1997, 1998a, 1998b) e BPG (2000) na 
região de estudo, dentre outros.  

Os principais rios da Bacia de Sepetiba são o Mazomba-Cação, da Guarda, 
Piraquê-Cabuçu, Piracão, Portinho e Guandu (Canal de São Francisco, Canal 
de São Fernando, Ribeirão das Lajes, Guandu-Mirim e Canal do Itá), 
respondendo por cerca de 93% da descarga de água doce na baía (Scott, 1998; 
Semads, 2001). Segundo o relatório da Ecologus (1998b), tendo como base o 
estudo de Bizerril (1994), pode-se indicar 25 espécies de peixes como de 
ocorrência esperada nos rios locais da Bacia de Sepetiba (Anexo VII 2.3.10).  

Os maiores graus de endemismo nos complexos ictiofaunísticos são 
registrados nas cabeceiras dos rios, onde os taxa mais característicos 
pertencem aos gêneros Bryconamericus, Trichomycterus, Kronichthys, 
Chasmocranus e Neoplecostomus, todos notabilizados por exibirem baixa 
tolerância as mudanças ambientais.  

Segundo o estudo realizado pela Ecologus (1997), os peixes característicos das 
comunidades de alto e médio curso (rios acima da cota de 40 metros, que 
assinala uma transição entre o relevo de montanha e a planície) são: 
Characiformes dos gêneros Astyanax, Oligosarcus, Deuterodon, Cyphocharax, 
Hyphessobrycon, Jobertina, Mimagoniates, Hoplias e Characidium; Siluriformes 
dos gêneros Glanidium, Pimelodus, Pimelodella, Gymnotus, Rhandia, 
Loricariichthys, Rineloricaria e Trichomycterus Corydoras, Otocinclus e Hartia, 
Ciclídeos tais como Geophagus e Crenicichla, e Poecilídeos como Rivulus, 
Jenynsia e Phallocerus. Dentre os prováveis organismos indicadores destas 
comunidades, podem ser citados peixes pequenos adaptados a ambientes 
com corredeiras e fundo rochoso e principalmente de hábitos bentônicos.  

As comunidades de reservatórios são caracterizadas por Astyanax, Probolodus, 
Oligosarcus, Hoplias, curimatá, Leporinus, Pimelodus, Hypostomus, Crenicichla e 
Geophagus. 

Os dados obtidos no relatório da Ecologus (1998b), indicam que a ictiofauna 
das áreas de baixada da região é composta por espécies com baixo grau de 
endemismo, em sua maioria amplamente distribuída em outros rios costeiros 
da região zoogeográfica do leste brasileiro. Neste setor, estão incluídas nos 
gêneros Astyanax (A. bimaculatus e A. cf. fasciatus), Geophagus (G. brasiliensis), 
Rhamdia, Pimelodella, Microlepidogaster, Corydoras, Hyphessobrycon, Hypostomus, 
hoplias (H. aff. malabaricus) e Cichlasoma. Dentre estes, destaca-se a ocorrência 
de G. brasiliensis, H. malabaricus e Rhandia sp., formas de porte médio 
potencialmente utilizadas como alimento por parte da população local. 
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Ainda em relação ao trabalho da Ecologus (1997), os peixes característicos das 
comunidades de baixo curso de água doce são aqueles que habitam os rios 
abaixo da cota 40 e sem influência  da salinidade. No passado deveriam estar 
bem representadas nos rios Mazomba, Guandu, Piraquê e Cabuçu. Foram 
registrados peixes dos gêneros: Symbranchus, Astyanax, Hoplias, Jobertina, 
Mimagonoates, Spintherobolus, Cyphocarax, Oligosarcus, Briconamericanus, 
Deuterodon, Hyphessobricon, Glanidium, Parotocinclus, Pimelodella, Hypostomus, 
Chasmocranus, Imparfinis, Microglanis, Kronichthys, Pareiorhaphis, Ancistrus, 
Microlepidogaster, Parotocinclus, Loricariichthys, Rineloricaria, Crenicichla, 
Geophagus, Phalloecus, Poecilia e mesmo espécies de origem marinha como o 
clupeídeo Brevoortia, o gobídeo Awaos taiasica, o eleotrídeo Dormitator 
maculatus e o singnatídeo Oostehus lineatus. Além de peixes, é comum a 
ocorrência de pitus. 

Já as comunidades de baixo curso de água salobra, são caracterizadas pela 
penetração da cunha salina nos cursos de água, diretamente ligada ao fluxo e 
ao refluxo das marés e as massas de água doce transportadas pelos rios, cujos 
trechos finais possuem declividades muito pequenas e volume de água 
reduzido na estiagem. Os trechos fluviais sob tais condições apresentam 
comunidades formadas por organismos de origem tanto marinha quanto 
fluvial. Enquadra-se nestas comunidades os peixes fluviais dos gêneros 
Pimelodus, Hoplias, Loricariichthys e Crenicichla e representantes marinhos 
como o clupeídeo Brevoortia, o gobídeo Awaos taiasica, o eleotrídeo Dormitator 
maculatus, o singnatídeo Oostehus lineatus, a manjuba (Anchoviella 
lepidentostole), a tainha (Mugil sp.), o robalo (Centropomus sp), Gobionellus 
oceanicus e o bagre (Genidens sp).   

Observa-se ainda, segundo Ecologus (1998b), algumas espécies marinhas 
eurihalinas, tais como robalo (Centropomus undecimallis), tainhas e paratis 
(Mugil spp.) e corvina (Micropogonia furnieri), que penetram nas áreas 
estuarinas e avançam grandes extensões para o seu interior (Anexo VII 2.3.9).  

A ictiofauna presente nas depressões alagadas mostra-se diversificada, 
embora exiba baixa biodiversidade quando comparada a presente em 
ambientes similares em áreas não impactadas ou menos alteradas (Bizerril & 
Araujo, 1993 apud Ecologus, 1998b). Assim, observa-se um arranjo no qual 
ocorrem apenas espécies com alta valência ecológica, como é o caso dos 
tamboatãs (Callichthys callichthys) e mussuns (Synbranchus marmoratus). 

Nos canais de drenagem, as associações ícticas mostram-se pouco 
diversificadas, restringindo-se aos barrigudinhos (P. vivipara, P. januarius e J. 
multidentata) e guaiamuns (C. guanhumi). Maior diversificação se verifica nas 
áreas cobertas por taboais, acará (G. brasiliensis), traíras (H. malabaricus) e 
jundiás (Rhandia sp.). 
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Na bacia do rio Mazomba foram reconhecidas os Characiformes, 
Siluriformes, Synbranchiformes, Cyprinodontiformes e Perciformes. A ordem 
Characiformes reúne espécies com tamanho variando entre menos de 1 cm a 
cerca de 60 cm. Espécies de maior porte ocorrem nas famílias Erytrhrinidae 
(trairas e jejus) e Curimatidae (sairus). A distribuição dos Characiformes 
abrange praticamente todos os sistemas fluviais da bacia, o que reflete, por 
um lado a grande diversificação morfológica e ecológica do grupo e por 
outras as limitações impostas pela poluição e pela influência salina. Assim, 
áreas de corredeiras são particularmente ideais aos pequenos Chrenuchiidae 
do gênero Characidium sensu stricto (canivetes) e para Astyanax scabripinnis 
(lambaris), enquanto os remansos favorecem Erythrinidae e Curimatidae. São 
igualmente comuns nestes locais os peixes generalistas pertencentes ao 
gênero Astyanax e Geophagus.  

A ordem Siluriforme abrange os bagres e cascudos (Siluroidei) e os peixes 
elétricos (Gymnotoidei). Assim como entre os Characiformes, observamos 
uma grande diversidade de formas e hábitos neste grupo. As áreas de alto 
curso mostram-se ideais para os pequenos Trichomycteridae (cambevas) e 
para os pequenos bagres (Rhamdioglanis transfasciatus, Imparfinis minutus). No 
baixo curso, com suas águas pouco movimentadas, predominam os mandis 
(Pimelodella sp.), o bagre-amarelo (Rhandia sp.), os peixes-ferreiro (Corydoras 
barbatus), cascudos (Hypostomus punctatus), tamboatãs (Callichthys callichthys, 
Hoplosternum litoralle), estes últimos particularmente comuns entre a 
vegetação marginal, onde dividem o espaço com as tuviras, sarapós e peixes-
faca (Gymnotoidei).  

A ordem Synbranchiformes possui apenas uma espécie, o mussum 
(Synbranchus marmoratus). Os Cyorinodontiformes (barrigudinhos), está 
representado pelas famílias Poeciliidae (Poecilia vivipara, Phalloceros 
caudimaculatus, Phallotorhynus fasciolatus) e Anablepidae (Jenunsia multidentata 
– barrigudinho pintado). São comuns em remansos, ocorrendo inclusive em 
áreas com forte influência salina, como se observa para as espécies dos 
gêneros Poecilia, Phallopthychus e Jenynsia. 

A ordem Perciformes ocorre em todos os ambientes, apresentando particular 
preferência pelas áreas mais remansosas. O rio Cação, em sua porção 
oligohalina, está representada especialmente por peixes como os resistentes 
Poeciliidae (Poecilia vivipara) e Anablepidae (Jenynsia multidentata).  

No saco de Coroa Grande, as espécies permanecem associadas aos locais de 
menores transparências, profundidades e salinidades. As condições gerais 
favorecem a manutenção de estoques apreciáveis de alguns grupos que se 
notabilizam por ocuparem com eficiência as áreas eminentemente estuarinas. 
Assim, espécies como as carapebas (Gerres spp.), as tainhas (Mugil spp.), 
alguns bagres (especialmente Genidens genidens) e o peixe-rei (Xenomelaniris 
brasiliensis), podem ser apontados como sendo os mais conspícuos do local.  



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-332

Segundo relatório da Ecologus (1997), especula-se que as comunidades mais 
afetadas da bacia sejam as de baixo curso, devido à degradação dos seus 
habitats, acarretada pelas canalizações, retificações, assoreamento das calhas, 
redução das planícies de inundação periódica, poluição e contaminação das 
águas. A canalização e a drenagem das planícies aluviais reduziu o espaço 
destes importantes ambientes, o que deve ter contribuído para o decaimento 
da biomassa de peixes. Pode-se concluir através do relatório da Ecologus 
(1998b), que arranjo ictiofaunístico verificado nos rios da bacia de Sepetiba 
pode ser classificado como pouco representativo da biodiversidade esperada 
no local, sendo composto essencialmente por grupos de alta tolerância a 
alterações ambientais. 

Os estuários, como fronteira entre os meios marinho, terrestre e fluvial, têm 
sido considerados os habitats naturais mais produtivos do mundo, 
representando áreas vitais de alimentação para muitas espécies de aves e de 
reprodução de peixes, assim como locais tradicionais de pesca artesanal. Têm 
sido confirmados como áreas importantes para a alimentação e proteção de 
juvenis, destacando-se as regiões dos manguezais, devido a elevada produção 
e reciclagem de alimentos potenciais para as espécies de peixes (Potter et al., 
1990). Os principais problemas responsáveis pelo declínio da diversidade de 
peixes são modificação de habitat, introdução de espécies, poluição, 
exploração comercial e mudanças climáticas.  

De acordo com SEMA (1998), há três tipos de zona estuarina na baía de 
Sepetiba, em função da distribuição da salinidade, transparência da água, 
temperatura e padrões de circulação. A zona salobra situa-se na foz dos 
principais rios e canais e na área ao fundo do saco da Coroa Grande, próximo 
à foz do rio Mazomba-Cação, representada espacialmente por pequenas áreas 
situadas junto à costa e a saída destes rios. A zona mixoalina se restringe a 
uma faixa de cerca de 25km de largura que começa na ilha da Madeira e 
tende a ser alargar à medida que se dirige para o fundo da baía, até se 
encontrar com a restinga da Marambaia. E a zona eurialina compreende o 
restante da baía de Sepetiba, abarcando a área da principal entrada no 
entorno das ilhas Jaguanum, Pombeba e Itacuruçá.  

Os limites destas zonas variam diurnamente, quer em superfície ou no fundo, 
por influência das marés, das descargas de água doce e das correntes. 

Segundo o relatório da Multiservice (1990), a ictiofauna na baía de Sepetiba é 
bastante diversificada, sendo verificado espécies pelágicas e de hábitos 
epibentônicos. Estes constituem o grupo mais importante, uma vez que a 
maioria das espécies é de interesse comercial. O grupo formado pelos peixes 
das comunidades epibentônicas é considerado um dos melhores indicadores 
das comunidades ictíicas tropicais, uma vez que representam os 
consumidores de segunda ordem, com amplo espectro trófico, e apresentam 
riqueza de espécies, abundância numérica elevada, e grande distribuição 
espacial, ocorrendo em praticamente todos os ambientes da baía.  
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A baía de Sepetiba é o habitat de espécies que nela passam todo o seu ciclo 
vital e também é utilizado como criadouro de espécies oceânicas. 

As tainhas e paratis (Mugilidae), as pescadas e corvinas (Scianidae), os galos 
(Carangidae) e linguados (Bothidae, Soleidae e Cynoglossidae), as manjubas 
(Engraulidae), e os bagres (Ariidae) são os peixes mais abundantes por terem 
na baía condições favoráveis de criação e desenvolvimento, sendo também os 
mais capturados, conforme verificado nos trabalhos referentes ao 
desembarque controlado pelo Ibama.  

Ainda com relação à pesca, os relatórios da Multiservice (1990 e 1997) 
consideram a baía de Sepetiba como um dos maiores bancos camaroneiros do 
litoral do Rio de Janeiro, onde destaca-se o camarão branco, Penaeus schmitti, 
além dos camarões rosa Penaeus brasiliensis, P. paulensis e Xiphopenaeus broyeri. 

O trabalho realizado pela BPG (2000) destaca ainda outras espécies de 
interesse comercial ocorrentes na baía, como as das famílias Bothidae 
(linguado), Soleidae (linguado-tapa), Centropomidae (robalo) e Serranidae 
(garoupa, cherne, michole). A maioria das espécies de peixes ocorrentes tem 
alguma fase de seu ciclo de vida associado aos estuários dos rios que 
deságuam na baía e/ou aos manguezais que ocupam a sua porção norte e 
leste. Segundo o dados apresentados pela Ecologus (1997), há também a 
pescada branca, maria luisa, pescadinha real, corvina, papa-terra, piraúna e 
cangoá. Estes pescados são muito representativos na baía, habitando fundos 
de areia e/ou lama, todos de alto valor comercial (Anexo VII 2.3.12). A 
distribuição dos principais recursos pesqueiros encontrados na baía de 
Sepetiba é apresentado na Figura VII.2.3.2.  

Figura VII.2.3.2 Principais recursos pesqueiros na baía de Sepetiba. 

 
Fonte: Scott, 1998.  
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Segundo o estudo realizado pela Multiservice (1997), evidentes alterações na 
estrutura da comunidade de peixes ocorreram entre 1987/88 e 1995, como um 
provável reflexo de alteração de natureza antrópica que vem sofrendo a baía. 
Observou-se uma mudança na composição dos grupos mais abundantes e 
suas contribuições relativas que em 87/88 não apresentou contribuição 
numérica de nenhuma espécie superior a 9% do total capturado, com as cinco 
espécies mais abundantes totalizando 35,2% do numero total de peixes.  

Nos estudos realizados em 1995 com os mesmos equipamentos e métodos de 
captura, nas mesmas estações de coletas, as cinco espécies mais abundantes 
totalizaram 46,8% do numero de peixes, com alterações, inclusive na 
composição das espécies mais abundantes. Genidens que contribui com 18,8% 
do peso total dos arrastos de fundo em 95, sequer estava entre as cinco 
espécies mais abundantes em 87/88. A observação das quantidades de 
pescado desembarcada mostra que, quanto ao camarão branco e rosa, as 
quantidades apresentaram redução entre os anos 1985 a 1993, mantendo-se 
aproximadamente constante em 1994 e 1995. Pode-se inferir que grande parte 
da responsabilidade sobre este tipo de comportamento se deve ao aumento 
do esforço de pesca e ao emprego de praticas predatórias. Observa-se, ainda, 
que o desembarque de corvina, parati e tainha vem aumentando, também, 
provavelmente como resultado de um maior esforço de pesca. O 
desembarque de outras espécies (bagre, cação, enchova, linguado, pescada, 
pescadinha, robalo, sardinha, soroloca, xerelete e outros) permanece 
aproximadamente estável, apresentando picos em alguns anos, também 
relacionados com maior ou menor aplicação de esforço de pesca.  

Segundo o relatório da Ecologus (1998b), os peixes encontrados na baía em 
sua grande maioria são pelágicos, formam cardumes e possuem grande 
capacidade natatória que lhes permite predar e/ou fugir velozmente. 
Ocorrem, também em grande número, as espécies epibênticas que 
permanecem nadando próximo ao fundo ou refugiando-se nas sinuosidades 
dos substratos rochosos. Com exceção da sardinha verdadeira, que constitui o 
principal recurso pesqueiro da região sudeste/sul em termos de volume de 
pescado, e do bonito-listrado, poucos estudos foram feitos sobre outras 
espécies de hábito pelágico-demersal. Aparentemente, existem padrões de 
variação espacial, observando-se o predomínio de Gerres aprion e Diapterus 
rhombeus na zona desprotegida, Mugil liza e Micropogonias furnieri na parte 
mais interna da zona protegida e Xenomelaniris brasiliensis e Anchoa januaria na 
margem continental (Anexo VII 2.3.11).  

Os relatórios da Ecologus (1998) e BPG (2000) descrevem a ictiofauna para a 
baía sendo composta por aproximadamente 120 espécies, compreendendo 82 
gêneros e 44 famílias. As famílias Ariidae, Gerreidae, Scianidae, Carangidae 
Atherinidae, Mugilidae e Engraulidae são as mais abundantes na região 
(Anexo XIII).  Segundo Araújo et al (2005), a comunidade é composta de, pelo 
menos, 130 espécies de peixes, compreendendo 83 gêneros e 20 famílias.  
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As famílias Ariidae, Gerreidae, Scianidae, Carangidae e as espécies Genidens 
genidens, Cathorops spixii, Gerres aprion, Diapterus rhombeus, Micropogonias 
furnieri, Chloroscombrus chrysurus e Atherinella brasiliensis foram as mais 
abundantes na área. Nas comunidades de peixes demersais, os Ariidae, 
Gerreidae, Scianidae, Carangidae e Sparidae são os taxa mais abundantes 
(Araújo et al., 1998).  

Os resultados da BPG (2000), de Cruz-Filho (1995) e de Gomes & Araujo 
(2004) indicam que a família Ariidae, representada pelos bagres marinhos, é 
muito freqüente nas águas rasas da baía, nas desembocaduras dos rios e nas 
praias, nos meses de abril e maio, afastando-se para maiores profundidades 
de fevereiro a junho. Segundo Silva & Araújo (2000), as espécies de bagres 
ocorrentes na baía apresentam distribuição diferenciada e nenhum padrão em 
relação a sazonalidade, com maiores abundâncias nas áreas com baixas 
profundidades, transparências e salinidade, uma distribuição compartilhada 
com as tainhas e paratis (Mugilidae) da região. 

Segundo o relatório da BPG (2000), as carapebas, que representam a família 
Gerreidae, freqüentam as águas quentes e rasas da baía em locais de fundo 
areno-lodoso, onde nadam em pequenos grupos alimentando-se de detritos 
orgânicos e pequenos invertebrados. As espécies iliófagas freqüentam 
também os estuários. Dentre as 7 espécies descritas para a baía, G. apriodon é a 
mais abundante, principalmente nas coletas realizadas por arrasto em praia 
nos meses de abril e maio. A família Scianidae, das corvinas, pescadas e 
piraúna, é bem representada na baía constituindo um dos principais recursos 
explorados pelos pescadores locais. A corvina é a espécie mais abundante 
desta família na região.  

As guaiviras, galos e xaréus da família Carangidae são encontrados nas águas 
quentes da baía, formando cardumes quando jovens e tornando-se solitários 
ou formadores de pequenos grupos quando adultos.  

Na baía de Sepetiba, além de Ariidae e Gerreidae, há, entre os peixes 
abundantes, pelo menos uma espécie de Carangidae (C. chrysurus) e um 
Sciaenidae (M. furnieri), que é mais abundante em zonas subtropicais e 
temperadas. Segundo Stoner (1986), os Sciaenidae substituem os Gerreidae 
como espécie demersal dominante nas zonas temperadas. A grande 
ocorrência de Gerreidae tem sido comprovada em outras baías e lagoas 
costeiras do estado do Rio de Janeiro, onde os juvenis estão associados à 
margem continental, que é o ambiente natural para o desenvolvimento dos 
primeiros estágios de vida (Andreata, 1987; Silva, 1994; Araújo et al, 1997). 

Ainda em relação ao relatório da BPG (2000), a família Atherinidae é 
representada na baía pelo peixe-rei, espécie bastante abundante próximo à 
desembocadura de rios em Coroa Grande e na ilha da Madeira, ocupando os 
fundos areno-lodosos durante os estágios jovem e sub-adulto, deslocando-se 
quando adultos para locais de maior profundidade.  
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Os Mugilidae (paratis e tainhas) são o principal produto da pesca na região, 
sendo capturados com grande eficiência pelas artes fixas. As manjubas, da 
família Engraulidae, formam grandes cardumes e podem ser encontradas 
dentro e fora da baía, em função de suas migrações reprodutivas. A espécie 
Anchoa januaria é zooplanctófaga e alimenta-se basicamente de copépodos e 
nematóides.  

Segundo Sergipense & Sazima (1995) os peixes da família Engraulidae 
(manjubas) também se destacam por sua abundância local. Dentre estes, 
Anchoa januaria tem aparecido como a de maior representatividade. Para esta 
espécie e para Cetengraulis edentulus (Silva et al, 2003) a baía de Sepetiba 
também atua como um criadouro natural. Dentre estes taxa, A. januaria 
apresenta estrutura sazonal de tamanho, com indivíduos adultos ocorrendo 
no período quente e juvenis no frio, enquanto que C. edentulus apresenta 
ocorrência restrita ao período frio, e parece estar limitada a ambientes de 
fundo. Whitehead et al. (1988) reportam que os representantes das famílias 
Engraulidae e Clupeidae apresentam várias semelhanças comportamentais, 
constituindo cardumes pelágicos de caráter transitório ou permanente dentro 
dos estuários. Segundo Silva  & Araújo (2003), na baía de Sepetiba isso pode 
ser bem evidenciado, já que 94,2 % do pescado capturado pertenciam a estas 
duas famílias. Os autores destacam a presença de Anchoa tricolor, Anchoa 
januaria, Sardinella brasiliensis e Harengula clupeola.  

No estudo desenvolvido por Azevedo et al. (1998), a espécie Netuma barba 
apresentou distribuição mais restrita à zona interna da baía, especialmente 
nas proximidades da desembocadura do rio Guandu, enquanto Cathrops spixii 
apresentou maior ocorrência na zona interna, com maiores abundâncias tanto 
no fundo da baía como na embocadura do rio Guandu. Genidens genidens 
apresentou ampla distribuição na zona interna, enquanto Sciadeichthys 
luniscutis ocorreu em elevadas abundâncias tanto na zona interna quanto na 
zona externa da baía. 

Segundo Araújo et al (1997), as áreas marginais da baía de Sepetiba possuem 
uma ictiofauna que muito se assemelha àquela existente em ambientes 
lagunares do estado do Rio de Janeiro, com predomínio de espécies de 
Gerreidae (carapebas e carapicus) Atherinidae (Xenomelaniris brasiliensis; 
peixe-rei), Mugilidae (Mugil curema - parati), Engraulididae (Anchoa januaria - 
manjubas) e Scianidae (Micropogonias furnieri - corvina). A espécie Orthopristis 
ruber (Haemulidae) é citada por Santos et al (2004). 

No estudo desenvolvido por Araújo et al (1998), cinco espécies, sendo duas 
Ariidae (G. genidens e C. spixii), uma Gerreidae (G. aprion), uma Sciaenidae 
(M. furnieri) e uma Carangidae (C. chrysurus), representaram 46,8% do 
número total de peixes, enquanto três Ariidae (G. genidens, C. spixii e 
Sciadeichthys luniscutis), uma Sparidae (Archosargus rhomboidalis) e uma 
Haemulidae (Haemulon steindachneri) representaram 42,7% do peso total 
capturado, tendo cada uma destas espécies contribuído com mais de 5% do 
total de peixes capturados.  
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Das 97 espécies registradas, 22 representaram 91,5% da captura total em 
número, sendo que as 75 espécies restantes representaram menos de 9% do 
total das capturas, cada uma delas contribuindo, individualmente, com 
menos de 1% do total de peixes.  

Quinze espécies foram registradas uma única vez nas capturas, contribuindo 
com um único indivíduo. Em relação às freqüências de ocorrência, das cinco 
espécies mais numerosas (G. genidens,G. aprion, C. spixii, M. furnieri e C. 
chrysurus), apenas G. aprion apresentou maior constância nas capturas, com 
mais de 75% de presença nas amostras, juntamente com Prionotus punctatus, 
Diplectrum radiale e Etropus longimanus, espécies de grande constância, porém 
de menor abundância numérica. Vinte e duas espécies apareceram apenas 
uma vez nas capturas. Dos grupos de peixes mais abundantes e que 
representarem mais de 5% do número total capturado, G. aprion e M. furnieri 
apresentaram variações espaciais e sazonais significativas, enquanto G. 
genidens apresentou apenas variações espaciais (p < 0,05). Observaram-se 
indicações de separação espacial entre as espécies de maior abundância, com 
as grandes contribuições na abundância relativa (acima de 10% do número 
total de peixes) tendo sido diferentes para as estações de coletas. O coeficiente 
de similaridade de Czekanowski indicou maior semelhança da ictiofauna 
dentre as estações da zona interna e as estações da zona externa da baía, 
denotando uma mudança na ictiofauna da zona interna para a zona externa 
da baía. As estações de Costa do Guandu e  de ilha Bonita apresentaram a 
maior similaridade com as outras estações de coleta, tanto da zona interna 
como da zona externa da baía, indicando ser uma área de transição na 
estrutura da comunidade de peixes. As estações da zona interna foram 
numericamente dominadas por G. genidens e C. chrysurus e, as últimas, por M. 
furnieri e outras espécies de menor participação relativa, com G. aprion e C. 
spixii sendo comuns em ambas as zonas da baía.  

Embora seja difícil comparar a riqueza de espécies da ictiofauna devido à 
heterogeneidade de habitats, diferenças físico-químicas no ambiente, bem 
como diferenças no esforço de pesca, está evidenciado que a baía de Sepetiba 
apresenta um elevado número de espécies, comparativamente com outras 
regiões do Sudeste do Brasil.  O maior número total de espécies e de espécie/ 
amostra registrado nas estações da zona externa da baía indica que as 
espécies se substituem ao longo do ano, especialmente os visitantes cíclicos 
marinhos, que provavelmente encontram nesta zona melhores condições 
ambientais e menor número de competidores quando comparado com a zona 
interna e protegida da baía. Também o nível de estresse parece ser maior na 
zona interna, devido ao fundo de natureza mais lodoso, pela proteção do 
cordão de ilhas formado a partir da ilha de Itacuruçá, tornando a zona mais 
calma, e à maior proximidade de centros urbanos, que carreiam para aquela 
estação maior contribuição de matéria orgânica. Na zona interna da baía, 
onde as condições ambientais parecem ser mais estressantes, o número total 
de espécies registradas, e o número de espécies/amostra foram menores.  
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Por outro lado, as maiores CPUEs e peso/amostra nessa zona indicam o 
eficiente uso dos recursos alimentares deixados disponíveis pelos peixes, com 
a ictiofauna sendo associada às condições de baías e lagoas costeiras, como foi 
o caso dos Ariidae G. genidens e C. spixii e do Carangidae C. chrysurus. 
Indicações de diferenças na estrutura da comunidade de peixes entre a zona 
interna e externa da baía, especialmente na ilha Bonita e Costa do Guandu, 
que se apresentaram mais similares às outras estações de coleta, 
caracterizando uma situação de fauna intermediária entre as duas zonas da 
baía, foi confirmada pelo coeficiente de similaridade de Czekanowski.  

A comunidade como um todo sofre gradual alteração em sua composição 
específica no sentido zona interna-zona externa, local onde se registra a maior 
riqueza de taxa. A relativa estabilidade das condições ambientais ao longo do 
ano no ecossistema aquático da baía de Sepetiba e a forte diferenciação 
verificada neste sistema dentro de um gradiente longitudinal determina uma 
fraca diferenciação sazonal das comunidades de peixes demersais e, 
concomitantemente, uma marcada divergência espacial em sua estrutura 
(Cruz-Filho et al, 2000). 

Quelônios 

As tartarugas marinhas são um componente primitivo e singular da 
diversidade biológica, sendo um importante componente dos ecossistemas 
marinhos, pois são considerados como predadores de topo na cadeia trófica 
marinha. Segundo o trabalho realizado pela Ecologus (1998b), na baía de 
Sepetiba, inferiu-se a existência de Chelonia mydas e Caretta caretta. Não se 
obteve dados sobre a captura acidental destas tartarugas por parte de redes 
de pescadores, mas é provável que ocorra. A tartaruga marinha Chelonia 
mydas está ameaçada de extinção segundo a Lista Nacional das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, 2004.  

Cetáceos 

A diversidade biológica de mamíferos aquáticos que se distribuem ao longo 
da costa brasileira está composta por 47 espécies, distribuídas em três grupos 
taxonômicos: a ordem Cetacea (baleias, golfinhos e botos), a ordem Sirenia 
(peixes-boi) e a subordem Pinnipedia (focas, lobos, leões e elefantes 
marinhos). A ordem Cetacea agrupa todas as espécies de baleias, botos e 
golfinhos; mamíferos exclusivamentes aquáticos, que se encontram divididas 
em duas sub-ordens atuais distintas. A sub-ordem Mysticeti inclui todas as 
grandes baleias, também chamadas de baleias verdadeiras, diferenciadas por 
apresentarem barbatanas ao invés de dentes, terem hábitos em geral 
solitários, exceto em áreas de reprodução e alimentação. Os Mysticeti são 
representados por sete espécies migratórias das quais seis ocorrem no litoral 
brasileiro apenas no inverno e na primavera, período no qual se deslocam de 
suas zonas de alimentação na Antártica para áreas de reprodução em médias 
e baixas latitudes.  
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As baleias da Subordem Mysticeti são exclusivamente marinhas, penetrando 
em estuários e desembocaduras de rios apenas acidentalmente. No litoral do 
Brasil, a subordem Odontoceti está representada por 31 espécies divididas em 
sete famílias (Pinedo et al., 1992; Siciliano & Santos, 1994; Zerbini & Secchi, 
1996; Zerbini & Santos, 1997; Lailson-Brito et al., 1998). 

Segundo o relatório da Ecologus (1998) e da Multiservice (1990), na baía de 
Sepetiba, os mamíferos são representados pela espécie Sotalia fluviatilis (boto-
cinza). Sendo uma espécie gregária, Sotalia fluviatilis vive em grupos de 
indivíduos adultos, juvenis e filhotes. Foram registrados 20 grupos de boto-
cinza, resultando em um total de 663 indivíduos. Segundo o relatório da BPG 
(2000), estes grupos podem apresentar até 150 indivíduos, apresentando um 
tamanho médio de número de indivíduos relativamente alto para a espécie, 
tendo sido registrado o maior número de indivíduos/grupo conhecido até o 
momento, maior inclusive do que aqueles observados na baía de Guanabara. 
Constatou-se, segundo relatório da Ecologus (1998b), uma média de 33,15 
ind/grupo, com uma média de 94,71 ind/dia e 18,68 ind/h. 

Segundo Pereira (1999), filhotes são comumente observados ao longo do ano 
na baía de Sepetiba, sugerindo que ocorram nascimentos em todos os meses 
do ano, indicando uma alta plasticidade reprodutiva na espécie.  

O trabalho de Simão & Poletto (2002) indica que todas as avistagens de botos-
cinza na baía de Sepetiba ocorreram na zona externa, isto é, as áreas 
freqüentadas apresentam características mais similares às oceânicas, 
próximas à boca da baía, com alta salinidade e baixas temperaturas e 
turbidez, quando comparadas às águas das partes mais internas da baía. A 
preferência de S. fluviatilis por áreas de pesca com profundidade igual ou 
superior a 10 m, independentemente da estação do ano, deve-se ao tipo de 
presas consumidas por esta espécie.  

2.3.4 Caracterização da Área de Influencia Direta (AID)  

2.3.4.1 Comunidades Planctônicas 

Fitoplâncton 

A importância do uso do fitoplâncton como indicadores da qualidade da 
água e, por conseguinte ambiental, deve-se ao fato de que estes organismos 
respondem à amplitude e freqüência das variações físicas e químicas que 
agem sobre o meio (Descy, 1993).  
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Este trabalho teve como objetivo caracterizar as comunidades de algas 
fitoplanctônicas através da identificação da composição específica, riqueza, 
densidade e abundância relativa destes organismos, buscando detectar 
padrões espaciais do fitoplâncton, de forma a subsidiar a análise ambiental 
do empreendimento em questão.  

Resultados 

A comunidade de algas fitoplanctônicas está representada por 4 divisões: 
Heterokontophyta (representada pela classe Bacillariophyceae), Dinophyta 
(classe Dinophyceae),  Chlorophyta (classe Chlorophyceae), e Cyanobacteria 
(Cyanophyceae), distribuídos em 25 gêneros e 36 espécies. A composição 
taxonômica, densidade e abundância relativa do fitoplâncton nas 3 estações 
amostrais são apresentados na Tabela VII.2.3.1.  

A análise da abundância relativa das classes de algas fitoplanctônicas indica 
que o grupo Bacillariophyceae (diatomáceas) foi dominante na estação 
amostral E, e Dinophyceae (dinoflagelados) foi o grupo dominante na estação 
amostral X e Z (Tabela VII.2.3.2). Estes grupos também foram encontrados em 
estudos realizados para a baía de Sepetiba (Multiservice, 1990; (BPG, 2000). 

Tabela VII.2.3.1 Composição taxonômica, densidade (cél/L) e abundância relativa (%), 
 riqueza específica, índice de raridade relativa (IRR) e índice de diversidade 
 (H’) para o fitoplâncton, nas 3 estações amostrais na baía de Sepetiba, RJ 

Densidade (cél/L) Abundância relativa (%) 
Táxons 

# Z # X # E # Z # X # E 

Heterokonthophyta 

Bacilariophyceae 

Chaetoceros sp.  0 0 600 0,0 0,0 5,8

Cocconeis cf scutellum 0 0 800 0,0 0,0 7,7

Coscinodiscus cf centralis  200 1700 300 4,9 1,0 2,9

Coscinodiscus gigas 0 0 2000 0,0 0,0 19,2

Coscinodiscus sp.  0 300 1800 0,0 0,2 17,3

Cyclotella sp. 0 0 100 0,0 0,0 1,0

Cylindroteca closterium  0 200 100 0,0 0,1 1,0

Cymbella sp1 0 0 100 0,0 0,0 1,0

Cymbella sp2 0 0 100 0,0 0,0 1,0

Diploneis sp. 0 0 100 0,0 0,0 1,0

Encyonema sp. 0 0 100 0,0 0,0 1,0

Eucampia sp.  0 0 100 0,0 0,0 1,0

Gyrosigma sp1  0 100 0 0,0 0,1 0,0

Gyrosigma sp2 0 100 0 0,0 0,1 0,0
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Tabela VII.2.3.1 Composição taxonômica, densidade (cél/L) e abundância relativa (%), 
 riqueza específica, índice de raridade relativa (IRR) e índice de diversidade
  (H’) para o fitoplâncton, nas 3 estações amostrais na baía de Sepetiba, RJ 
 (continuação) 

Densidade (cél/L) Abundância relativa (%) 
Táxons 

# Z # X # E # Z # X # E 

Leptocylindrus minimus 0 0 300 0,0 0,0 2,9 

Navicula sp1 0 0 300 0,0 0,0 2,9 

Navicula sp2 100 0 300 2,4 0,0 2,9 

Navicula sp3 0 0 200 0,0 0,0 1,9 

Nitzschia sp1 0 0 200 0,0 0,0 1,9 

Paralia sulcata 0 500 500 0,0 0,3 4,8 

Pleurosigma cf elongatum 600 300 800 14,6 0,2 7,7 

Pleurosigma cf normanii 0 100 0 0,0 0,1 0,0 

Synedra sp. 0 0 200 0,0 0,0 1,9 

Tropidoneis sp. 0 0 400 0,0 0,0 3,8 

Dinophyta 

Dinophyceae 

Ceratium breve 0 400 0 0,0 0,2 0,0 

Ceratium furca var.hircus 300 144800 0 7,3 87,4 0,0 

Ceratium fusus 0 12100 0 0,0 7,3 0,0 

Ceratium horridum 0 2100 100 0,0 1,3 1,0 

Dinophysis acuminata 1000 0 0 24,4 0,0 0,0 

Noctiluca scintillans 0 1200 100 0,0 0,7 1,0 

Prorocentrum cf balticum 1300 1500 0 31,7 0,9 0,0 

Prorocentrum sp2 100 200 0 2,4 0,1 0,0 

Protoperidinium cf steinii  300 0 0 7,3 0,0 0,0 

Noctiluciphyceae 

Noctiluca scintillans             

Cianobacteria 

Cianophyceae  

Phormidium sp. 0 0 800 0,0 0,0 7,7 

Chlorophyta 

Chlorophyceae 

Flagelada não identificada 100 0 0 2,4 0,0 0,0 
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Tabela VII.2.3.1. Composição taxonômica, densidade (cél/L) e abundância relativa (%), 
 riqueza específica, índice de raridade relativa (IRR) e índice de diversidade 
 (H’) para o fitoplâncton, nas 3 estações amostrais na baía de Sepetiba, RJ 
 (continuação) 

Densidade (cél/L) Abundância relativa (%) 
Táxons 

# Z # X # E # Z # X # E 

Monoraphidium sp. 100 0 0 2,4 0,0 0,0 

Total células/L 4100 165600 10400       

Riqueza Específica 10 15 24       
IRR =Indice de Raridade Relativa
(%) 8 26 66       
Indice Diversidade Shannon
(H') 1,88 0,57 2,69       

Obs.: #Z (próximo a foz do canal de São Francisco); #X (próximo à foz do rio Pedrinhas), #E 
(próximo á restinga da Marambaia) 

Tabela VII.2.3.2. Abundância relativa das classes de algas fitoplanctônicas nas 3 estações 
 amostrais na baía de Sepetiba, RJ. 

Divisão # Z # X # E 

Heterokontophyta (diatomáceas) 900 3300 9400

Dinophyta (dinoflagelados) 3000 162300 200

Chlorophyta (clorofíceas) 0 0 800

Cyanobacteria (cianofíceas) 200 0 0

Obs.: #Z (próximo a foz do canal de São Francisco); #X (próximo à foz do rio Pedrinhas),  
  #E (próximo á restinga da Marambaia) 

A seguir, são apresentadas as espécies que podem ser consideradas como 
potenciais indicadores ambientais. Na estação amostral próximo a foz do 
canal de São Francisco (#Z), o dinoflagelado Prorocentrum cf balticum 
apresentou a maior abundância relativa (31,7%), seguida de Dinophysis 
acuminata (24,4%), ambos dinoflagelados. Esta última estação amostral 
apresentou a menor riqueza específica e menor densidade total (4.100 cél/L) 
(Tabela VII.2.3.1). Estas espécies são consideradas como potencialmente 
nocivas. A espécie Prorocentrum cf balticum pode ocasionar diminuição no teor 
de oxigênio dissolvido quando em florações, sendo nociva aos outros 
organismos (Larsen & Moestrup, 1989), e Dinophysis acuminata é produtora de 
toxinas diarréicas (Hallegraeff, 1993), embora estas tenham sido encontradas 
em baixa densidade.  

A ocorrência destas espécies, especialmente de Ceratium furca var. hircus, não 
esteve associada a efeitos visivelmente prejudiciais no ambiente estudado. É 
reconhecido que alterações nos ambientes costeiros com o aporte 
antropogênico, podem propiciar o crescimento de algumas espécies, inclusive 
das nocivas, em detrimento de outras, além da dispersão por correntes.  
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No ano de 1998, foi registrado um evento de floração de Chatonella sp 
(Raphidophyta) na baía de Sepetiba (Tenenbaum et al., 1998), mas neste 
estudo não foi observada sua ocorrência.  

A estação amostral próximo à foz do rio Pedrinhas (#X) obteve a maior 
densidade total (165.600 cél/L), sendo a espécie Ceratium furca var. hircus 
(dinoflagelado) o táxon que apresentou maior abundância (87,4%), com 
densidade de 144.800 cél/L. Esta espécie é típica de ambiente marinho, 
cosmopolita, ocorrendo em águas superficiais de regiões tropicais e 
subtropicais, preferindo águas eutróficas (Balech, 1988). É heterotrófica 
facultativa, sendo citada como tolerante a vários poluentes. Sua dominância 
está relacionada a alto conteúdo de matéria orgânica no ambiente, altas 
concentrações de fósforo inorgânico e disponibilidade de microorganismos 
como fonte de alimento, em águas salobras (Guerra-Martínez et al., 1995). É 
espécie considerada nociva a outros organismos pela depleção no teor de 
oxigênio dissolvido que causa ao ambiente, quando em florações.  

Na estação amostral da Restinga da Marambaia (#E), os táxons Coscinodiscus 
gigas e Coscinodiscus sp. (diatomáceas), que representaram juntos 36,5% da 
abundância relativa na amostra. A densidade total fitoplanctônica encontrada 
foi de 10.400 cél/L.  

Em relação à riqueza específica, as diatomáceas apresentaram um total de 24 
espécies, representadas principalmente pela ordem Centrales, predominantes 
em ambiente marinho, seguidas dos dinoflagelados (9 espécies), clorofíceas (2 
espécies) e cianobactéria (1 espécie). Das diatomáceas, o gênero mais 
representado foi Coscinodiscus sp. (3 espécies). Dos dinoflagelados, o gênero 
Ceratium sp. foi o mais representativo (4 espécies). Na Figura VII.2.3.3 são 
apresentados alguns representantes de dinoflagelados encontrados.  

A composição específica das comunidades fitoplanctônicas encontradas nas 
estações amostrais coincidem com os resultados de outros estudos já 
realizados na baía de Sepetiba. Entretanto, foi constatada dominância do 
grupo dos dinoflagelados em duas das três estações amostrais. Houve uma 
tendência ao decréscimo da riqueza específica com o aumento dos valores de 
turbidez (Figura VII.2.3.4). 

Os padrões estruturais das comunidades fitoplanctônicas revelados através 
da relação entre a abundância relativa e a ordenação das espécies, são 
percebidos pela forma das curvas, que estão delineadas na Figura VII.2.3.5.  
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Figura VII.2.3.3 Algumas espécies de dinoflagelados encontrados na baía de Sepetiba, RJ, 
campanha junho/2005. 

 

       
 

       
 

       
   
A: Ceratium furca hircus (Ehr.) Claparède & Lachmann; B: Ceratium fusus (Ehr.) Dujardin; C: Ceratium 
breve (Ostenfeld & Schmidt) Schröder; D:Protoperidinium steinii (Jörgensen)Balech; E:Dinophysis 
acuminata Claparède & Lachman; F:Prorocentrum cf balticum (Loch.) Loeblich III 



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-345

Figura VII.2.3.4. Riqueza específica do fitoplâncton em relação à turbidez (NTU) nas 3 
 estações amostrais. 
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Obs.:#Z (canal de São Franscisco); #X (Rio Pedrinhas); #E (Restinga da Marambaia),baía de Sepetiba, RJ. 

FiguraVII.2.3.5. Padrões da abundância relativa das espécies nas 3 estações amostrais: 
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Obs : #Z (Canal de São Franscisco), #X (Rio Pedrinhas);  #E (Restinga da Marambaia); na baía de Sepetiba, 
RJ. As espécies estão ordenadas pela sua abundância relativa percentual (FR) das mais comuns (esquerda) 
para as mais raras (direita). A freqüência relativa percentual está logaritmizada (logaritmo natural) no eixo 
yy. 
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Com base na análise estrutural das comunidades de algas fitoplanctônicas 
visto pela relação entre a abundância relativa e a ordenação das espécies 
(Figura VII.2.3.5), a estação amostral da Restinga da Marambaia (#E) 
apresentou maior riqueza e baixa dominância relativa, caracterizando-se 
como a comunidade fitoplanctônica com maior diversidade específica; a 
estação do rio Pedrinhas (#X) se expressa pelo caráter de dominância do 
dinoflagelado Ceratium furca var. hircus, e com uma riqueza intermediária 
entre as estações amostrais. A estação próxima a foz do canal de São 
Franscisco (# Z) apresentou menor riqueza e baixa dominância relativa, 
indicando uma redução no estabelecimento de espécies, como na dominância 
de alguma espécie sobre as demais, caracterizando possível estresse 
ambiental nesta estação.  

Os resultados do Índice de Raridade (IRR), adaptado de Camargo (1992), 
encontram-se na Tabela VII.2.3.1. Os maiores valores foram encontrados para 
as estações da Restinga da Marambaia (#E) e rio Pedrinhas (#X) (IRRs = 66% 
e 26% respectivamente), e o menor valor para a estação Z (IRR = 8%). O 
resultado do índice de diversidade encontra-se na Tabela VII.2.3.1. Neste, o 
maior valor foi encontrado para a estação amostral da Restinga da 
Marambaia (#E) (H’= 2,69), e o menor para a estação do rio Pedrinhas (#X) 
(H’= 0,57), sendo que a estação do canal de São Franscisco (#Z) apresentou 
valor intermediário (H’=1,88). 

Os resultados obtidos para esta campanha amostral indicam que: 

• A estação amostral próxima à foz do canal de São Franscisco (#Z) destaca-
se pelo reduzido número de espécies e baixa abundância, indicando 
condições não favoráveis à ocorrência de espécies do fitoplâncton, 
possivelmente indicando uma condição de estresse ambiental; 

• A estação amostral próxima à foz do rio Pedrinhas (#X) encontra-se em 
condições intermediárias entre as outras duas estações analisadas. A alta 
dominância do dinoflagelado Ceratium furca var. hircus na estação #X e a 
menor riqueza comparada à estação #E, sugere a ação de algum fator 
diferencial (ou fatores) que propicie o desenvolvimento desta espécie e 
que limite a ocorrência de outras espécies; 

• A estação amostral da Restinga da Marambaia (#E) apresenta-se em 
condições comparativamente mais favoráveis para co-existência de um 
espectro de espécies do fitoplâncton em relação às demais estações 
amostrais. 
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Zooplâncton 

Segundo Riley (1967), a fauna de invertebrados de ambientes estuarinos é 
quase sempre menos diversificada em relação a ambientes marinhos, com 
baixa variedade de espécies pertencentes a diversas categorias taxonômicas, 
com tendências a densidades bem mais elevadas que o ambiente marinho. 
Em áreas estuarinas, podem ocorrer muitas espécies de zooplâncton, mas 
apenas cinco ou seis espécies são dominantes. O sistema planctônico exibe 
uma estrutura bastante complexa em função de sua interação com inúmeros 
fatores, sendo a salinidade o fator o que mais influência  na distribuição e 
abundância do zooplâncton no estuário. O gradiente de salinidade de um 
estuário varia com o ciclo diário e lunar da maré, com a estação do ano e 
pluviosidade (Carriker, 1967).  

O estudo da fauna zooplanctônica ajuda a compreender a comunidade de 
herbívoros e carnívoros fundamentais na cadeia trófica pelágica, já que 
realizam uma ponte de ligação entre os produtores primários (fitoplâncton) e 
seus elos superiores (peixes), atuando ao mesmo tempo como uma fonte de 
matéria e energia para os organismos bentônicos (Parsons et al., 1984). Além 
disto, nos estudos das comunidades zooplanctônicas estão incluídos muitas 
larvas de importantes recursos pesqueiros e de interesse comercial, como 
larvas de crustáceos, moluscos e de peixes. O conhecimento da comunidade 
zooplanctônica fornece informações sobre a situação trófica do sistema, a 
partir da caracterização da estrutura de tamanho de seus constituintes assim 
como hábitos alimentares das diferentes espécies dominantes na comunidade 
(Parsons et al., 1984). O zooplâncton é ainda considerado como um bom 
indicador hidrológico (Boltovskoy, 1981), permitindo a identificação de 
diferentes fontes de aportes de água que constituem a dinâmica da área 
estudada. 

Nenhum ecossistema costeiro apresenta um conhecimento completo sobre as 
suas condições oceanográficas sem um detalhamento da composição e 
variação temporal de sua comunidade zooplanctônica, compartimento de 
fundamental importância no ecossistema pelágico. A costa sudeste e sul do 
Brasil representam as áreas mais bem estudadas em termos das comunidades 
planctônicas, o que vem sendo destacado por importantes trabalhos sobre a 
revisão do tema apresentados nos últimos anos por Brandini et al. (1997) e por 
Valentin et al. (1994). 

Resultados 

O ambiente é termófilo com uma temperatura mínima de 24 °C e pH 
levemente básico (Tabela VII.2.3.3). Entretanto, destaca-se um nítido 
gradiente salino entre os pontos de coleta, ou seja, a salinidade mostrou uma 
diminuição nas partes internas da baía. Os teores de oxigênio dissolvido 
foram relativamente altos com valor mínimo de 6,04 mg/L na estação 
amostral do canal de São Franscisco (#Z). 
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Foram identificados um total de 21 tipos de organismos nas amostras 
distribuídos em grandes grupos, famílias e espécies do zooplâncton (Tabela 
VII.2.3. 3). Os organismos mais representativos foram os copépodas, tendo 
como espécies dominantes Acartia lilljeborgi e Temora turbinata e os cladóceros 
Pseudoevadne tergestina, Penilia avirostris e Pleopis schmackeri. 

As densidades variaram de 510 org.m3 a 2.313 org.m3. Observou-se uma 
correlação das densidades do zooplâncton com a salinidade entre os pontos 
de coleta (Figura VII.2.3.6), demonstrando que este forçante ambiental foi 
determinante na distribuição do zooplâncton. Desta forma, observou-se um 
aumento das densidades com a salinidade ao mesmo tempo em ocorreu uma 
diminuição da riqueza de espécies (Tabela VII.2.3.3 e Figura VII.2.3.6). 

Os pontos de coleta podem ser diferenciados também em função dos 
organismos dominantes e suas características como indicadores hidrológicos. 
Desta forma, as estações amostrais da Restinga da Marambaia (#E) e do rio 
Pedrinhas (#X) apresentam maior similaridade devido a dominância de 
espécies tipicamente costeiras de água quentes como os copépodas Acartia 
lilljeborgi e Temora turbinata (Björnberg, 1981 e Bradford-Grieve et al., 1999) e 
os cladóceros Pseudoevadne tergestina e Penilia avirostris (Resgalla Jr. & Montú, 
1993). 

Em especial para a estação de coleta próxima à foz do canal de São Francisco 
(#Z), distinto dos demais pontos de coleta, foi caracterizada por uma maior 
riqueza e equitabilidade de espécies e baixa densidade. Nesta ponto as 
diferenças também são atribuídas a ausência de espécies dominantes e baixa 
representatividade do meroplâncton. A ocorrência de espécies como Pleopis 
schmackeri (cladócera) (Resgalla Jr. & Montú, 1993), mas principalmente de 
Oithona oswaldocruzii, indica características de águas salobras de regiões 
quentes (Bradford-Grieve et al., 1999 e Montú, 1987). 
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FiguraVII.2.3.6– A Variação da densidade total do zooplâncton (Org.m-3) e da salinidade 
 (PSU); e, B: variação da riqueza de espécies (Índice de Margalef em 
 Nits) e da salinidade (‰) e nas três estações amostrais na baía de 
 Sepetiba, RJ. 
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Tabela VII.2.3.3 Densidade em Org.m-3 dos grupos do zooplâncton registrados nos pontos de
  coleta dentro da baía de Sepetiba (estado do Rio de Janeiro) em junho de 
 2005. 

 #Z #X #E 

Penilia avirostris 41,38 275,86  

Pleopis schmackeri 96,55   

Pseudoevadne tergestina 41,38 758,62  

Larva Polychaeta 6,90   

Naupliu Copepoda 6,90   

Copepodito 55,17 86,21 40,23 

Acartia lilljeborgi 20,69 241,38 1669,54 

Acartia sp 6,90  120,69 

Corycaeus sp 6,90   
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Tabela VII.2.3.3 Densidade em Org.m-3 dos grupos do zooplâncton registrados nos pontos de
  coleta dentro da baía de Sepetiba (estado do Rio de Janeiro) em junho de 
 2005. (Continuação) 

 #Z #X #E 

Harpacticoida 13,79   

Oithona oswaldocruzii 75,86 34,48  

Oithona ovalis 6,90   

Paracalanus quasimodo 41,38   

Pseudodiaptomus acutus  17,24  

Pseudodiaptomus richardi   40,23 

Temora stylifera 6,90   

Temora turbinata 48,28 172,41 362,07 

Naupliu Cirripedia 20,69 68,97  

Mysis   20,11 

Zoea  68,97 20,11 

Oikopleura dioica 13,79 86,21 40,23 

Total 510,34 1810,34 2313,22 

Riqueza 2,57 1,20 0,90 

Salinidade (‰) 23 33 36 

Temperatura (oC) 24,9 24,8 24 

OD (mg/L) 6,04 9,02 7,02 

PH 6,92 6,96 7,3 

Os resultados obtidos para esta campanha amostral indicam que: 

• A estação amostral próxima à foz do canal de São Franscisco (#Z) destaca-
se pela baixa abundância de indivíduos, apesar de ser o local com maior 
riqueza de espécies. A baixa abundância pode ser explicada pelas 
condições não favoráveis à manutenção destes organismos, possivelmente 
indicando uma condição de estresse ambiental, como no fitoplâncton, 
enquanto a maior riqueza pode ser atribuída ao ambiente com salinidade 
mais baixa indicando águas de origem continentais, o que pode estar 
propiciando esta maior diversidade; 

• A estação amostral próxima à foz do rio Pedrinhas (#X) encontra-se em 
condições intermediárias entre as outras duas estações analisadas, assim 
como observado para o fitoplâncton;  

• A estação amostral da Restinga da Marambaia (#E) apresentou um 
padrão inverso ao da estação amostral #Z, com alta densidade de 
organismos, o que pode estar indicando condições ambientais mais 
favoráveis. Entretanto, a variação de salinidade pareceu ser o fator 
condicionante das distribuições apresentadas, sendo talvez este grupo de 
organismos o menos indicado para o monitoramento. 
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2.3.4.2  Comunidades Bentônicas 

Zoobentos 

O zoobentos é caracterizado por organismos que habitam o substrato de 
fundo de ecossistemas aquáticos (sedimentos, detritos, troncos, macrófitas 
aquáticas, algas filamentosas, etc), em pelo menos uma fase de seu ciclo de 
vida (Loyola, 1994). Estes organismos podem viver na superfície (epifauna) 
ou abaixo da superfície (infauna) dos substratos e geralmente refletem 
notavelmente o caráter do substrato.  

A fauna bentônica dos estuários é bastante diversificada, abrigando 
representantes de diversos grupos animais, composta por organismos 
omnívoros, carnívoros ou herbívoros e, em um ecossistema bem balanceado, 
todos os três tipos poderão estar presentes. Os macroinvertebrados 
constituem uma importante fonte alimentar para os peixes, são valiosos 
indicadores de integridade ambiental, além de influenciarem na ciclagem de 
nutrientes, na produtividade primária e na decomposição (Wallace & 
Webster, 1996). 

As associações de macroinvertebrados bentônicos têm sofrido adaptações aos 
seus ambientes e apresentam uma estrutura dinâmica que é controlada por 
fatores abióticos naturais (como as características do substrato, 
hidrodinâmica, salinidade, temperatura, dentre outros), processos bióticos 
(como competição, predação e interações adultos-juvenis) e os efeitos 
introduzidos pelo homem (como o enriquecimento orgânico e a contaminação 
por compostos tóxicos) (Woodin 1982, Clark et al. 1997); atuando estes fatores 
em diferentes escalas espaço-temporais (Wolff, 1983).  

A comunidade bentônica em um ecossistema aquático é muito sensível a 
estresses ou tensões ambientais e, portanto, suas características servem como 
instrumento útil para detectar perturbações ambientais resultantes de 
contaminantes introduzidos. Geralmente, em condições de ausência de 
alterações antropogênicas, as comunidades bentônicas se caracterizam por 
uma alta diversidade, ou seja, presença de um grande número de espécies e 
reduzido número de indivíduos de cada espécie. Organismos bentônicos são 
sedentários, não podendo evitar rápidas mudanças ambientais prejudiciais, e 
exibem variados graus de tolerância à poluição (Metcalfe, 1989).  

Por essas razões eles têm sido amplamente utilizados como indicadores de 
qualidade da água, do nível de poluição e/ou alteração de um ambiente 
aquático (Anubha & Dalela, 1997). A análise da estrutura das associações de 
macroinvertebrados bentônicos, a partir dos seus atributos, tem sido muito 
útil na elaboração de estudos ecológicos ou diagnósticos ambientais 
(Warwick, 1986), uma vez que os organismos que vivem dentro ou sobre o 
substrato refletem, com maior precisão, as condições ambientais anteriores ao 
momento da amostragem, quando comparados com formas que vivem na 
coluna d’água (Lana, 1994).  
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Uma clara distinção entre o meio marinho de maior profundidade e os 
ambientes estuarino-lagunares, é a ocorrência, nestes últimos, de uma forte 
interação entre o meio bentônico e a coluna d’água. A necessidade de 
caracterizar a estrutura e a dinâmica das associações de macroinvertebrados 
bentônicos de fundos moles e dos processos que as condicionam, mostra-se 
de grande relevância na medida em que o meio bentônico apresenta um forte 
efeito estruturador, regulando ou modificando a maioria dos processos 
físicos, químicos e biológicos em sistemas estuarinos (Day et al. 1989). 

Os invertebrados infaunais, pelo tipo de vida no interior de fundos não 
consolidados, são os organismos melhor adaptados para viver em habitats 
sob rigorosas características físicas, como é o caso dos planos de águas rasas. 
Poliquetas, pelecípodes, anfípodes e tanaidáceos pela freqüência de 
ocorrência e abundância constituem os grupos característicos nestes 
ambientes (Reise, 1985). 

A caracterização da comunidade zoobentônica foi efetuada com base em 
dados coletados em duas épocas distintas, entre abril e junho de 1990 
(Multiservice, 1990), quando as estações de amostragem foram visitadas cinco 
vezes entre abril e junho1, e junho de 2005, conforme descrito no 
procedimento metodológico para a coleta e análise de dados primários. A 
macrofauna bêntica é constituída pelos organismos maiores que 0,5 mm que 
habitam os fundos consolidados ou não.  

A fauna ora considerada foi a macrofauna do sedimento da porção média (em 
frente ao canal de São Francisco) até o fundo da baía de Sepetiba (Pedra de 
Guaratiba). 

Resultados 

Em junho de 2005 foi coletado um total de 897 indivíduos dos quais os 
poliquetas, os anfípodes e os cefalocordatos se destacaram em abundância 
(Tabela VII.2.3.4). Dentre os poliquetas os Protodrilidae foram os mais 
abundantes. Contudo esta família é típica da meiofauna, ou seja, animais com 
tamanho entre 0,045 e 0,5 mm e todos os exemplares foram coletados na 
estação da Restinga da Marambaia (#E). Nesta estação grande parte do 
sedimento ficou retido na peneira de 0,5 mm, devido a grande quantidade de 
areia média e grossa, o que propiciou a manutenção destes vermes nas 
amostras.  

                                                      
1 Destaca-se que o posicionamento de coleta da campanha realizada pela ERM não foi exatamente no 
mesmo local em relação às coletas de 1990. Nas coletas de 1990 a profundidade média da estação da 
Restinga da Marambaia (#E) foi entorno de 9 metros, enquanto que na coleta de 2005 a profundidade foi 
aproximadamente 2 metros. As demais estações foram amostradas aproximadamente nos mesmos locais: 
estação próxima à foz do Canal de São Franscisco (#Z) com profundidades entre 1 e 2 metros, e a estação 
amostral próxima à foz do rio Pedrinhas (#X) com profundidades entre 1,5 e 2 metros. 
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Os anfípodes que participaram com 34,9% dos indivíduos também foram 
coletados, na totalidade, na estação #E e, quase todos os exemplares 
pertenciam a família Plathynoscopidae, comumente encontrado em fundos 
arenosos.  

Os Branchiostoma marambaiensis, cefalocordato típico dos fundos arenoso da 
baía também se destacou em abundância, contribuindo com 12% dos 
indivíduos coletados.  

Os três locais apresentaram distintas características relativas a estrutura da 
comunidade. A densidade total de organismos macrobênticos foi 
significativamente diferente nos três locais (Fcal=146,978; p<0,00001), 
apresentando valor muito baixo nas estações X (rio Pedrinhas) e Z (canal de 
São Franscisco) (Figura VII.2.3.7a). A riqueza de espécies também apresentou 
diferença significativa entre os locais amostrados (Fcal=53,412; p<0,00001) 
com valores significativamente menores na estação X (rio Pedrinhas) (Figura 
VII.2.3.7b). 

Tabela VII.2.3.4 Composição total e percentual (%) da fauna bêntica coletada em junho de 
2005. 

Taxa Total Percentual 

POLYCHAETA 

Spionidae 

Spionidae sp1 2 0,2 

Spionidae sp2 4 0,4 

Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) 6 0,7 

Polydora sp 24 2,7 

Streblospio benedicti Webster, 1879 19 2,1 

Pilargidae 

Sigambra grubii Müller, 1858 7 0,8 

Nereididae 

Neanthes succinea (Frey & Leuckart, 1847) 6 0,7 

Orbinidae 

Scoloplos sp 1 0,1 

Glyceridae 

Hemipodus sp 95 10,6 

Protodrilidae (meiofauna) 242 27,0 

MOLLUSCA 

Bivalvia 

Veneridae 

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) 2 0,2 

Tellinidae 

Tellina sp 4 0,4 

Tellina versicolor De Kay, 1843 6 0,7 
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Tabela VII.2.3.4 Composição total e percentual (%) da fauna bêntica coletada em junho de 
2005. (Continuação) 

Taxa Total Percentual 

Nuculidae 

Nucula semiornata Orbigny, 1846 36 4,0 

Bivalve jovem 3 0,3 

Gastropoda 

Olivella minuta Link, 1807 5 0,6 

Olivella sp 2 0,2 

CRUSTACEA 

Amphipoda 1 0,1 

Plathynoscopidae 313 34,9 

Decapoda 8 0,9 

Paguridae 3 0,3 

Cumacea   

CEPHALOCHORDATA 

Branchiostoma marambaiensis Gonçalves Silva, 1980 108 12,0 

Total 897   

A Tabela VII.2.3.5 apresenta as densidades médias dos taxa encontrados nas 
amostragens realizadas em 1990. A estação E (Restinga da Marambaia) 
apresentou maior riqueza taxonômica e a mais alta densidade dos poliquetos 
Scolelepis sp, Armandia sp e do cnidário Renilla reniformes. A estação X (rio 
Pedrinhas), apresentou assim como a estação Z (canal de São Franscisco), 
número bem menor de espécies, contudo uma elevada densidade do 
tanaidáceo Kalliapseudes schubarti foi encontrada na estação X. Este crustáceo e 
comumente encontrado em regiões estuarinas como é típico da baía de 
Sepetiba. Destaca-se que este invertebrado ocorreu em todas as amostras 
coletadas na estação #X e na maioria da #Z. 

Tabela VII.2.3.5 Densidades (ind/0,1m2) médias dos taxa encontrados entre abril e junho 
 de 1990 nas amostragens realizadas nas 3 estações (#Z, #X e #E). 

Estações 
Taxa 

Z X E 

Anthozoa   0,2 

Renilla reniformes   2,3 

Oligochaeta   0,1 

Tharys sp   0,1 

Cossura sp 0,1   

Sthenelais sp   0,1 

Euphrosinidae   0,2 

Gyptis sp   0,2 

Hemipodus sp 0,2  0,2 
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Tabela VII.2.3.5 Densidades (ind/0,1m2) médias dos taxa encontrados entre abril e junho de 
1990 nas amostragens realizadas nas 3 estações (#Z, #X e #E). (Continuação) 

Estações 
Taxa 

Z X E 

Nereidae 0,2 0,4  

Orseis sp   0,9 

Spionidae tipo I 0,8 0,1 0,4 

Glycinde sp 0,8  0,5 

Nereis sp 1,7 0,1 0,9 

Armandia sp 0,2 0,1 2,7 

Scolelepis sp 1,4  4,1 

Nassarius vibex  0,1 0,0 

Acteocina bullata  0,1 0,1 

Cylichna af. verrillii 0,2 0,1 0,2 

Sphenia antillensis  0,1  

Tellina trinitatis   0,1 

Macoma tenta   0,1 

Corbula cubaniana 0,1   

Tellina versicolor   0,1 

Macoma cleriana   0,2 

Corbula caribaea 0,1  0,2 

Salmoneus ortomanni   0,1 

Kalliapseudes shubarti 0,9 52,7  

Nemertina 0,2  0,2 

Chaetognata     0,3 

A Tabela VII.2.3.6 apresenta as densidades faunísticas obtidas nas 
amostragens realizadas em 2005. A área próxima a Restinga da Marambaia, 
representada pela estação E continuou a apresentar a maior riqueza, contudo 
destacou-se em abundância os anfípodes da família Plathynoscopidae com 
densidades média de 157 ind/0,01 m2, o cefalocordato Branchiostoma 
marambaiensis (54 ind/0,01 m2) e o poliqueto Hemipodos sp (48 ind/0,01 m2). 

Em ambas as amostragens a fauna encontrada na estação E (Restinga da 
Marambaia) foi típica de fundo constituído de areias variando de média a 
grossa. No entanto nesta última coleta, junho de 2005, as amostras foram 
coletadas mais próximas da costa, numa área de menor profundidade e as 
variações encontradas, entre os resultados de 1990 e 2005, podem estar 
relacionadas a este fato. 

Comparando os resultados encontrados na estação X (Rio Pedrinhas) chamou 
a atenção a não ocorrência do tanaidáceo K. schubartti, encontrado com 
elevada abundância e freqüência nas coletas realizadas em 1990.  
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Tabela VII.2.3.6 Densidades médias (ind/0,1m2) da macrofauna encontrada nas amostras
  coletadas em junho de 2005. 

Estações 
Taxa 

Z X E 

Spionidae sp1 2,5   

Spionidae sp2 2,5 2,5 2,5 

Paraprionospio pinnata 2,5 3,3  

Polydora sp 10 3,3  

Streblospio benedicti  12   

Sigambra grubii  2,5 4,2  

Neanthes succinea  3,1 2,5  

Scoloplos sp 2,5   

Hemipodus sp   48 

BIVALVIA    

Anomalocardia brasiliana   2,5 

Tellina sp 3,8 2,5  

Tellina versicolor 2,5 3,3 2,5 

Nucula semiornata   18 

Bivalve jovem 3,8   

GASTROPODA    

Olivella minuta   6,3 

Olivella sp   5 

CRUSTACEA    

Paguridae   3,8 

Amphipoda sp1   2,5 

Plathynoscopidae   157 

Decapoda   4 

Cumacea   2,5 

Cephalochordata    

Branchiostoma marambaiensis   54 

Outro aspecto que também chamou a atenção, só que em relação a estação Z 
(canal de São Francisco), foi a ocorrência e elevada densidade do poliqueto 
Streblospio benedicti, espécie atestada com introduzida possivelmente por 
embarcações. Villac, et al. (2004) menciona que a ampliação do porto de 
Sepetiba na década de 90 possibilitou a introdução de espécies exóticas uma 
vez que a partir desta fase os navios liberavam lastro na baía para recarga. 
Contudo afirmações mais precisas somente seriam possíveis a partir da 
identificação de larvas desta espécie no lastro de navios, o que ainda não esta 
referenciado especificamente. 
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A diversidade e a equitabilidade não possibilitaram comparações estatísticas 
devido a não homogeneidade das variâncias, no entanto a análise dos 
gráficos representativos das médias por estação e respectivos erros padrões 
(Figura VII.2.3.7c e 7d) indicaram valores baixos também na estação X (rio 
Pedrinhas) e também uma acentuada variação entre os resultados de cada 
amostra coletada nesta estação, o que indica um padrão de distribuição da 
comunidade macrobêntica, neste local, mais agregada do que nos outros dois. 
Cabe aqui ressaltar que os valores de diversidade foram de modo geral baixos 
nos três locais amostrados, principalmente nas estações X (rio Pedrinhas) e Z 
(canal de São Franscisco). 

Figura  II.2.3.7 Densidades totais médias (a), riqueza de espécies (b), diversidade de 
Shannon-Weaver (c) e equitabilidade nas estações Z (Canal de São 
Francisco), X (Rio Pedrinhas) e E (Restinga da Marambaia), em junho de 
2005. 
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Obs.:Barras representam o erro padrão da média. 

A equitabilidade é um índice que relaciona a diversidade encontrada com a 
diversidade máxima, que conceitualmente seria a situação na qual todas as 
espécies encontradas apresentassem a mesma quantidade de indivíduos. 
Contudo em situações na qual a riqueza e a densidade são baixas este índice é 
fortemente influenciado por artefatos de cálculo matemático, sendo assim 
estes valores devem ser considerados com muitas reservas. 
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A associação entre os taxa e as amostras referentes a cada estação de 
amostragem, na campanha oceanográfica de junho de 2005, foi efetuada 
através da utilização da técnica estatística de análise multivariada de dados 
conhecida como análise de correspondência. Esta possibilitou, a partir da 
interpretação dos eixos fatoriais 1 e 2, que explicaram aproximadamente 56% 
da variação nas abundâncias específicas (Figura VII.2.3.8) a identificação de 3 
associações faunísticas (Tabela VII.2.3.7). 

Tabela VII.2.3.7 Composição faunística das associações em relação aos locais amostrados, 
 em junho de 2005. 

Associação C. São Francisco (Z) Associação Rio Pedrinhas (X) Associação Restinga (E) 

Bivalve jovem Paraprionospio pinnata Amphipoda 

Scoloplos sp Sigambra grubii Branchiostoma marambaiensis 

Streblospio benedicti Tellina versicolor Plathynoscopidae 

Spionidae sp1  Hemipodus sp 

Polydora sp  Decapoda 

  Nucula semiornata 

  Olivella minuta 

  Cumacea 

  Anomalocardia brasiliana 

  Paguridae 

    Olivella sp 

A área representada pela estação #E (Restinga da Marambáia) foi a que 
apresentou a associação faunística com a maior riqueza de taxa, e esta foi 
dominada pelos anfípode Plathynoscopidae, Branchiostoma marambaiensis e 
Hemipodus sp. Todos estes invertebrados estão associados a sedimentos 
arenosos. 

A área representada pela estação #X (rio Pedrinhas) fundo da baía de 
Sepetiba  pode ser caracterizada pela associação de Paraprionospio pinnata, 
Sigambra grubii, Tellina versicolor, espécies típicas de sedimentos lamosos, 
enquanto que a associação faunística que caracterizou a área representada 
pela estação #Z (canal de São Francisco) foi formada por: Bivalve jovem, 
Scoloplos sp, Streblospio benedicti, Spionidae sp1, Polydora sp. 

Um aspecto a ser considerado é a ocorrência de bivalves jovens, que 
provavelmente são integrantes da família Tellinidae, o que indica que estes 
animais estão sendo recrutados neste local, porém não atingem a fase adulta 
devido provavelmente a condições não favoráveis. 
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A estrutura da comunidade nos tres locais amostrados foi comparada para a 
densidade e a diversidade de espécies calculada através do índice de 
Shannon-Weaver. Para a comparação das densidades foi necessário a 
padronização das áreas, uma vez que foram empregados amostradores 
diferentes entre as duas campanhas (1990 e 2005). 

Figura VII.2.3.8 Diagrama representativo dos eixos fatoriais 1 e 2 extraídos a partir da 
 análise de correspondência aplicada sobre as abundâncias específicas da 
 macrofauna nas amostras de cada estação. 
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A densidade total de indivíduos entre os dois períodos considerados 
apresentou acentuada variação (Figura VII.2.3.9). A região representada pela 
estação X (rio Pedrinhas), apresentou acentuada redução em 2005 enquanto 
que nos demais locais ocorreu o oposto.  

O acentuado aumento registrado na da Restinga da Marambaia, estação E, em 
2005, está certamente relacionado ao fato de não ter sido exatamente o mesmo 
local amostrado, a área amostrada em 2005 esteve posicionada mais próximo 
da restinga.  

Estes resultados devem ser considerados com bastante reserva, uma vez que 
os amostradores utilizados possuíam áreas amostrais e princípios de 
funcionamento diferentes, mesmo sendo ambos amostradores quantitativos. 
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Figura VII.2.3.9 Densidade Média (ind/0,01m2) nos locais amostrados em 1990 e 2005. Canal 
 de São Francisco (estação #Z), Rio Pedrinhas (estação #X), Canal e 
 Restinga da Marambaia (estação #E).  
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 Obs.:Barras representam o erro padrão da média. 

Comparações a partir de índices de diversidade tais como o de Shannon-
Weaver são seguras, no que se refere a variações nos esforços amostrais, uma 
vez que este considera as abundâncias como proporções. No que se refere a 
esta característica da estrutura de comunidades, variações acentuadas foram 
registradas na área relativa ao fundo da baía, com um aumento no valor 
médio de diversidade em 2005 (Figura VII.2.3.10).  

FiguraVII.2.3.10 Densidade Média (ind/0,01m2) nos locais amostrados em 1990 e 2005. Canal 
 de São Francisco, estação #Z, Rio Pedrinhas, estação #X, e Restinga da 
 Marambaia, estação #E. 
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Obs.:Barras representam o erro padrão da média. 

Este aumento pode estar relacionado a alta dominância de K. schubartti no 
período de 1990 o que acarreta em baixos valores de diversidade, enquanto 
que no período de 2005 o local apresentou praticamente baixa densidade de 
todos os taxa encontrado.  
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O índice de Shannon, assim como todos aos índices de diversidade são 
passiveis de artefatos de cálculo por se tratarem de algoritimos lineares. 

Por fim ressalta-se que a baía de Sepetiba vem sofrendo acentuada pressão 
ambiental, não somente pelo aumento de empreendimentos industriais e 
portuários, mas também pelo aumento das áreas urbanas às margens da baía, 
principalmente no fundo (Sepetiba e Pedra de Guaratiba). Outro fato 
levantado é quanto a não ocorrência de espécies frequentemente encontradas 
há 15 anos, como foi o caso do tanaidáceo K. Schubarti, e a ocorrência de 
espécies exóticas, como foi o caso do poliqueto S. benedicti. Pode-se estar 
evidenciando um processo de exclusão de espécies nativas por espécies 
exóticas, fato que determina um acentuado impacto sobre a biodiversidade 
local. 

2.4 CONTAMINAÇÃO DA BIOTA AQUÁTICA 

A contaminação da biota aquática por metais pesados na baía de Sepetiba, 
vem sendo objeto de intenso estudo nas últimas décadas. Estudos realizados 
por Lacerda et al. (1983), Pfeiffer et al. (1985), Lima et al. (1986), Lacerda et al. 
(1989), Kurita & Pfeiffer (1991), Carvalho et al. (1993), Kehrig (1995), FEEMA 
(1997), Marins et al. (1998), dentre outros retratam o quadro de contaminação 
da biota aquática por diversos metais, notadamente em moluscos, crustáceos 
e peixes, sendo alguns destes organismos de importância na pesca comercial 
desta região (Tabelas VII.2.3.8 a VII.2.3.10). 

Estes estudos têm verificado concentrações acima dos máximos permitidos 
pela legislação pelo menos para Cd e Zn em alguns organismos, 
especialmente moluscos filtradores, como ostras Crassostraea brasiliana 
(Pfeiffer et al., 1985; Carvalho et al., 1991, Kherig, 1995). Concentrações de 5 a 
100 vezes maiores que os níveis considerados naturais foram medidos em 
diversos organismos da baía, sendo que em algumas os limites da legislação 
não foram ultrapassados. Essas concentrações estão diretamente relacionadas 
aos lançamentos diretos de contaminantes por indústrias. Kherig (1995) 
também relatou sobre a concentração de Hg em peixes, ressaltando a 
importância de fontes difusas de contaminação, uma vez que não se conhecia 
fontes pontuais conhecidas desse metal para a baía de Sepetiba, naquela 
época (Tabelas VII.2.3.8 a VII.2.3.10). 

Nestes estudos, algumas espécies de moluscos apresentaram concentrações 
de metais acima do máximo permitido para consumo humano. Todos os 
moluscos apresentaram concentrações de Zn maiores que os máximos 
permitidos, particularmente Cassostraea brasiliana, com valores de até 80 vezes 
maiores que as concentrações máximas permitidas. Cassostraea brasiliana, 
Litorina angulifera e Thais haemastoma, apresentaram concentrações de Cd 
acima dos máximos permitidos. Para Hg apenas Anomalocardia brasiliana 
apresentou valores acima dos máximos permitidos (Tabela VII.2.3.8).  



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-362

Dentre os crustáceos de importância econômica, o camarão Penaeus schimitii 
apresentou concentrações máximas acima dos máximos permitidos para Cd, 
Zn e Pb, pelo menos em um estudo (Pfeiffer et al., 1985), e para Cd 
praticamente em todos os estudos. O caranguejo Cardisoma guanhumi também 
apresentou concentrações máximas acima dos valores permitidos para Cd e 
Zn, enquanto que o siri, Callinectes danae, pelo menos para Zn (Tabela 
VII.2.3.9). Entre os peixes nenhum apresentou concentrações acima dos 
máximos permitidos. Os resultados das análises conduzidas em peixes 
apontaram a corvina com aquela que mais concentrou os metais pesados 
analisados, sendo os valores inferiores do limite máximo permissível para o 
consumo humano, segundo critérios do Ministério da Saúde (Tabela 
VII.2.3.10). 

No trabalho realizado pela Elabore (2004), copilando os estudos realizados 
sobre contaminação, relatou-se uma evolução temporal das concentrações de 
Cd e Zn para alguns organismos da baía de Sepetiba cujos dados remontam 
ao início da década de 1980 e aparecem no levantamento realizado pela 
FEEMA (1997). Segundo aquele estudo, não é nítida nenhuma tendência na 
variação temporal das concentrações. De um modo geral, as concentrações 
medidas em 1997 são similares àquelas medidas ao longo dos últimos 20 
anos, sugerindo que a contaminação da baía de Sepetiba, se não aumentou 
expressivamente, também não diminuiu nas últimas duas décadas.  

Estes resultados estão de acordo com o mesmo comportamento verificado na 
evolução temporal das concentrações de metais pesados em areias de praia, 
os quais também não mostraram nenhuma tendência dominante (Lacerda et 
al., 1985). Entretanto, alguns metais, particularmente o Hg, aparecem como 
contaminantes a partir da década de 1990, segundo com Elabore (2004).  

De acordo com Elabore (2004), a contaminação do pescado da baía por metais 
pesados foi constatada em trabalhos que compararam as concentrações 
observadas na biota da baía de Sepetiba com as de outras áreas sem história 
de contaminação (Pfeiffer et al., 1985; Carvalho et al., 1991 e Kurita & Pfeiffer, 
1991). Quando comparadas aos níveis verificados em outras regiões costeiras, 
as concentrações observadas não apresentaram diferenças muito expressivas, 
estando abaixo do que preconiza a legislação, raramente alcançando valores 
máximos permitidos para o consumo humano.  

As Tabelas VII.2.3.8 a VII.2.3.10 resumem os principais resultados obtidos 
sobre as concentrações dos principais metais pesados contaminantes em 
organismos da baía de Sepetiba, comparando-as com as concentrações 
máximas permitidas para consumo humano (CONAMA, 1986 apud Elabore, 
2004). 
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Tabela VII.2.3.8 Concentração de Cd, Zn, Pb (µg.g-1, peso úmido) e Hg (µg.kg-1, peso úmido) 
 em Moluscos da Baía de Sepetiba 

Organismo Cd Zn Pb Hg Autor 

Crassostrea brasiliana (ostra) 1,2-3,3 72-1.258 1,0-1,25 - Pfeiffer et al. (1985) 

Crassostrea brasiliana (ostra) 0,4-5,1 870-4.030 - - Lima et al. (1986) 

Crassostrea brasiliana (ostra) 2,2 2.350 3,5 - Carvalho et al. (1993) 

Crassostrea brasiliana (ostra) <0,1-1,5 1.100-
4.460 

- - FEEMA (1997) 

Littorina angulifera (caracol-
folha) 

2,8 1.100 0,8  Carvalho et al. (1993) 

Thais haemastoma 
(corongondo) 

2,8 625 1,7 - Carvalho et al. (1993) 

Mytella guyanensis (sururú) 0,03-0,78 14-43 0,56-3,4  Lacerda et al. (1983) 

Mytella guyanensis (sururú) 0,15-0,92 4,5-84 0,4-2,1 - Pfeiffer et al. (1985) 

Mytella guyanensis (sururú) <0.1-0,2 5,6-18 - - FEEMA (1997) 

Anomalocardia brasiliana 
(vôngole) 

0,28-0,63 15-28 0,45-1,4 - Pfeiffer et al. (1985) 

Anomalocardia brasiliana 
(vôngole) 

<0,1-0,9 10-64 - - FEEMA (1997) 

Anomalocardia brasiliana 
(vôngole) 

0,2-0,7 12-20 0,1-0,6 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Anomalocardia brasiliana 
(vôngole) 

0,65 23 0,35 - Carvalho et al. (1993) 

Anomalocardia brasiliana 
(vôngole) 

- - - 0,06-
0,74 

GRACIO (com.pess.) 

Perna perna (mexilhão) 0,13 26 <0,1 - CARVALHO et al. 
(1993) 

Tegula viridula (caracol-
pedra) 

0,35 90 1,6 - CARVALHO et al. 
(1993) 

Tagelus plebeius (unha-de-
velho) 

0,07-0,11 32-143 0,14-5,35 - PFEIFFER et al. (1985) 

Crassostrea rhizophorae 
(ostra) 

0,3-0,7 426-653 0,36-1,32 - PFEIFFER et al. (1985) 

Obs.:Concentração Máxima Permitida (CMP) para consumo humano pelo Ministério da Saúde e 
CONAMA (1986). CMP: Cd = 1,0; Zn = 50; Pb = 8; Hg = 0,5. 

Tabela VII.2.3.9. Concentração de Cd, Zn, Pb (µg.g-1, peso úmido) e Hg (µg.kg-1, peso úmido) 
 em Crustáceos da Baía de Sepetiba.  

Organismo Cd Zn Pb Hg Autor 

Penaeus smithii (camarão) 0,01-0,59 6,5-288 0,22-17,9 - Pfeiffer et al. (1985) 

Penaeus smithii (camarão) 0,08 20 1,8 - Carvalho et al. (1993) 

Penaeus smithii (camarão) <0,1-2,2 10-32 - - FEEMA (1997) 

Cardisoma guanhumi 
(caranguejo) 

<0,1-1,4 14-106 - - FEEMA (1997) 

Portunus sayi (siri) - 12-58 - - Lacerda et al. (1989) 

Cronius ruber (siri) - 20-35 - - Lacerda et al. (1989) 

Callinectes danae (siri) 0,17-0,5 24-96 0,76-3,92 - Pfeiffer et al. (1985) 
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Tabela VII.2.3.9. Concentração de Cd, Zn, Pb (µg.g-1, peso úmido) e Hg (µg.kg-1, peso úmido) 
 em Crustáceos da Baía de Sepetiba. (Continuação) 

Organismo Cd Zn Pb Hg Autor 

Callinectes danae (siri) <0,1 27,6 <0,1 - Carvalho et al. (1993) 

Callinectes danae (siri) <0,1-0,2 26-64 - - FEEMA (1997) 

Megabalanus sp. (craca) 10,8 3.850 <0,1 - Carvalho et al. (1993) 

Balanus sp. (craca) 1,8 1.290 15  Carvalho et al. (1993) 

Obs.:Concentração Máxima Permitida (CMP) para consumo humano pelo Ministério da Saúde e 
CONAMA (1986). CMP: Cd = 1,0; Zn = 50; Pb = 8; Hg = 0,05 

Tabela VII.2.3.10. Concentração de Cd, Zn, Pb (µg.g-1, peso úmido) e Hg (µg.kg-1, peso 
 úmido) em Peixes da Baía de Sepetiba.  

Organismo Cd Zn Pb Hg Autor 

Haemulon sp. (cocoroca) 0,02-0,12 5,9-20,0 0,5-5,94   

Mugil curema (tainha) 0,02-0,05 0,75-
15,5 

0,1-1,1 - Pfeiffer et al. (1985) 

Mugil curema (tainha) <0,1-0,1 5-18 - - FEEMA (1997) 

Mugil curema (tainha) 0,01 3,7-4,0 0,03-0,09 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Cynoscium sp. 
(pescadinha) 

0,01-0,03 1,1-5,4 0,34-1,2  Pfeiffer et al. (1985) 

Cynoscium sp. 
(pescadinha) 

<0,1 10 - - FEEMA (1997) 

Micropogonias furnieri 
(corvina) 

0,02-0,15 6,0-10,2 0,6-1,9  Pfeiffer et al. (1985) 

Micropogonias furnieri 
(corvina) 

0,01 4,6-5,1 0,04-0,21  Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Micropogonias furnieri 
(corvina) 

- - - 0,02-0,25 Kehrig (1995) 

Micropogonias furnieri 
(corvina) 

<0,1 9,5-60 - - FEEMA (1997) 

Micropogonias furnieri 
(corvina) 

- - - 0,01-0,03 Marins et al. (1998) 

Diplectrum formosum 
(mixole) 

<0,1 5 - - FEEMA (1997) 

Arius sp. (bagre) 0,01 6,8-7,3 0,15-0,18 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Arius sp. (bagre) <0,01 12-18 - - FEEMA (1997) 

Centropomus undecimalis 
(robalo) 

0,01 6,8-7,0 0,06-0,07  Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Centropomus undecimalis 
(robalo) 

<0,1 4 - - FEEMA (1997) 

Centropomus undecimalis 
(robalo) 

- - - 0,01-0,02 Marins et al. (1998) 

Paralichthys brasiliensis 
(linguado) 

- - - 0,02-0,11 MARINS et al. (1998) 

Centegraulis sp. 0,02 4,0-4,6 0,11-0,19 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 
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Tabela VII.2.3.10. Concentração de Cd, Zn, Pb (µg.g-1, peso úmido) e Hg (µg.kg-1, peso 
 úmido) em Peixes da Baía de Sepetiba. (continuação) 

Organismo Cd Zn Pb Hg Autor 

Diapterus sp. 0,01 8,5-8,8 0,08-0,26 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Lutjanus sp. 0,01-0,04 4,2-5,0 0,20-0,25 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Etropus sp. 0,01-0,02 5,2-5,4 0,06-0,29 - Kurita & Pfeiffer 
(1991) 

Obs.:Concentração Máxima Permitida (CMP) para consumo humano pelo Ministério da Saúde e 
CONAMA (1986). CMP: Cd = 1,0; Zn = 100; Pb = 20; Hg = 0,5 

No trabalho realizado pela Elabore (2004) foi também copilada a bibliografia 
existente sobre contaminação do manguezal da baía de Sepetiba por metais 
pesados. Por estarem localizados em áreas costeiras protegidas, coincidindo 
com a localização de núcleos urbanos e industriais, os manguezais estão, via 
de regra, submetidos a elevadas cargas de metais. Por este motivo, diversos 
estudos objetivaram utilizar as plantas de manguezais com monitores 
biológicos de metais pesados. (Sadiq & Zaidi, 1994; Peterson et al., 1979; 
Lacerda et al., 1986). Entretanto, praticamente todos estes estudos mostraram 
que as concentrações de metais pesados nas plantas de mangue não estão 
correlacionadas com as concentrações em sedimentos, deste modo, 
impedindo seu uso como monitores biológicos. Todos os estudos mostram 
fatores de concentração (a razão da concentração na planta e no sedimento) 
menores que 1,0 para a maioria dos metais, sugerindo a não disponibilidade 
de metais em sedimentos e/ou mecanismos que impedem ativamente a 
absorção de metais pelas plantas. Na baía de Sepetiba, diversos estudos sobre 
a concentração de metais pesados em plantas de mangue mostraram fatores 
de concentração muito menores que 1,0 mesmo para plantas coletadas nas 
regiões mais contaminadas da baía. 

Os manguezais da baía de Sepetiba apresentam um comportamento 
alternado entre importador e exportador líquido de materiais em suspensão e 
metais pesados. Durante maré de sizígia, é comum ocorrer fortes correntes de 
maré erosivas, capazes de retirar e exportar material em suspensão e mesmo 
metais pesados dos mangues para a baía aberta. Durante marés de 
quadratura o fenômeno se inverte. Ao longo de 15 anos foram realizadas 
diversas medições do fluxo de material em suspensão e de metais pesados 
nos mangues de Sepetiba. Estes resultados permitem afirmar que em médio 
prazo os manguezais não importam mais que exportam sedimentos e metais 
pesados, constituindo se assim em eficientes sumidouros de metais pesados 
(Lacerda et al., 1988; Rezende, 1988).  
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Fica clara a capacidade dos manguezais de acumular massas significativas de 
metais pesados em seus sedimentos. Na verdade, considerando a extensão 
total dos manguezais na baía de Sepetiba, esses ecossistemas são um destino 
final importante das cargas totais de metais pesados emitidos para a baía. 
Particularmente para o Cd, cuja acumulação pode atingir até cerca de 5% da 
entrada total deste metal. Mesmo para Zn e Pb, considerando-se que parte 
significativa da carga destes metais permanece remobilizada na coluna 
d’água, a acumulação em sedimentos de manguezal pode ser bastante 
significativa. A baixa disponibilidade biológica das formas químicas dos 
metais sedimentados nos manguezais dificulta a absorção destes metais pelas 
plantas de manguezal e demais elementos de sua biota (Lacerda, 1998). 

A disponibilidade de metais pesados está associada à forma química do metal 
no sedimento. As formas preferenciais dos metais em sedimentos de 
manguezal são polisulfetos insolúveis, bastante estáveis nas condições 
anóxicas presentes nesses sedimentos.  

Assim, embora presentes em altas concentrações, os metais pesados estão 
pouco disponíveis para absorção pelas plantas. (Aragon et al., 1986; Lacerda et 
al., 1988). Além dos sulfetos, a complexação com a matéria orgânica 
abundante nos sedimentos também resulta em menor biodisponibilidade dos 
metais pesados.  

A baixa disponibilidade de metais pesados presentes nos sedimentos torna as 
espécies de mangue relativamente livres da pressão toxicológica associada a 
esses contaminantes, tornando possível a recuperação de áreas degradas pelo 
reflorestamento com manguezais. A distribuição de metais pesados em 
plantas de R. mangle é exemplificada pela distribuição de Cu, Fe e Zn 
apresentada na Tabela VII.2.3.11.  

Tabela VII.2.3.11. Concentração de Metais Pesados em Diferentes Órgãos de R. mangle em
  Uma Floresta de Manguezal da Baía de Sepetiba 

Órgão Fe Zn Cu 

Frutos 3,2 ± 0,6 1,2 ± 0,1 -- 

Flores 67 9,0 -- 

Folhas 37,2 ± 8,9 7,2 ± 0,8 -- 

Galhos 19,4 6,2 0,6 

Tronco 12,4 ± 7,3 3,4 ± 0,8 0,5 ± 0,3 

Raízes aéreas 8,2 ± 3,2 7,2 ± 2,4 0,4 ± 0,2 

Raízes subterrâneas 1,011 ± 637 19,9 ± 7,8 5,1 ± 3,0 

Fonte: SILVA (1988). Concentrações em µg.g-1. 
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As maiores concentrações ocorrem em raízes subterrâneas, seguidas pelas 
concentrações em folhas e troncos. Sob condições anaeróbicas dos sedimentos 
de mangue, uma estratégia desta plantas para permitir o pleno metabolismo 
de suas raízes é transportar oxigênio, gerado pela fotossíntese foliar, para as 
raízes e daí exudá-lo para o solo próximo, chamado de rizosfera. O 
bombeamento de oxigênio nos solos anaeróbicos cria um microambiente 
oxidante ao redor das raízes. Isto explica as elevadas concentrações 
encontradas nas raízes e as baixas concentrações encontradas nos órgãos 
aéreos das plantas.  

A Tabela VII.2.3.12 compara as concentrações de metais pesados dentro das 
raízes e nas placas-de-ferro precipitadas externamente. Fica claro que as 
elevadas concentrações de metais pesados encontradas nas raízes de 
mangues, não estão disponíveis para absorção, portanto sem efeitos tóxicos 
para as plantas. 

Tabela VII.2.3.12.Distribuição Relativa de Metais em Raízes e Placas-de-ferro de R. mangle 
 na Baía de Sepetiba. 

Compartimento Fe Mn Zn Cu 

Raízes (total) 25,000 730 140 23 

Placa-de-ferro 24,000 670 90 12 

% na placa-de-ferro 96 92 62 52 

Fonte: Tanizaki, 1993. 

A acumulação de metais pesados em manguezais é dificultada pela pouca 
biodisponibilidade de metais nos solos e pela atuação de mecanismos de 
origem fisiológica que atuam como barreiras absorção de metais. Entretanto, 
a elevada biomassa e produção primária típica dos manguezais podem 
eventualmente resultar em elevadas massas absolutas de metais incorporados 
na cadeia alimentar, portanto, para fundamentar o papel dos manguezais 
como barreiras ao transporte de metais em zonas costeiras é necessário 
conhecer o balanço de massa total ao nível da floresta (Ramadhas et al., 1975). 

A distribuição de massa de metais dentro da biomassa florestal também é um 
indicativo importante da velocidade de ciclagem dos metais dentro da 
floresta, uma vez que compartimentos como folhas apresentam tempo de 
ciclagem bem rápido, liberando os metais de volta ao ambiente, enquanto que 
troncos, por exemplo, podem estocar os metais por séculos.  

O estudo da Elabore (2004), conclui que a incorporação preferencial de metais 
pesados em compartimentos da biomassa da floresta de tempo de ciclagem 
muito longo e a baixa disponibilidade de metais pesados nos sedimentos dos 
manguezais fazem desses ecossistemas eficientes barreiras geoquímicas à 
mobilização de metais pesados em ambientes costeiros.  
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Essa propriedade torna os manguezais instrumentos poderosos no 
gerenciamento de áreas contaminadas, haja vista seu baixo custo de 
implantação e manutenção e sua grande eficiência no controle da poluição 
por metais pesados. 



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-369

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 2.3.1 

ESPÉCIES DE ESTUARINOS E NERÍTICAS DE 
FITOPLÂNCTON APRESENTADOS NO ESTUDO DA 
MULTISERVICE (1990) 
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ANEXO VII 2.3.2 

ESPÉCIES DE ESTUARINOS E NERÍTICAS DE 
FITOPLÂNCTON APRESENTADOS NO ESTUDO DA 
MULTISERVICE (1990) 
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2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

2.4.1 Introdução 

A Constituição da República de 1988 em seus artigos 170, III e VI, e 5º XIII 
funcionalizou o exercício do direito de propriedade, ou seja, este instituto 
deixou de ser absoluto, ilimitado e perpétuo, passando sua utilização a ser 
condicionada a uma determinada função ou finalidade para a qual foi criada 
– e desta forma, prevalece a lei que funcionalizou e, portanto, conceitua o 
direito de propriedade sobre o Código Civil.  

O novo Código Civil, que passou a vigorar a partir de 2003, em seu artigo 
1228 § 1º incorporou este sentido. Estabeleceu que o direito de propriedade só 
pode ser exercido, se estiver conforme a sua função econômica, social e 
ambiental.  

Segundo este entendimento legal e doutrinário, é que podemos entender que 
a legislação ambiental possa estabelecer regras, como a criação de espaços 
ambientalmente protegidos e a obrigatoriedade de licenciamento ambiental 
de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Preliminarmente, é necessário distinguir-se área ambientalmente protegida de 
unidade de conservação, embora o artigo 225 § 1º III não tenha tido esta 
preocupação.  Entretanto, a doutrina e a legislação infraconstitucional o 
fazem. 

2.4.2 Áreas Ambientalmente Protegidas 

No sentido amplo, é toda e qualquer delimitação geográfica, ou seja, porção 
do território nacional, prevista com o objetivo de proteção ambiental e 
submetida a um regime especial de proteção. Podem ser classificadas como: 
espaços ambientais protegidos e zoneamento ambiental, no entender de José 
Afonso da Silva.1 

2.4.2.1 Base Legal 

a) Constituição da República de 1988 – artigo 225 § 1º III: estes espaços são 
instituídos por atos do Poder Público, mas somente alterados ou 
suprimidos por lei; 

                                                 
1 Da Silva, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. Malheiros Editora: São Paulo, 
2000. 
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b) Constituição da República de 1988 – artigo 225 § 4º: a mata atlântica é 
considerada patrimônio nacional e só pode ser utilizada na forma da lei; 

c) Código Florestal – áreas de preservação permanente – artigos 2º e 3º: ao 
redor dos cursos d´água, constituindo faixas marginais de proteção, 
dentre elas manguezais e vegetação de restinga; servidão florestal e 
reserva legal; 

d) Jardins zoológicos; 

e) Jardins botânicos; 

f) Hortos; 

g) Reserva da biosfera. 

2.4.2.2 Interface com o processo de licenciamento ambiental: 

As áreas de preservação permanente tem restrições de utilização, dentre elas 
o oferecimento de medidas compensatórias. 

2.4.3 Unidades de Conservação 

2.4.3.1 Conceito 

Em sentido restrito, as Unidades de Conservação caracterizam-se por um 
espaço territorial e seus recursos ambientais, cujas características ambientais 
são relevantes. Este espaço territorial, legalmente criado por ato do Poder 
Público, com limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção, tem como objetivo a 
conservação. 

2.4.3.2  Base legal 

Lei Federal n.° 9.985, de 18 de julho de 2000, Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC). 

• Modalidades 

Proteção Integral e Uso Sustentável. 

• Interface com o processo de licenciamento ambiental 

a) restrições ao exercício do direito de propriedade; 

b) exigência do órgão licenciador de medidas mitigadoras e compensatórias.
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2.4.3.3  Unidades de Conservação Federais na Área de Estudo Regional 

a) Parque Nacional da Tijuca - Foi criado em 06 de julho de 1961 pelo 
Decreto n.° 50.923. Possui 3.200 hectares de Mata Atlântica (submontana e 
montana). Está localizado no Município do Rio de Janeiro. 

Preliminarmente o Parque era constituído pelas áreas das florestas do 
domínio público da União, denominadas Tijuca, Paineiras, Corcovado, Gávea 
Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três Rios e Covanca. O nome do Parque 
Nacional do Rio de Janeiro foi alterado para Parque Nacional da Tijuca pelo 
Decreto n.° 60.183, de 8 de fevereiro de 1967. 

Atualmente o Decreto de 3 de junho de 2004, redefiniu os limites do Parque 
Nacional da Tijuca, conforme demonstrado no Anexo 7.2.4.1 deste trabalho. 

b) Estação Ecológica dos Tamoios – Foi criada em 23/01/90 com 4.070 
hectares de formações marinhas e costeiras (restinga, manguezal), pelo 
Decreto n.° 98.864, de 23 de janeiro de 1990. 

A referida unidade está localizada nos Municípios de Angra dos Reis e Parati, 
Estado do Rio de Janeiro, composta de 29 (vinte e nove) ilhotes, ilhas, lajes e 
rochedos, situados na Baía da Ribeira, em Angra dos Reis, e na Baía da Ilha 
Grande, em Parati, abaixo descritos: Ilha de Sandri, Samambaia, Tucum, 
Tucum de Dentro, Sabacu, Pingo d'Água, Búzios, Búzios Pequena, Araçatiba 
de Fora, Araçatiba de Dentro, Catimbaú, Imboacica, Queimada Grande, 
Queimada Pequena, Zatin, Ganchos, Araraquarinha, Algodão, Comprida, 
Araraquara, Jurubaíba, Palmas e Ilha das Cobras, Ilhote Pequeno e Ilhote 
Grande, Laje do Cesto, Lage Pedra Pelada, laje existente entre a Ilha das 
Cobras e Ilha dos Búzios Pequena e Rochedo de São Pedro, com as 
coordenadas geográficas descritas no Anexo 7.2.4.1 deste documento. 

Vale observar que também integra a estação ecológica o entorno marinho e 
parcéis em cada uma das ilhas, ilhotes, lajes e rochedos referidos no artigo 
anterior, dentro de um raio de 1 (um) Km de extensão, a partir da 
arrebentação das ondas do mar nas praias, encostas de rochedos e lajes 
mencionados no decreto. 

c) Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim – Foi criada em 25/09/84, 
através do Decreto n.° 90.225. Possui 14.340 hectares de manguezal. Está 
localizada no Município de Guapimirim. 

De acordo com o art.3º do ato mencionado na implantação e funcionamento 
da APA de Guapi-Mirim serão adotadas as seguintes medidas prioritárias: 
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I - o procedimento de zoneamento da APA será efetivado através de Portaria 
da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, em estreita articulação 
com a Secretaria Especial da Região Sudeste - SERSE, do Ministério do 
Interior, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, 
do Estado do Rio de Janeiro e as Prefeituras Municipais de Magé - RJ, 
Itaboraí - RJ e São Gonçalo - RJ, indicando em cada zona as atividades a 
serem encorajadas, bem como as que deverão ser limitadas, restringidas 
ou proibidas, de acordo com a legislação aplicável; 

II- a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos financeiros 
governamentais, para assegurar a proteção da Zona de Vida Silvestre, o 
uso racional do solo e outros aspectos referentes à salvaguarda dos 
recursos ambientais; 

III- aplicação, quando necessário, de medidas legais destinadas a impedir ou 
evitar o exercício de atividades causadoras de sensível degradação da 
qualidade ambiental; 

IV- a divulgação das medidas previstas neste Decreto objetivando o 
esclarecimento da comunidade local sobre a APA e suas finalidades. 

Na APA são proibidas ou restringidas: 

I- a implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar mananciais de água; 

II- a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando 
essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições 
ecológicas locais, principalmente na Zona de Vida Silvestre, onde a biota 
será protegida com mais rigor; 

III- o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras 
ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

IV- o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota 
regional; 

V- o uso de biocidas, quando indiscriminado ou em desacordo com as 
normas ou recomendações técnicas oficiais. 
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2.4.3.4  Unidades de Conservação Estaduais na Área de Estudo Regional 

a) Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Foi criada pelo Decreto 
Estadual nº 7.549, de 20 de novembro de 1974, objetivando, prioritariamente, 
a preservação de manguezais e de sítios arqueológicos de grande valor 
histórico para o Estado. Mais tarde, o Decreto Estadual nº 5.415, de 31 de 
março de 1982, reduziu-lhe os limites, para permitir a implantação do Centro 
Tecnológico do Exército - CTEX. Porém foram acrescidos a esta Unidade de 
Conservação os manguezais e terrenos de marinha situados entre os rios 
Piraquê e Piracão, através do Decreto Estadual nº 32.365, de 10 de dezembro 
de 2002.  

Com área de aproximadamente 3.600 hectares (36 quilômetros quadrados), a 
Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba está localizada na Zona Oeste 
do município do Rio de Janeiro, litoral nordeste da Baía de Sepetiba, 
abrangendo somente terrenos de marinha, conforme legislação anexa (Anexo 
7.2.4.1).  

Caracteriza-se pela extensa cobertura de manguezais, dos mais preservados 
do Estado, que se tornaram locais de abrigo de inúmeras espécies da fauna e 
da flora ameaçadas de extinção. A região foi o último local de ocorrência no 
Rio de Janeiro do guará (Eudocimus ruber), ave que originou o topônimo 
Guaratiba, que significa “abundância de guarás”.  

Nos limites da área foram encontrados 34 sambaquis, vestígios de grupos 
humanos pré-históricos de tradição Tupi-Guarani, que habitavam a área em 
regime de seminomadismo. O acervo dos artefatos arqueológicos desses 
sambaquis está sob a guarda do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, Rio 
de Janeiro.  

b) Parque Estadual da Pedra Branca - Foi criado em 28 de junho de 1974. 
Possui 12.500 hectares de Mata Atlântica (montana, submontana e de 
baixada). Está localizado no Município do Rio de Janeiro.  O Decreto nº 1.634 
declarou sua área de utilidade pública para fins de desapropriação mas, 
somente em 1974, após longa fase de estudos, o Parque Estadual da Pedra 
Branca foi criado, por meio da Lei Estadual nº 2.377, de 28 de junho de 1974. 
Os limites englobam, inclusive, as diversas Florestas Protetoras da União ali 
existentes.  

O Parque Estadual da Pedra Branca está localizado no centro geográfico do 
município do Rio de Janeiro, compreendendo todas as encostas do Maciço da 
Pedra Branca localizadas acima da cota de nível de 100 metros. Estende-se 
por 12.500 hectares (125 quilômetros quadrados), que se limitam com vários 
bairros da Zona Oeste e da Baixada de Jacarepaguá. No Parque está situado o 
ponto culminante do município do Rio de Janeiro — o Pico da Pedra Branca, 
com 1.024 metros de altitude.  
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c) Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba – Foi criada em 12/03/1987, 
através do Decreto Estadual nº 9.802, de 12 de março de 1987.  Possui 23.000 
hectares de Mata Atlântica (sub-montana e manguezal). Está localizada no 
Município de Itaguaí e Mangaratiba. Inclui as ilhas Guaíba, Guaibinha, 
Itacuruçá, Furtada e Jaguanum. 

d) Parque Estadual da Ilha Grande – Está localizado no litoral sul do Estado 
do Rio de Janeiro, município de Angra dos Reis, e foi criado por meio do 
Decreto Estadual n° 15.273, de 26 de junho de 1971. A criação desta e de 
outras unidades de conservação estaduais na Ilha Grande teve significativa 
importância ecológica não só pela preservação de refúgios naturais para 
diversas espécies da Mata Atlântica, como também por propiciar a formação 
de um banco genético in situ no Estado. Estende-se por uma superfície de 
5.594 hectares (55,94 quilômetros quadrados), que abrangem 32 microbacias 
hidrográficas. As mais importantes são as dos córregos da Andorinha, do 
Bicão e do Abraão.  

O relevo é acidentado, com declividades que variam podendo atingir, em 
alguns pontos, valores superiores a 80%, conferindo aos cursos d’água alta 
ocorrência de cheias e de erosão. Os picos mais elevados são a Pedra d’Água, 
com 1.031 metros de altitude, o mais alto da ilha, de onde se deslumbra o vale 
do Córrego da Andorinha, e o Pico do Papagaio, com 959 metros, além do 
Morro do Ferreira, com 735 metros. A Ilha Grande, denominada “ipaum 
guaçu” pelos indígenas Tupinambá, habitantes à época da chegada dos 
portugueses ao Brasil, foi rota preferencial de navegantes portugueses, 
espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Em 1559, o reino de Portugal 
autorizou dom Vicente da Fonseca a se apossar da Ilha e administrá-la. No 
entanto, a colonização se deu, efetivamente, a partir do início do século XVIII, 
com o cultivo da cana-de-açúcar. Posteriormente, até meados do século XIX, a 
Ilha tornou-se ponto de desembarque daqueles que chegavam ao país, 
inclusive através do tráfico negreiro. Para tanto, dom Pedro II adquiriu as 
Fazendas do Holandês, atual localidade do Abraão, e dos Dois Rios, na qual 
construiu o Lazareto, local de triagem e quarentena de passageiros com cólera 
que desembarcavam no Brasil. Na mesma época, foi construída uma 
barragem no Córrego do Abraão e um aqueduto para abastecer o Lazareto, 
obras de rara beleza arquitetônica que passaram a integrar a paisagem do 
parque. Tal aqueduto, de pedras aparentes, é considerado um dos mais belos 
exemplares construídos no final do século XIX.  

(Legislação que regulamenta o PEIG - Decreto n.º 15.273, de 28/06/71; 
Decreto n.º 16.067, de 04/06/73; Decreto n.º 2.061, de 25/08/78 e Decreto nº 
2.648, de 13/08/79 ). 

e) Área de Proteção Ambiental dos Tamoios – Foi criada pelo Decreto 
Estadual nº 9.452, de 05 de dezembro de 1982. Possui 90.000 hectares de Mata 
Atlântica (montana, sub-montana, restinga e manguezal). Está localizada nos 
Municípios de Angra dos Reis e abrange a Ilha Grande e todas as ilhas da 
Baía da Ilha Grande, de Jacuecanga e da Ribeira. 
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f) Reserva Biológica da Praia do Sul - Foi criada pelo Decreto Estadual nº 
4.972, de 02 de dezembro de 1981. Possui 3.600 hectares de Mata Atlântica 
(submontana, baixada, restinga e manguezal). 

g) Parque Estadual Marinho do Aventureiro – Foi criado pelo Decreto 
Estadual nº 15.983, de 27, novembro de 1990 e possui 1.312 hectares de 
formações marinhas. Está localizado na Ilha Grande, no Município de Angra 
dos Reis. 

h) Área de Proteção Ambiental de Gericinó-Mendanha – Foi criada em 1993, 
através da Lei Estadual nº 1.331, de 12 de julho de 1988. Possui 10.500 
hectares de Mata Atlântica (montana e submontana). Está localizada nos 
Municípios de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Nilópolis. 

2.4.3.5 Unidades de Conservação Municipais na Área de Estudo Regional 

a) Área de Proteção Ambiental do Bairro da Freguesia - Foi criada em 
11/12/92, pelo Decreto Municipal nº 11.830/92. Possui 366 hectares. Localiza-
se no bairro da Freguesia, Anil e Gardênia Azul, tendo acesso pela Avenida 
Ayrton Senna seguindo pela estrada do Gabinal onde se situa o Engenho 
D’água. Inclui o Bosque da Freguesia, que pode ser acessado pela estrada de 
Jacarepaguá.  

b) Área de Proteção Ambiental do Parque Municipal Ecológico de 
Marapendi – Foi criada em 15/09/1991, pelo Decreto Municipal no 
10.368/91. Possui 971 hectares de restinga e manguezal. Localiza-se nos 
bairros do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da Tijuca. O acesso é pela Av. 
Balthazar da Silveira no 635, Recreio dos Bandeirantes . 

c) Área de Proteção Ambiental da Prainha – Foi criada em 11/01/90, pela Lei 
Municipal 1.534/90. Possui 166 hectares de restinga, manguezal, Mata 
Atlântica (submontana) e costões rochosos. Localiza-se no Recreio dos 
Bandeirantes. 

d) Área de Proteção Ambiental de Grumari - Foi criada em 30/12/86, pelo 
Decreto Municipal 20.149/2001. Possui 951 hectares de restinga, manguezal, 
Mata Atlântica (submontana) e costões rochosos. Inclui a Ilha das Palmas, 
Ilha das Peças e parte do Parque Estadual da Pedra Branca. Localiza-se entre 
a APA da Prainha e Barra de Guaratiba.  

e) Área de Proteção Ambiental das Brisas - Foi criada em 05/10/92, pela Lei 
Municipal 1.918/92. Possui 101,6 hectares de manguezal e restinga. Localiza-
se no Bairro Pedra de Guaratiba. O acesso é pela Estrada da Pedra. 

f) Área de Proteção Ambiental da Orla da Baía de Sepetiba – Foi criada em 
28/03/1988, pela Lei Municipal 1.208/90. Possui 11,570 hectares de restinga, 
manguezal e marinho. Inclui a APA das Brisas e a Reserva Biológica e 
Arqueológica de Guaratiba. 
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g) Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana do Jequiá - Foi criada 
em 31/08/93, pelo Decreto Municipal 12.250/93. Possui 147 hectares de 
manguezal e Mata Atlântica (submontana). Localiza-se no bairro da Cacuia 
na Ilha do Governador.  

h) Área de Relevante Interesse Ecológico Baía de Sepetiba – Criada pelo Lei 
Orgânica Municipal e está regulada no art 471.  

i) Parque Municipal Ecológico do Mendanha – Foi criado em 05/04/93, pela 
Lei Municipal 1.958/93. Possui 1.323,47 hectares de Mata Atlântica (montana 
e submontana). Está localizado no Maciço de Gericinó-Mendanha. Acesso 
pela Av. Brasil em Campo Grande.  



CSA – WO B6000/05  – OUTUBRO, 2005    ERM BRASIL LTDA VII-379

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA VII.2.4.1 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
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AID e AII - Sócio Economia

Legenda

AID - Área de Influência Direta

AII - Área de Influência Indireta

Área proposta para o empreendimento

Fonte: IBGE, Base municipal, 2000.
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BB ConDet -  Panorama Econômico da Indústria do Ferro-Gusa no Brasil, realizado para o CETEM, 2004.  
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VIII IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
AÇÕES DE GESTÃO DOS IMPACTOS 

1.0 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada a avaliação dos impactos ambientais previstos 
para ocorrer durante as etapas de implantação e operação do 
empreendimento, bem como a proposição das ações de gestão inseridas em 
planos e programas específicos que visam monitorar os impactos ambientais, 
controlar aspectos ambientais, mitigar e compensar impactos negativos e 
potencializar os impactos ambientais positivos. 
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2.0 METODOLOGIA  DE  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

Para a identificação e avaliação dos impactos ambientais foram adotados os 
critérios metodológicos apresentados no Procedimento no PRO-00025-DIAT 
“Diretrizes e Critérios Gerais Técnicos para a Avaliação de Impactos Ambientais” do 
Departamento de Gestão Ambiental e Territorial da Companhia Vale do Rio 
Doce – DIAT / CVRD – que “estabelece as diretrizes e os critérios técnicos 
gerais associados à avaliação de impactos ambientais de quaisquer 
empreendimentos CVRD, como forma de propiciar a minimização das 
diferenças de consistência técnica entre os diferentes estudos ambientais que 
subsidiam os processos de licenciamento ambiental na empresa”. 

A metodologia de avaliação de impactos ambientais definida neste 
Procedimento tem como fundamento os conceitos estabelecidos na legislação 
e nas definições da NBR ISSO 14001. 

A avaliação dos impactos foi organizada de forma temática (meios físico, 
biótico e socioeconômico) e individualmente para cada uma das etapas do 
empreendimento (implantação e operação) conforme apresentadas nos itens 3 
e 4 do Capítulo VIII. 

A avaliação dos impactos foi realizada utilizando-se a Matriz de Avaliação de 
Impactos Ambientais (MAIA), apresentada sob a forma de Anexo (Anexo 
VIII.1 MAIA Implantação e VIII.2 MAIA Operação). A MAIA é estruturada 
da seguinte forma: 

• Processos  e Tarefas -  compreendem as operações principais, operações 
unitárias auxiliares e operações unitárias de controle apresentadas no 
Capítulo III deste EIA.  

As operações principais referem-se ao conjunto de processos e tarefas 
inerentes à geração do produto específico. 

As operações unitárias auxiliares correspondem ao conjunto de processos e 
tarefas que dão suporte às operações principais. 

As operações unitárias de controle compreendem o conjunto de processos e 
tarefas associadas aos Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental - 
SCQA do empreendimento.  

• Aspecto Ambienta Real  - elemento gerado por uma atividade, processo 
ou tarefa que pode interagir com o meio ambiente, podendo causar 
alterações benéficas ou adversas. Devem ser consideradas as interações 
efetivamente esperadas para ocorrer (aspectos reais). Cada  aspectos 
ambiental é associado a uma tarefa. 
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• Controle Intrínseco – sistemas de controle dos aspectos ambientais, os 
quais são inerentes aos processos e tarefas, sendo parte integrante do 
projeto do empreendimento. 

• Impacto Ambiental - Qualquer alteração, adversa ou benéfica, decorrente 
das atividades, produtos e serviços da organização (NBR ISO 14001. 

• Critérios de Valoração dos Impactos Ambientais – Para a definição da  à 
magnitude do impacto, foram atribuídos valores (pesos) com a finalidade 
de minimizar a subjetividade na sua valoração. A magnitude do impacto 
resulta do produto dos valores atribuídos à Reversibilidade, Abrangência 
e Relevância do impacto. Segue a descrição de cada um destes critérios: 

a) Reversibilidade –  

• Reversível (1) - situação na qual o meio impactado retorna a uma 
dada situação de equilíbrio semelhante àquela que estaria 
estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido; 

• Irreversível (3) – o meio se mantém impactado apesar da adoção de 
ações de controle dos aspectos ambientais e/ou de mitigação do 
próprio impacto, caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na 
sua totalidade ou em parte. 

b) Abrangência –  

• Pontual (1) – a alteração se reflete apenas na ADA – Área 
Diretamente Afetada pelo empreendimento; 

• Local (3)  - a alteração  se reflete inclusive na AID – Área de 
Influência Direta do  empreendimento; 

• Regional (5) – a alteração se reflete inclusive na AII – Área de 
Influência Indireta do empreendimento. 

c) Relevância –  

• Irrelevante (0) – a alteração não é percebida ou verificável; 

• Moderadamente relevante (1) – a alteração é verificável e/ou 
passível de ser medida sem, entretanto, caracterizar ganhos e/ou 
perdas na qualidade ambiental da área de abrangência 
considerada, se comparados à situação original; 
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• Relevante (3) – a alteração é verificável e/ou passível de ser 
medida, caracterizando ganhos e/ou perdas na qualidade 
ambiental da área de abrangência considerada, se comparados à 
situação original; 

• Muito relevante (5) – a alteração é verificável e/ou passível de ser 
medida, caracterizando ganhos e/ou perdas expressivos na 
qualidade ambiental da área de abrangência considerada, se 
comparados à situação original. 

d) Magnitude – reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do 
meio que está sendo objeto da avaliação; é caracterizada a partir da 
consolidação dos valores associados aos critérios de valoração de 
impactos ambientais (Tabela VIII.2.1). A magnitude é expressa por 
meio dos seguintes parâmetros e padrões: 

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

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

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

• Alta – produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração  
igual a 25, 27, 45 ou 75. 
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Tabela VIII.2.1 Demonstrativo das Combinações dos Valores Atribuídos aos Critérios de 
Valoração dos Impactos Ambientais 

Critérios de valoração dos impactos ambientais 

Reversibilidade Abrangência Relevância Total Magnitude 

Qualquer Qualquer Irrelevante (0) 0 Desprezível 

Reversível (1) ADA (1) Moderada (1) 1 Baixa 

Reversível (1) ADA (1) Relevante (3) 3 Baixa 

Reversível (1) AID (3) Moderada (1) 3 Baixa 

Irreversível (3) ADA (1) Moderada (1) 3 Baixa 

Reversível (1) AII (5) Moderada (1) 5 Moderada 

Reversível (1) ADA (1) Muito Relevante (5) 5 Moderada 

Reversível (1) AID (3) Relevante (3) 9 Moderada 

Irreversível (3) ADA (1) Relevante (3) 9 Moderada 

Irreversível (3) AID (3) Moderada (1) 9 Moderada 

Reversível (1) AII (5) Relevante (3) 15 Moderada 

Irreversível (3) AII (5) Moderada (1) 15 Moderada 

Reversível (1) AID (3) Muito Relevante (5) 15 Moderada 

Irreversível (3) ADA (1) Muito Relevante (5) 15 Moderada 

Reversível (1) AII (5) Muito Relevante (5) 25 Alta 

Irreversível (3) AID(3) Relevante (3) 27 Alta 

Irreversível (3) AII (5) Relevante (3) 45 Alta 

Irreversível (3) AID (3) Muito Relevante (5) 45 Alta 

Irreversível (3) AII (5) Muito Relevante (5) 75 Alta 

• Critérios  complementares para a identificação das ações a serem 
propostas nos estudos ambientais – complementam os critérios de 
valoração e  subsidiam a identificação de ações a serem implementadas 
em cada caso específico. Correspondem a: 

1) Duração –  

• Temporária – a alteração tem caráter transitório;  

• Permanente -  a alteração persiste mesmo quando cessada a 
atividade que a desencadeou. 

2) Forma de Manifestação –  

• Contínua –  a alteração ocorre de forma ininterrupta; 

• Descontínua – a alteração  ocorre uma vez, ou em intervalos de 
tempo não regulares; 

• Cíclica – a alteração ocorre em intervalos de tempo regulares e 
previsíveis. 
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3) Ocorrência 

• Quanto aos impactos ambientais 

• c2,1)   Real -  toda alteração efetiva, que não depende de 
condições especiais para ocorrer; 

• c2,2)   Potencial -  alteração passível de ocorrer em função de 
condições excepcionais para a realização de uma atividade, 
processo ou tarefa. 

4) Incidência 

• Direta -  alteração que decorre de uma atividade do 
empreendimento; 

• Indireta – alteração que decorre de um impacto direto. 

5) Prazo para a Ocorrência 

• Curto Prazo – alteração que se manifesta imediatamente após a 
ocorrência da atividade  ou do processo ou da tarefa que a 
desencadeou; 

• Médio a Longo Prazos – alteração que demanda um intervalo de 
tempo para que possa se manifestar (ser verificada), o qual deve 
ser definido em função das características particulares do 
empreendimento. 

6) Natureza 

• Positiva – alteração de caráter benéfico; 

• Negativa – alteração de caráter adverso. 

•  Ações de Gestão dos Impactos 

1)Ações de acompanhamento  e/ou de verificação sistemática e 
periódica  - aplicáveis  aos impactos de baixa magnitude, assim como 
avaliação dos controles intrínsecos do projeto.  

2) Ações de controle dos aspectos ambientais – aplicáveis aos aspectos 
ambientais responsáveis por impactos de moderada  ou de alta 
magnitude, considerando-se que a minimização dos impactos por meio 
do controle dos seus respectivos aspectos deve, sempre que possível, ser 
priorizada. Entende-se que medição e monitoramento são instrumentos 
inerentes às ações de controle dos aspectos ambientais. 
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3) Ações de mitigação dos impactos ambientais – aplicáveis a impactos 
mitigáveis  de alta, moderada ou de baixa magnitude, simultaneamente 
ou não ao controle dos respectivos aspectos ambientais. 

4) Ações de compensação ambiental – aplicáveis ao conjunto de 
impactos significativos e irreversíveis. 

5)Ações de potencialização – aplicáveis ao  conjunto de impactos 
significativos benéficos, visando a sua otimização. 

Além da Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais (MAIA) cujos critérios 
foram descritos acima, é apresentado, ao final da avaliação de impactos de 
cada tema, um Quadro Consolidado da Avaliação de Cada Impacto 
Ambiental, no qual é apresentado o processo produtivo no qual ocorre o 
impacto, os aspectos ambientais reais que deflagram este impacto, os 
controles intrínsecos do projeto, as ações de gestão propostas e os respectivos 
resultados esperados com a implantação destas ações.  
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3.0 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 

Neste item são apresentadas as avaliações dos impactos ambientais nos meios 
físico, biótico e socioeconômico decorrentes da implantação da Usina da CSA. 

Esta avaliação de impactos é subsidiada pela Matriz de Avaliação de 
Impactos Ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico que pode ser 
consultada no Anexo VIII.1. A Matriz apresenta a identificação e avaliação 
detalhada dos impactos, a partir dos processos e tarefas do empreendimento. 

3.1 MEIO FÍSICO 

Os impactos negativos que serão deflagrados no Meio Físico durante a 
implantação ocorrerão mais freqüentemente associados à geração de 
efluentes e resíduos oleosos que se concentram, principalmente, nos 
Processos de Manutenção, ao lançamento de efluentes líquidos tratados 
(Processo dos Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental) e à geração de 
resíduos diversos durante toda a etapa de implantação.  

De forma geral, estes impactos não são de magnitude significativa, uma vez 
que a avaliação de impactos considerou a área após a terraplenagem do 
terreno, processo licenciado no EIA da Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. 

Ao final deste item 3.1 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos 
Impactos Ambientais sobre o meio físico (Quadro VIII.3.1), cuja organização 
foi realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de 
magnitude do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de 
forma resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados 
com sua implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o 
formato de Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e sugeridas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de implantação da Usina da CSA. Os 
impactos avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas 
foram avaliados e mantidos na MAIA. 
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3.1.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

a. Alteração da Qualidade do Ar (decorrente do trânsito de veículos e 
equipamentos) 

A qualidade do ar poderá ser alterada em conseqüência de emissões 
atmosféricas a serem geradas, principalmente, pelo trânsito de veículos 
em vias não pavimentadas utilizadas para o transporte de pessoal e 
material e pela movimentação de equipamentos durante as tarefas de 
Preparação do Terreno, Infra-estrutura do Empreendimento e pela 
Mobilização de Máquinas e Equipamentos. 

O principal poluente a ser emitido na fase de implantação do 
empreendimento é o material particulado (MP), e em menor escala 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de 
carbono (CO) e compostos orgânicos. 

A alteração da qualidade do ar acarretada pelas emissões de material 
particulado dependerá, fundamentalmente, das condições 
meteorológicas, das condições operacionais e de controle dos aspectos 
ambientais que possam desencadear as emissões de poluentes para a 
atmosfera. 

Quando associado às tarefas: Transporte de Mão de Obra Contratada 
(TA2), Aquisição / Mobilização de Insumos e/ou Equipamentos (TA3), 
assim como associado a tarefas diversas (TD 1), o impacto de alteração 
da qualidade do ar foi avaliado como reversível, local, de moderada 
relevância e de baixa magnitude. É um impacto temporário, contínuo; 
real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 

b. Alteração da Qualidade do Ar (decorrente de geração de MP e 
compostos orgânicos) 

A qualidade do ar poderá ser alterada em conseqüência de geração de 
material particulado, pelo Recebimento e Armazenamento de Insumos 
(TA6) e Jateamento e Pintura (TA14). Além disto, em decorrência da 
tarefa de Jateamento e Pintura (TA14) haverá também a emissão de 
compostos orgânicos. 

A alteração da qualidade do ar acarretada pelas emissões atmosféricas 
citadas dependerá, fundamentalmente, das condições meteorológicas, 
das condições operacionais e de controle dos aspectos ambientais que 
possam desencadear as emissões de poluentes para a atmosfera. 
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Quando associado às tarefas:, Recebimento e Armazenamento de 
Insumos (TA6) e Jateamento e Pintura (TA14), o impacto de alteração 
da qualidade do ar foi avaliado como reversível, local ou pontual 
(para o caso da tarefa TA14), de moderada relevância e de baixa 
magnitude. É um impacto temporário, contínuo; real, direto e 
apresenta curto prazo de ocorrência. 

c. Alteração da Qualidade do Ar (decorrente de geração gases de 
combustão) 

A qualidade do ar poderá ser alterada em conseqüência de geração de 
gases de combustão, associado às tarefas: Preparação do Terreno (T1), 
Construção / Melhorias da Estrada e Acessos (T2), Construção da 
Captação e Adução de Água (T3), Construção do Sistema de 
Tratamento de Água (T4), Construção da Subestação Elétrica (T5), 
Construção do Sistema de Distribuição de Energia (T6), Construção 
Predial (T7), Construção dos Sistemas de Controle Ambiental - para 
obra (T8), Construção dos Diques / Sumps para Contenção de Finos 
(T9), Construção do Pátio de Matérias Primas (T10), Construção da 
Coqueria (T11), Construção da Sinterização (T12), Construção do Alto 
Forno (T13), Construção da Aciaria (T14), Construção do Lingotamento 
(T15), Construção da Fábrica de Oxigênio (T16), Construção da 
Termelétrica (T17), Construção do Processamento de Escória (T18), 
Construção das Estruturas de Manutenção (T19) e Construção da 
Tubulação de Esgoto Doméstico (T20). 

Este impacto de alteração da qualidade do ar foi avaliado como 
reversível, local, relevante e de alta magnitude. É um impacto 
temporário, descontínuo; real, direto e apresenta curto prazo de 
ocorrência. 

d. Alteração dos Níveis de Ruído na Área Residencial 

A geração de ruídos (AR98) que podem alterar os níveis na área 
externa está associada a tarefas diversas (TD1). As fontes de ruído 
inerentes à mesma são o movimento de máquinas de escavação, obras 
civis e montagem dos equipamentos. O ruído destes equipamentos 
varia muito em função de suas características e da condição de 
operação dos mesmos.  

Como valor máximo, pode-se considerar com base em experiências 
anteriores com equipamentos similares, que estes equipamentos não 
emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos a 7 metros da 
fonte. 
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Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, 
obtém-se o resultado apresentado no quadro adiante, que indica o 
nível sonoro previsto na área ocupada mais próxima, em função da 
distância das obras.  

Distância Nivel de Ruído
(m) (dB(A))
7 90
10 87
20 81
30 77
40 75
50 73

100 67
150 63
200 61
300 57
400 55
500 53
750 49
1000 47
1250 45
1500 43  

Em áreas industriais, considera-se como máximo admissível um ruído 
de 70 dB(A) durante o dia e de 60 dB(A) à noite. Já em áreas mistas 
com vocação comercial (característica da área receptora mais próxima, 
na av. João XXIII), os limites regulamentados aplicáveis seriam de 60 
dB(A) no período diurno e de 55 dB(A) à noite. Logo, pelos dados da 
tabela observa-se que até uma distância máxima de 200 m, durante o 
dia, e 400 m à noite, a operação de máquinas e equipamentos na obra 
teria o potencial de prejudicar as condições de conforto acústico, em 
uma condição extrema.   

Deste modo, considerando o “lay-out” apresentado das instalações, as 
áreas compostas pelas futuras instalações da via de acesso no setor 
leste e refeitório estarão em setor com potencial de provocar 
ultrapassagens do padrão diurno, enquanto durante a noite, somam-se 
a estas as instalações de depósitos. 

Dadas as dimensões do empreendimento, pressupõe-se que a quase 
totalidade das obras será realizada a distâncias que garantam o 
decaimento sonora até valores inferiores aos limites estabelecidos por 
lei, inexistindo assim o impacto ambiental. 

No caso das obras serem realizadas em locais situados a menos de 400 
m da área com residências e o tráfego de veículos, na área externa do 
empreendimento, tenha acesso feito pela av. João XXIII, o impacto será 
considerado relevante e de magnitude moderada.  
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Esse impacto é de incidência direta; sua ocorrência é real; manifestação 
descontínua; em termos de duração é temporário, pois cessa com as 
atividades; é reversível, pois cessam os efeitos quando cessam as 
causas; é de abrangência local. 

O ruído decorrente do trânsito de caminhões e veículos da obra não 
será significativo tampouco trará alteração nas condições acústicas 
atuais caso o acesso seja feito a partir do distrito industrial vizinho, 
evitando-se o tráfego – particularmente noturno – na avenida João 
XXIII. 

Para a gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa de 
Monitoramento e Controle dos Níveis de Ruído. 

e. Erosão e Assoreamento de Canais Fluviais 

Este impacto deve ocorrer, durante a execução das tarefas de 
Escavação e Terraplenagem, quando haverá a “exposição de solos” 
onde embora as inclinações sejam baixas a presença de solos expostos 
com baixa coesão poderá favorecer a ocorrência localizada de erosão 
laminar e em sulcos. 

Em decorrência dos processos erosivos que afetam os taludes de corte e 
aterro e as áreas de escavação onde se implantará o empreendimento, 
espera-se a ocorrência de deposição de sedimentos nos canais 
fluviomarinhos como também nas planícies adjacentes. Deve se 
ressaltar que esses impactos que afetam as drenagens, planícies e APPs 
deverão ocorrer de modo localizado uma vez que o terreno do 
empreendimento apresenta muito baixa densidade de drenagem.  

As diversas Tarefas que serão realizadas durante a Fase de 
Implantação e Operação do empreendimento deverão afetar os 
terrenos do tipo PLANÍCIE FLUVIOLAGUNAR E ALAGADIÇOS, que 
constitui a maior parte da AID e da área do empreendimento onde 
também ocorre a PLANÍCIE FLUVIOMARINHA e a PLANÍCIE DE 
MARÉ E MANGUE (Mangue); nas proximidades do mar e ao longo de 
alguns canais. 

A PLANÍCIE FLUVIOLAGUNAR E ALAGADIÇOS são terrenos 
constituídos por de areias, lamas, biodetritos carbonáticos, turfas e com 
cascalhos restritos as proximidades da escarpa. Nesses terrenos 
ocorrem Gleissolos Melânicos e Gleissolos Háplicos ambos distríficos, 
textura argilosa relevo de várzea e alagadiços. 
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A PLANÍCIE FLUVIOMARINHA é constituída por areia muito fina 
siltosa, argilas siltosas com matéria orgânica e seixos, formadas pelo 
retrabalhamento de sedimentos marinhos e mistos aos quais se 
associam Organossolos Tiomórficos + Gleissolos Tiomórficos e 
indiscriminados + Neossolos fluvicos Tb Distróficos, textura 
indiscriminada, e associações de Neossolo fluvico Eutrófico A 
moderado + Gleissolos Háplicos Tb eutrofico ambos textura 
média/argilosa, relevos de várzea associados às áreas mais alagadas 
das planícies fluviais; e Planossolos Háplicos Distróficos A moderado, 
textura arenosa / argilosa ou média / argilosa + Gleissolos Háplicos 
distróficos, textura argilosa relevo de várzea das Planícies fluviais de 
áreas mais interiores e secas. 

Em condições naturais esses terrenos não apresentam problemas de 
erosão, sendo que as maiores restrições estão condicionadas a: sua 
constituição e pelas restrições geotécnicas que esses materiais 
apresentam (problemas de recalque de fundações e pavimentos, e 
ruptura de tubulações subterrâneas); dificuldade de escoamento das 
águas pluviais, ao risco de inundação freqüentes nas épocas de chuva, 
e ao risco de contaminação devido a pouca profundidade do lençol 
freático. 

Quando associado ao aspecto ambiental “Rompimento de sistema de 
drenagem em pontos localizados” (ruptura e/ou assoreamento de 
canaletas e/ou descidas d'água) (AR11) o impacto é reversível, local, 
moderadamente relevante, resultando em Baixa magnitude. É um 
impacto Temporário, Descontínuo, Real, ocorrendo principalmente 
durante a época de chuvas, cessando após a realização dos trabalhos de 
terraplenagem. Este impacto tem de incidência Direta, a ocorrer em 
Médio a Longo prazo, uma vez que se associam as ocorrências de 
chuvas. Associado ao aspecto “Geração de sedimentos” (AR55), pelas 
escavações na etapa de montagem e de desmontagem do canteiro de 
obras (TA5), o impacto é apenas potencial e pontual.  

Em relação ao aspecto “Geração de sedimentos” AR15, em decorrência 
das diversas tarefas onde são necessárias escavações para a infra-
estrutura da siderurgia, e em relação ao aspecto “Geração de 
sedimentos” AR45, em decorrência da supressão de vegetação, o 
impacto é considerado relevante e com magnitude Moderada.  

As ações de gestão propostas para este impacto estão descritas no 
Programa de Contenção de Erosão. 
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f. Contaminação do Aqüífero Raso  

Este é um impacto potencial, associado ao Tratamento e Disposição 
Final de resíduos durante a etapa de implantação do empreendimento. 
Foi avaliado como de Baixa magnitude, temporário e contínuo, de 
incidencia indireta e ocorrência a médio e longo prazo. 

As ações de gestão para este impacto estão relacionadas no Programa 
de Gestão de Resíduos. 

g. Alteração das Propriedades do Solo  

O impacto de alteração das Propriedades do Solo é identificado 
quando relacionado aos aspectos de “Geração de resíduos oleosos” e 
“Exposição do solo”, durante os Processos de Desmatamento e 
Manutenção. Este impacto foi avaliados como reversível, pontual, 
moderadamente relevante e de magnitude Baixa. Terá manifestação 
temporária, descontínua, potencial, direta, em curto prazo. 

As ações de Gestão para este impacto estão descritas nos Programas de 
Gerenciamento de Resíduos e de Controle de Processos Erosivos. 

h.  Alteração da Qualidade a Água 

Durante a implantação da Infra-Estrutura da Siderurgia estarão 
associadas a diversas tarefas os aspectos “Geração de Efluentes 
Líquidos” (lavagem de betoneiras, e pisos) (AR8). Ainda, a central de 
concreto conduzirá a “Geração de efluentes líquidos” (água de 
processo decorrente da lavagem do caminhão betoneira e fabricação de 
pré-moldados, nata de cimento) (AR59). 

A alteração da qualidade da água está associada ao carreamento de 
sedimentos, óleos e graxas, metais e orgânicos, poluentes que estão 
presentes nos aspectos ambientais citados. Quando associado às tarefas 
descritas, o impacto de alteração das propriedades da água foi avaliado 
como reversível, local, sendo moderadamente relevante e de baixa 
magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, real, direto e 
apresenta curto prazo de ocorrência. 

A alteração da qualidade da água poderá ocorrer também associada ao 
carreamento de sedimentos em maior ou menor grau e atingir os 
corpos hídricos, caso não sedimentem nos canais. O aspecto ambiental 
“Geração de Sedimentos” está associado a diversas tarefas para a 
implantação do empreendimento. Quando o aspecto ambiental 
“Geração de Sedimentos” decorre dos Processos de Montagem de 
Infra-estrutura da Usina e Canteiro de Obra, foi avaliado como 
reversível, pontual ou local, sendo moderadamente relevante e de 
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baixa magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, real, direto 
e apresenta curto prazo de ocorrência. 

A exceção é relacionada à Tarefa de Preparação do Terreno, no 
Processo de Infra-estrutura, quando este impacto poderá decorrer do 
aspecto relacionado “Rompimento de sistema de drenagem em pontos 
localizados”, com ruptura e/ou assoreamento de canaletas e/ou 
descidas d'água (AR11). Nestas condições, o impacto de alteração das 
propriedades da água foi avaliado como reversível, local, sendo 
relevante e de moderada magnitude. É um impacto temporário e 
descontínuo, real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 

Para a gestão deste impacto são propostas as ações descritas nos Programa de 
Gestão de Qualidade da Água e Programa de Contenção de Processos 
Erosivos. 
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QUADRO VIII.3.1  

CONSOLIDAÇÃO DOS IMPACTOS DE MEIO FÍSICO – 
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR 8 - Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
betoneiras, e pisos)

Infra-estrutura da Siderurgia

AR 59 - Geração de efluentes 
líquidos (água de processo 
decorrente da lavagem do 
caminhão betoneira e fabricação 
de pré-moldados, nata de 
cimento)

Central de Concreto

AR 12 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Infra-estrutura da Siderurgia Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 55 - Geração de sedimentos 
(escavações na etapa de 
montagem e de desmontagem)

Canteiro de Obras Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 36 - Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos)

AR 43 - Emissão de gases de 
combustão (trânsito de veículos 
e equipamentos);

AR 57 - Geração de material 
particulado (recebimento e 
manuseio de insumos)

Central de Concreto

AR 80 - Geração de Material 
Particulado e Compostos 
Orgânicos (spray de tintas, 
solventes e finos de areia);

Manutenção

AR 95 - Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos em 
vias não pavimentadas - 
externas ao empreendimento)

AR 96 - Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos, equipamentos e 
movimentação de máquinas)

Etapa do Empreendimento:

QUADRO V.3.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Mobilizção de Pessoal e 
Equipamentos

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperados

Controle dos níveis de emissão 
de gases de combustão, da 
geração de material 
particulado e compostos 
orgânicos, através das medidas 
de controle previstas em 
programa específico.  
Acompanhemento / 
Monitoramento dos níveis de 
emissão de gases para efetivo 
controle.

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; Programa 
de Contenção de Processos 
Erosivos.

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Implantação da Usina

Alt. na Qualid. Água 1

Alt. na Qualid. Água 2

Alteração da Qualidade do Ar Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Processo
 Ações de Acompanhamento e 

Monitoramento

Garantir o lançamento dos 
efluentes tratados no canal do 
rio São Francisco de acordo 
com os padrões legalmente 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 02/86; Evitar a 
ocorrência de processos 
erosivos, contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na 
franja do terreno; Garantir a 
manutenção das propriedades 
químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das 
águas superficiais e do 
aqüífero raso, que sejam 
relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Etapa do Empreendimento:

QUADRO V.3.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)
Ações de Mitigação 

Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Resultados esperados

Programa de Gestão de 

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Alt. na Qualid. Água 1

Processo
 Ações de Acompanhamento e 

Monitoramento

Garantir o lançamento dos 

X

AR 44 -  Exposição do solo Supressão de Vegetação

AR 63 - Geração de resíduos 
oleosos (resíduos contaminados 
com oleos e graxas)

DIR

AR 70 - Geração de resíduos 
oleosos

DIR

Alteração dos níveis de ruído 
na área residencial

AR 97 - Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

Implantação da Usina Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Controlar as emissões de ruído 
na fonte e permitir a adoção de 
medidas mitigadoras caso 
sejam identificadas alterações 
do nível de ruído nos 
receptores mais próximos 

Contaminação do Aqüífero 
raso

AR 18 - Tratamento / 
disposição final

Sistemas de Controle da 
Qualidadede Ambiental

Programa de Gestão de 
Resíduos

Garantir a manutenção das 
propriedades químicas do 
solo, evitando alterações na 
qualidade das águas 
superficiais e do aqüífero raso, 
que sejam relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 

AR 12 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Infra-estrutura da Siderurgia

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 45 - Geração de Sedimentos Supressão de Vegetação

AR 55 - Geração de sedimentos 
(escavações na etapa de 
montagem e de desmontagem)

Canteiro de Obras Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Alteração das Propriedades do 
solo

Manutenção

Programa de Contenção de 
Erosão

Programa de Gestão de 
Resíduos

Evitar a ocorrência de 
processos erosivos, 
contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na 
franja do terreno.

Evitar a ocorrência de 
processos erosivos, 
contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na 
franja do terreno; Garantir a 
manutenção das propriedades 
químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das 
águas superficiais e do 
aqüífero raso, que sejam 
relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. Garantir 
estocagem adequada dos 
resíduos orgânicos, evitando a 
proliferação de vetores de 
enfermidades. 

Programa de Contenção de 
Erosão

Programa de Contenção de 
Erosão



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Alteração na Qualidade da 
Água 2

AR 11 - Rompimento de 
sistema de drenagem em 
pontos localizados (ruptura 
e/ou assoreamento de 
canaletas e/ou descidas d'água)

Infra-estrutura da Siderurgia Sumps Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; Programa 
de Contenção de Processos 
Erosivos.

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; Programa 
de Contenção de Processos 
Erosivos.

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; Programa 
de Contenção de Processos 
Erosivos.

Garantir o lançamento dos 
efluentes tratados no canal do 
rio São Francisco de acordo 
com os padrões legalmente 
estabelecidos pela Res. 
CONAMA 02/86; Evitar a 
ocorrência de processos 
erosivos, contri-buindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do empre-
endimento, mais especifica-
mente das margens do canal 
do São Francisco e Guandu e 
da área de manguezal que 
ocorre na franja do terreno; 
Garantir a manutenção das 
propriedades químicas do 
solo, evitando alterações na 
qualidade das águas 
superficiais e do aqüífero raso, 
que sejam relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 

Alteração da Qualidade do Ar AR 13 - Geração de gases de 
combustão (veículo e motres 
diesel)

Infra-estrutura da Siderurgia Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Controle dos níveis de 
emissão de gases de 
combustão, da geração de 
material particulado e 
compostos orgânicos, através 
das medidas de controle 
previstas em programa 
específico.  Acompanhemento 
/ Monitoramento dos níveis 
de emissão de gases para 
efetivo controle.

AR 98 - Geração de ruídos 
(atividades do canteiro e da 
implantação - uso de martelos, 
politriz e equipamentos de 
corte de chapas metálicas, 
jateamento de pintura,operação 
das máquinas)                                           

AR 99 -  Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em área 
externa ao empreendimento)

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Implantação da UsinaAlteração dos Níveis de Ruído 
na Área Residencial

Etapa do Empreendimento:

Resultados esperados

Programa de Monitoramento 
e Controle dos Níveis de 
Ruído

Programa de Monitoramento 
e Controle dos Níveis de 
Ruído

Programa de Monitoramento 
e Controle dos Níveis de 
Ruído

Controlar as emissões de 
ruído na fonte e permitir a 
adoção de medidas 
mitigadoras caso sejam 
identificadas alterações do 
nível de ruído nos receptores 
mais próximos 

QUADRO V.3.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento 
e Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Resultados esperados

QUADRO V.3.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento 
e Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

X

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

AR 15 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Infra-estrutura da Siderurgia Programa de Contenção de 
Erosão

Programa de Contenção de 
Erosão

Evitar a ocorrência de 
processos erosivos, 
contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na 
franja do terreno; Garantir a 
manutenção das propriedades 
químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das 
águas superficiais e do 
aqüífero raso, que sejam 
relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. VIII-17

3.2 MEIO BIÓTICO 

Os impactos mais expressivos sobre o meio biótico, durante a etapa de 
implantação do empreendimento, serão de natureza negativa e deverão 
ocorrer durante as tarefas associadas aos processos de implantação da infra-
estrutura da siderurgia, aos sistemas de controle da qualidade ambiental, da 
supressão da vegetação, da implantação do canteiro de obras, da central de 
concreto, manutenção, implantação das estruturas de apoio, e da 
desmobilização de pessoal e equipamentos. Os impactos considerados nesta 
etapa correspondem à redução da cobertura vegetal terrestre e da 
disponibilidade de habitats na área diretamente afetada, ao afugentamento da 
fauna terrestre e avifauna, à proliferação de vetores, aos danos na vegetação 
de manguezais, à redução da disponibilidade de habitats para algas e fauna 
de invertebrados do manguezal, à modificação na estrutura (abundância e 
composição de espécies) das comunidades de algas e invertebrados de 
manguezais, e das comunidades aquáticas, especialmente as comunidades 
planctônicas e bentônicas.  

Ao final deste item 3.2 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos 
Impactos Ambientais sobre o meio biótico (Quadro VIII.3.2), cuja organização 
foi realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de 
magnitude do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de 
forma resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados 
com sua implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o 
formato de Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e sugeridas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de implantação da Usina da CSA. Os 
impactos avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas 
foram avaliados e mantidos na MAIA. 

3.2.1 IMPACTOS NEGATIVOS 

3.2.1.1 Meio Biótico Terrestre 

a. Redução da Cobertura Vegetal e da Disponibilidade de Habitats 

Conforme descrito no Diagnóstico de Meio Biótico, a Área Diretamente 
Afetada (ADA) é caracterizada por formações vegetacionais secundárias em 
estágio inicial, trechos de vegetação ciliar nas margens dos canais e formação 
pioneira de Manguezal, associadas à ecossistemas antropogênicos 
caracterizados por plantios de eucalipto e pastagem.  

A vegetação que atualmente cobre a área será removida anteriormente ao 
início das obras de instalação da CSA, quando das atividades de instalação do 
Porto. 
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Salienta-se que se situam na ADA áreas de preservação permanente (APP) 
cobertas por gramíneas e arbustos. Tais formações vegetais estão, em grande 
parte, degradadas por ação antrópica e situam-se na adjacência dos rios São 
Francisco e Guandu. A exclusão dessa tipologia de cobertura vegetal obedece 
aos critérios dispostos no Código Florestal (Lei Federal 4.771/65, de 
15/09/65, modificada pela Lei n.° 7.803 de 15/07/89). 

Os efeitos da tarefa de Desmatamento (TA4) na Área Diretamente Afetada 
refletirão na redução das manchas de cobertura vegetal, em estágio inicial de 
regeneração, existentes na Área de Influência Direta (AID), podendo provocar 
alterações na estrutura populacional dos fragmentos florestais, com a redução 
da densidade de indivíduos de espécies da flora local. 

A realização da tarefa de supressão da vegetação poderá, além de reduzir a 
cobertura vegetal, ocasionar conseqüências sobre o meio físico, como a 
exposição de solos e a dinamização de processos erosivos. 

Além disso, a retirada da cobertura vegetal representará também a perda de 
habitats, e conseqüentemente a redução de alimentos, para as populações de 
animais silvestres encontradas na ADA, provocando sua evasão para outros 
fragmentos remanescentes na AID. 

• Baixa Magnitude 

Quando associado à tarefa de Desmatamento, através do AR 47 (retirada da 
cobertura vegetal em APPs) o impacto de Redução da Cobertura Vegetal de 
Ambientes Terrestres foi avaliado como irreversível, pontual, sendo 
moderadamente relevante, e de baixa magnitude. É um impacto permanente 
e descontínuo, real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa 
Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico. 

b. Afugentamento da Fauna Silvestre 

O Afugentamento da Fauna Silvestre poderá ocorrer, durante a etapa de 
implantação, sempre que houver a geração de ruídos e vibração, aspectos 
estes que ocorrem associados principalmente aos processos de Infra-estrutura 
da Siderurgia, Implantação da Usina e Diversos, e quando houver supressão 
de vegetação. 

Durante diversas tarefas envolvidas nos processos citados acima os aspectos 
ambientais relacionados à geração de ruídos e vibração na Área Diretamente 
Afetada (ADA) ocasionarão a fuga de animais silvestres, alterando a 
dinâmica populacional dos animais silvestres da Área de Influência Direta 
(AID). 
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Esse impacto poderá afetar alguns grupos da fauna associados aos ambientes 
existentes. Contudo, deve-se ressaltar a baixa ocorrência de animais silvestres 
na Área Diretamente Afetada, devido às modificações importas ao ambiente e 
à existência de muitos poucos fragmentos vegetacionais. Entre esses poucos 
foram observados pequenos mamíferos tais como Dasypus novemcinctus 
(tatu-galinha), Cerdocyon thous (raposa), Procyon cancrivorus (mão-pelada) 
e Hidrochaerys hidrochaerys (capivara), entre outros. O grupo mais bem 
representado foi de avifauna com registro de 41 espécies, sendo algumas 
delas migrantes que utilizam a área para nidificação e outras típicas do 
ecossistema de manguezal.  

Sob a condição de estresse ocasionado, sobretudo devido aos ruídos gerados 
nos processos relacionados à implantação da CSA, tais animais podem mudar 
de comportamento, tornando-se, na maioria dos casos, ariscos. Além disso, 
essas condições podem torná-los mais vulneráveis à pressão da caça 
predatória, sendo mais facilmente acuados e capturados, desde quando a área 
do entorno do empreendimento é densamente habituada. Para a avifauna, o 
afugentamento por ruídos e vibração deverá interferir no equilíbrio do 
ambiente impossibilitando que determinadas espécies o utilizem como local 
de reprodução.Além disso, a fuga de ofídios pode aumentar o risco de 
contato destes com as populações humanas situadas na Área de Influência 
Direta (AID) e com os operários da obra na etapa de implantação da CSA e, 
conseqüentemente, aumentam os riscos de acidentes. 

Esse impacto associa-se às interferências na estrutura populacional dos 
animais silvestres encontrados na AID e nos meios de sobrevivência desses 
animais.  

• Baixa Magnitude 

Quando associado à tarefas Diversos, através dos AR 98 e 100 (geração de 
ruído) o impacto de Afugentamento da Fauna foi avaliado como reversível, 
local, sendo moderadamente relevante, e de baixa magnitude. É um impacto 
temporário e contínuo, real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 
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• Moderada Magnitude 

Quando associado às tarefas Preparação do Terreno, Construção / Melhorias 
da Estrada e Acessos, Construção da Captação e Adução de Água, 
Construção do sistema de tratamento de água, Construção da Subestação 
Elétrica, Construção do Sistema de Distribuição de Energia, Construção 
Predial, Construção dos Sistemas de Controle Ambiental (para obra), 
Construção dos Diques / Sumps para Contenção de Finos, Construção do 
Pátio de Matérias Primas, Construção da Coqueria, Construção da 
Sinterização, Construção do Alto Forno, Construção da Aciaria, Construção 
do Lingotamento, Construção da Fábrica de Oxigênio, Construção da 
Termelétrica, Construção do Processamento de Escória, Construção das 
Estruturas de Manutenção, Construção da Tubulação de Esgoto Doméstico,  
através dos AR 9 (geração de vibração) o impacto de Afugentamento da 
Fauna foi avaliado como reversível, local, sendo relevante, e de moderada 
magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, real, direto e apresenta 
curto prazo de ocorrência. 

• Alta Magnitude 

Quando associado ao desmatamento, o afugentamento da fauna silvestre e 
avifauna foi avaliado como irreversível, local, relevante, de alta magnitude, 
temporário, descontínuo, real, direto e de curto prazo de ocorrência 

O impacto de Afugentamento da Fauna Silvestre foi identificado para 22 
tarefas da implantação do empreendimento, sendo que sua magnitude foi 
considerada baixa apenas quando associada à tarefa Diversos. Quando 
associado às demais tarefas o impacto foi avaliado como de moderada 
magnitude, como pode ser observado em detalhe no Anexo VIII.1. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa 
Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico. 

c. Proliferação de Vetores 

A manifestação do impacto relativo à proliferação de vetores é esperada em 
decorrência principalmente do aspecto relacionado à geração de resíduos 
sólidos diversos (AR 94), tais como: sucatas metálicas, borrachas, troncos, 
galhos e folhas de árvores, embalagens, madeiras,  componentes eletro- 
eletrônicos, papéis, papelões, sucatas de PVC, vidros, plásticos e orgânicos. 
Durante a etapa de implantação ocorrerá um incremento na geração desses 
resíduos decorrentes do processo Implantação da Usina, tarefa Diversos. 
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O aumento na geração de resíduos inertes e não-inertes favorece a criação um 
ambiente propício para a proliferação de vetores prejudiciais às condições de 
saneamento e à saúde humana. A presença de roedores, insetos peçonhentos 
(aranhas e escorpiões) e insetos transmissores de endemias perigosas é 
comum nos bota-foras e em aterros.  

A presença de aves, insetos (moscas, mosquitos, baratas, etc), ratos e 
microorganismos permitem o aparecimento de doenças, tais como: 
leishmanioses, dengue, febre amarela, disenterias, febre tifóide, cólera, 
leptospirose, giardíase, peste bubônica, tétano, hepatite, esquistossomose, 
entre outras doenças. Os vetores podem invadir as casas localizadas nas 
proximidades durante a noite, sobretudo nas estações chuvosas, atraídas pela 
luz e pelo alimento presentes no local.  

• Moderada Magnitude 

Quando associado à tarefa Diversos o impacto de Proliferação dos Vetores foi 
avaliado como reversível, local, sendo relevante e de moderada magnitude. 
É um impacto temporário e contínuo, potencial , direto e apresenta médio a 
longo prazo de ocorrência, como pode ser observado em detalhe no Anexo 
VIII.1. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa de 
Gestão de Resíduos. 

3.2.1.2 Meio Biótico Transição 

a. Danos à Vegetação de Manguezais 

Danos à vegetação de manguezais poderão ocorrer sempre que houver a 
geração de sedimentos, através do nivelamento do terreno, construção de 
acessos e escavações, aspectos que ocorrem associados ao processo de 
construção da infra-estrutura da siderurgia. Além disso, poderá ocorrer pela 
geração de material particulado, através do trânsito de veículos, 
equipamentos e movimentação de máquinas, aspecto associado a diversas 
tarefas durante a implantação da usina.  

A geração de sedimentos poderá promover um recobrimento das lenticelas 
presentes nas raízes respiratórias das espécies de manguezal, que poderá 
prejudicar as trocas gasosas e conseqüentemente afetar o metabolismo e o 
desenvolvimento destas espécies. Muitas vezes a partir da deposição de 
sedimentos sobre as raízes respiratórias, as espécies de manguezal podem 
desenvolver estruturas nos seus troncos conhecidas como raízes de estresse.  
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O material particulado gerado a partir do trânsito de veículos, equipamentos 
e movimentação de máquinas poderá se depositar sobre as folhas das 
espécies de manguezal, afetando a eficiência fotossintética das mesmas. Tal 
impacto porém, será revertido no momento em que ocorrerem chuvas na 
região. 

Segue a avaliação deste impacto, de acordo com as magnitudes: 

• Baixa Magnitude 

Quando associado às tarefas de preparação do terreno; construção e 
melhorias da estrada e acessos; e construção: captação e adução de água, do 
sistema de tratamento de água, da subestação elétrica, do sistema de 
distribuição de energia, predial, dos sistemas de controle ambiental (para 
obra), dos diques / sumps para contenção de finos, do pátio de matérias 
primas, da coqueria, da sinterização, do alto forno, da aciaria, do 
lingotamento, da fábrica de oxigênio, da termelétrica, do processamento de 
escória, das estruturas de manutenção, da tubulação de esgoto doméstico, o 
impacto de danos a vegetação de manguezais foi avaliado como reversível, 
local, moderadamente relevante, de baixa magnitude, permanente, 
contínuo, potencial, direto e de curto prazo para o aspecto geração de 
sedimentos (nivelamento e acessos). No aspecto de geração de sedimentos 
(escavações) tal impacto foi considerado temporário e descontínuo. 

Quando associado a diversos para implantação da usina este impacto foi 
avaliado como reversível, local, moderadamente relevante, de baixa 
magnitude, temporário, descontínuo, potencial, direto e de curto prazo. 

O impacto de danos a vegetação de manguezais foi identificado para 21 
tarefas de implantação do empreendimento, sendo que sua magnitude foi 
considerada baixa, e associado a três aspectos ambientais, apresentado em 
detalhe no Anexo VIII.1. 

Para a gestão deste impacto são propostas as ações de monitoramento onde 
serão acompanhadas as espécies vegetais de manguezais descritas no 
Programa Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico e ações 
de controle como a construção de diques de contenção, sistemas de drenagem 
e Sumps.  

b. Redução da Disponibilidade de Habitats para Algas e Fauna de 
Invertebrados do Manguezal 

A redução da disponibilidade de habitats para algas e fauna de invertebrados 
do manguezal poderá ocorrer durante a etapa de implantação sempre que 
houver a geração de sedimentos, através do nivelamento do terreno, 
construção de acessos e escavações, e geração de efluentes líquidos, através 
da lavagem de betoneiras e pisos, aspectos que ocorrem associados ao 
processo de construção da infra-estrutura da siderurgia. 
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Estes aspectos poderão gerar uma deposição de sedimentos sobre o 
manguezal, o que recobrirá a lama e conseqüentemente reduzirá a área 
disponível para ocupação de algas e da fauna de invertebrados. 

Segue a avaliação deste impacto, de acordo com as magnitudes: 

• Baixa Magnitude 

Quando associado às tarefas de preparação do terreno; construção e 
melhorias da estrada e acessos; e construção: captação e adução de água, do 
sistema de tratamento de água, da subestação elétrica, do sistema de 
distribuição de energia, predial, dos sistemas de controle ambiental (para 
obra), dos diques / sumps para contenção de finos, do pátio de matérias 
primas, da coqueria, da sinterização, do alto forno, da aciaria, do 
lingotamento, da fábrica de oxigênio, da termelétrica, do processamento de 
escória, das estruturas de manutenção, da tubulação de esgoto doméstico, o 
impacto de redução da disponibilidade de habitats para algas e fauna de 
invertebrados do manguezal foi avaliado como reversível, de abrangência 
local, moderadamente relevante, de baixa magnitude, permanente, 
descontínuo, potencial, direto e de curto prazo. No aspecto de geração de 
sedimentos (escavações) este impacto foi classificado como temporário, real e 
indireto. 

O impacto de Alteração de redução da disponibilidade de habitats para algas 
e fauna de invertebrados do manguezal foi identificado para 20 tarefas de 
implantação do empreendimento, sendo que sua magnitude foi considerada 
baixa, e associado a três aspectos ambientais, apresentado em detalhe no 
Anexo VIII.1. 

Para a gestão deste impacto são propostas as ações de monitoramento onde 
serão acompanhadas as variações nas comunidades de manguezais descritas 
no Programa Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico e 
ações de controle como a construção de diques de contenção, sistemas de 
drenagem e Sumps.  

c. Modificação na Estrutura (abundância e composição de espécies) 
das Comunidades de Algas e Invertebrados de Manguezais 

A modificação na estrutura (abundância e composição das espécies) das 
comunidades de algas e invertebrados de manguezais poderá ocorrer sempre 
que houver o lançamento de efluente tratado, associado ao processo de 
sistemas de controle da qualidade ambiental, e a geração de efluentes 
líquidos oleosos associado ao processo de manutenção. 

A modificação gerada a partir do lançamento de efluente tratado poderá ser 
causada pela alteração do volume de água doce sobre as comunidades, e 
trazer como conseqüência a dominância e/ou redução de espécies presentes 
na região. Tal efeito é mais facilmente observável sobre as algas e sobre as 
espécies de caranguejos, principalmente do gênero  Goniopsis (aratu 
vermelho e preto), Uca (chama-maré) e Ucides (caranguejo uçá).  
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Na geração de efluentes líquidos oleosos os efeitos mais significativos são os 
descritos acima para lançamento de efluentes tratados. Além destes, pode 
ocorrer uma contaminação das algas e invertebrados de manguezais por óleo. 
Porém tal efeito de contaminação será mínimo em virtude da adoção do SAO 
como controle intrínseco. 

• Baixa Magnitude 

Quando associado a tarefa de diques de contenção e sistemas de drenagem e 
Sumps este impacto foi avaliado como reversível, local, moderadamente 
relevante, de baixa magnitude,  temporário, descontínuo, potencial, direto e 
de curto prazo. 

O impacto de modificação na estrutura (abundância e composição das 
espécies) das comunidades de algas e invertebrados de manguezais foi 
identificado para três tarefas, sendo que sua magnitude foi considerada 
desprezível quando associada às tarefas de oficina de campo, calderaria e 
usinagem e de baixa magnitude quando associada a tarefa de  diques de 
contenção e sistemas de drenagem, apresentado em detalhe no Anexo VIII.1.   

Para a gestão deste impacto são propostas as ações de monitoramento onde 
serão acompanhadas as variações da comunidade algas e invertebrados de 
manguezais, descritas no Programa Integrado de Monitoramento e Controle 
do Meio Biótico. 

3.2.1.3 Meio Biótico Aquático 

a. Modificação na Estrutura (abundância e composição de espécies) 
das Comunidades Aquáticas 

A manifestação deste impacto está associada principalmente aos aspectos 
relacionados à geração de efluentes líquidos (AR 8, ), lançamento de efluente 
tratado (AR 21 e 23) e à geração de sedimentos (AR 4, AR 11 e AR 15), com 
implicações na qualidade da água dos corpos receptores adjacentes ao 
empreendimento. Destaca-se que o lançamento de efluente tratado 
correspondente aos efluentes das atividades dos canteiros de obras, exceto os 
efluentes sanitários, dependerá do sistema de tratamento de efluente  a ser 
adotado pelas empreiteiras.    
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Os aspectos relacionados à geração de efluentes líquidos e ao lançamento de 
efluente tratado tem conseqüência imediata a redução da qualidade da água, 
que pode alterar os níveis de concentração de Oxigênio Dissolvido, os valores 
naturais de pH, ou mesmo introduzir novos elementos ou substâncias ao 
meio, diferenciando-se assim as condições ideais de sobrevivência e 
manutenção de populações dos organismos aquáticos, especialmente 
comunidades planctônicas e bentônicas. Já o aporte de sedimentos nos corpos 
d’água adjacentes ao empreendimento poderá desencadear processos de 
assoreamento localizados, e também alterar a qualidade da água com 
elevação da concentração de material particulado em suspensão e turbidez. A 
consequência disso é a redução da penetração da luz na coluna d´água, 
comprometendo processos fotossintéticos, e consequentemente, a 
produtividade primária. 

• Baixa Magnitude 

Este impacto quando associado às tarefas de correntes da implantação da 
infraestrutura da siderurgia (T1 a T17), envolvendo a geração de sedimentos 
(AR4, AR 11 e AR 15), e geração de efluentes líquidos (AR 8); e à tarefa (TC2) 
dos Sistemas de Controle Ambiental, lançando efluente tratado (AR 21), foi 
avaliado como reversível, local, sendo moderadamente relevante, e de baixa 
magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, potencial, direto, 
apresentando curto prazo de ocorrência, exceção quando de ocorrência real, e 
indireto, para o lançamento de efluente tratado, e de ocorrência potencial e 
indireto, para a geração de efluentes líquidos.  

Identificou-se o impacto Modificação na Estrutura (abundância e 
composição de espécies) das Comunidades Aquáticas associado a cinco 
aspectos da implantação do empreendimento, com baixa magnitude, 
apresentado em detalhe no Anexo VIII.1.   

• Moderada Magnitude 

Quando associado às tarefas decorrentes da implantação da infraestrutura da 
siderurgia (T1 a T17), envolvendo rompimento de sistema de drenagem em 
pontos localizados (AR 11), e à tarefa (TC3) dos Sistemas de Controle 
Ambiental, com o lançamento de efluente tratado (AR 23), este impacto foi 
avaliado como reversível, local, sendo relevante, e de moderada magnitude. 
É um impacto temporário e descontínuo, potencial, direto, apresentando 
curto prazo de ocorrência, quando associado ao AR 11, porém de 
manifestação contínua e ocorrência real e indireto, quando do lançamento de 
efluente tratado.  

Este impacto esta associado a dois aspectos da fase da implantação do 
empreendimento, com magnitude moderada, conforme apresentado 
no Anexo VIII.1.   
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Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no 
Programa Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico, e 
ações de controle como a construção Diques de Contenção, Sistemas de 
Drenagem e Sumps, Separadores de Água e Óleo (SAO).  
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QUADRO VIII.3.2 

CONSOLIDAÇÃO DE IMPACTOS DE MEIO 
BIÓTICO – ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR 97 - Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

AR 99 - Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em área 
externa ao empreendimento)

AR 47 - Retirada da cobertura 
vegetal em APPs (mata ciliar)

Supressão de vegetação

AR 4 - Geração de Sedimentos 
(nivelamento e acessos)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 15 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Sumps

AR 96 - Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos, equipamentos e 
movimentação de máquinas)

Implantação da Usina

AR 4- Geração de Sedimentos 
(nivelamento e acessos)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 8 - Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
betoneiras, e pisos)

AR 12 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 15 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 21 - Lançamento de 
Efluente Tratado

Sistemas de Controle da 
Qualidade Ambiental

Implantação da Usina

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Infra-estrutura da Siderurgia

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades 
Aquaticas

Infra-estrutura da Siderurgia

Afugentamento da Fauna 
Silvestre

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

QUADRO V.4.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da 
avifauna, especialmente as 
espécies aquáticas; 
acompanhamento da fauna 
associada ao manguezal; 
conhecimento mais amplo da 
composição das espécies dos 
diferentes grupos biológicos, e 
variações naturais da presença 
e abundância das espécies 
dominantes.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Garantir a reintrodução de 
espécies nativas aos 
ecossistemas naturais e 
estabelecer diretrizes para 
recomposição da vegetação; 
estabelecimentos de medidas 
para proteção das APPs, 
contribuindo para sua 
conservação; 
acompanhamento do 
desenvolvimento da estrutura 
do manguezal.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Conhecimento mais amplo das 
espécies de fitoplâncton e 
zoobentos, assim como 
variações naturais da presença 
e abundância das espécies 
dominantes; definir espécies 
consideradas indicadoras de 
qualidade ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

X

X
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Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Implantação da UsinaAfugentamento da Fauna 

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

QUADRO V.4.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da Programa Integrado de 

X

X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

AR 23 - Lançamento de 
Efluente Tratado           

Sistemas de Controle da 
Qualidade Ambiental

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Conhecimento mais amplo das 
espécies de algas e 
invertebrados de manguezais, 
assim como variações naturais 
da presença e abundância das 
espécies dominantes; definir 
espécies consideradas 
indicadoras de qualidade 
ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

Redução da Disponibilidade de 
Habitats para a Fauna Terrestre

AR 47 - Retirada da cobertura 
vegetal em APPs (mata ciliar)

Supressão de Vegetação Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Monitoramento da fauna 
terrestre, principalmente o 
grupo de aves, avaliando 
possíveis interferências do 
empreendimento neste grupo. 
Adoção de medidas caso seja 
necessário.
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Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Implantação da UsinaAfugentamento da Fauna 

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

QUADRO V.4.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da Programa Integrado de 

X

X

AR 4 - Geração de Sedimentos 
(nivelamento e acessos)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR 8 - Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
betoneiras, e pisos)

AR 15 - Geração de sedimentos 
(escavações)

Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

Redução da Disponibilidade de 
Habitats para Algas e Fauna de 
Invertebrados do Manguezal

Infra-estrutura da Siderurgia Monitoramento das 
comunidades de algas e 
invertebrados do manguezal, 
avaliando a possíveis 
interferências do 
empreendimento neste grupo. 
Adoção de medidas caso seja 
necessário.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Afugentamento da fauna 
silvestre

AR 9 - geração de vibração Infra-estrutura da Siderurgia Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Acompanhamento da avifauna, 
especialmente as espécies 
aquáticas; acompanhamento da 
fauna associada ao manguezal; 
conhecimento mais amplo da 
composição das espécies dos 
diferentes grupos biológicos, e 
variações naturais da presença e 
abundância das espécies 
domninantes.

AR 11 - ompimento de sistema 
de drenagem em pontos 
localizados (ruptura e/ou 
assoreamento de canaletas e/ou 
descidas d'água)

Infra-estrutura da Siderurgia

AR 23 - Lançamento de Efluente 
Tratado           

Sistemas de Controle da 
Qualidade Ambiental

Proliferação de Vetores AR 94 - Geração de Resíduo não 
perigoso (embalagens: madeira, 
plástico, papelão, metal, isopor, 
sucata metálica, estopa, papéis, 
EPI diversos usados, resídsuos 
de sanitários, cartuchos de 
impressoras, papéis, ucatas de 
PVC, vidros,  pilhas, borrachas, 
pneus, painéis elétricos e 
componentes eletro-eletrônicos, 
resíduos domésticos, de 
restaurantes e refeitórios,galhos 
e folhas)

Implantação da Usina Programa de Gestão de 
Resíduos

Programa de Gestão de 
Resíduos

Garantir estocagem adequada 
dos resíduos orgânicos, 
evitando a proliferação de 
vetores de enfermidades. 

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

QUADRO V.4.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades 
Aquaticas

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  Aspectos 
Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de  Acompanhamento e 
Monitoramento

Conhecimento mais amplo das 
espécies de fitoplâncton e 
zoobentos, assim como 
variações naturais da presença e 
abundância das espécies 
dominantes; definir espécies 
consideradas indicadoras de 
qualidade ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

QUADRO V.4.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  Aspectos 
Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de  Acompanhamento e 
Monitoramento

X

Redução da Cobertura Vegetal 
de Ambientes Terrestres

AR 47 - Retirada da cobertura 
vegetal em APPs (mata ciliar)

Supressão de vegetação Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Proteção das áreas de 
preservação permanente que 
sofrerão interferência durante a 
fase de implantação do 
empreendimento.
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3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Durante a etapa de implantação os impactos negativos mais significativos 
estão relacionados aos Processos de Mobilização e Desmobilização de Pessoas 
e equipamentos. Na maioria das vezes (68%) os impactos de natureza 
negativa foram avaliados como de moderada magnitude. Destes, 70% são 
temporários. Os impactos de alta magnitude foram identificados quando 
relacionados às Tarefas de Recrutamento e Dispensa de Mão-de-obra 
contratada. Cabe destacar que os impactos de alta magnitude representam 
apenas 12% dos impactos negativos identificados para a fase de implantação. 
Entretanto, um dos impactos negativos de alta magnitude foi avaliado como 
permanente (Incremento da ocupação irregular).  

Os impactos positivos identificados estão associados à Mobilização de 
Pessoas e Equipamentos, à operação dos Sistemas de Controle Ambientais 
durante a implantação, e à Implantação da Usina de forma geral. A maior 
parte dos impactos positivos foram avaliados como de Alta Magnitude (58% 
das vezes). 

Ao final deste item 3.3 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos 
Impactos Ambientais sobre o meio físico (Quadro VIII.3.3), cuja organização 
foi realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de 
magnitude do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de 
forma resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados 
com sua implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o 
formato de Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e referidas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de implantação da Usina da CSA. Os 
impactos avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas 
foram avaliados e mantidos na MAIA. 

3.3.1 IMPACTOS POSITIVOS 

a.  Aumento da Oferta de Empregos Diretos 

O aumento da oferta de empregos diretos é esperado quando associado ao 
processo “mobilização de pessoal e equipamentos”, e ocorrerá associado às 
tarefas de Recrutamento e Contração de Mão-de-obra Temporária e de Aquisição e 
Mobilização de Insumos.  

Durante o recrutamento, quando haverá a abertura de frentes de trabalho, 
será empregado um contingente médio de 10 mil pessoas, sendo previsto 
atingir 5.000 pessoas ao final de 6o mês, 16.000 no 12o mês, 18.000 no 18o mês, 
retrocedendo para 8.000 no 30o mês e assim sucessivamente até o início da 
operação do empreendimento, no 34o mês contado do início da implantação.   
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Por outro lado, associada à compra de insumos, materiais e serviços é 
prevista a geração de idêntico contingente de empregos diretos, em ritmo de 
mobilização semelhante ao assinalado anteriormente. 

Considerando-se que a geração líquida de empregos no Estado evoluiu de 35 
mil para 73 mil, no período 1999 a 2002; que o número de novos empregos 
gerados, no município do Rio de Janeiro, foi de 54.600 em 2004; ou ainda que 
o número de pessoas ocupadas na RMRJ ascendeu em 287 mil, entre 2002 e 
2004 – verifica-se que o aumento da oferta de empregos, na etapa de 
implantação do empreendimento será significativo.  

Quando associado à “abertura de frentes de trabalho” (AR28), o impacto foi 
avaliado como reversível, de abrangência regional, muito relevante, e de alta 
magnitude; temporário, descontínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 
Quando associado à “compra de insumos, materiais e serviços” (AR41) o 
impacto se diferencia por ser contínuo e indireto. 

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

b.  Aumento da Oferta de Empregos Indiretos 

Na “abertura de frentes de trabalho” (AR28), estima-se também que a 
economia regional será beneficiada com a geração de uma média de 8.000 
empregos indiretos, durante o período de implantação do empreendimento. 
Por outro lado, na “compra de insumos, materiais e serviços” (AR41) é 
prevista a geração de 12.000 empregos indiretos, em ritmo de mobilização 
semelhante ao assinalado na tarefa / aspecto ambiental anterior.  

O impacto “geração de empregos indiretos”, se manifestará  associado ao 
mesmo processo / tarefas / aspectos ambientais assinalado no item anterior: 

Na abertura de frentes de trabalho (AR28), o impacto será reversível, de 
abrangência regional, muito relevante, e de alta magnitude; temporário, 
descontínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. Na compra de insumos, 
materiais e serviços (AR41) o impacto se diferencia por ser contínuo e 
indireto. 

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

c.  Difusão de Conhecimento e Aprendizado 

Considerando as habilidades e especializações requeridas para as diversas 
tarefas associadas à implantação do empreendimento, espera-se que ocorra a 
difusão de conhecimentos e aprendizado por parte de ações que deverão 
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partir do empreendedor e de  seus subcontratados (empreiteiros, prestadores 
de serviço) e das instituições de ensino na região voltadas para a capacitação 
e aprimoramento de mão-de-obra. Estas ações devem ocorrer antes e durante 
todo o período de implantação, difundindo conhecimentos especializados 
que permitiram às pessoas e empresas envolvidas neste processo aumentar 
suas capacidades para prestação de serviços em outros empreendimentos.  

O impacto é esperado quando associado ao processo “mobilização de pessoal 
e equipamentos”, e ocorrerá associado às tarefas de Recrutamento e Contração de 
Mão-de-obra Temporária e aspecto Abertura de Frentes de Trabalho (AR 28). 

Este será um impacto irreversível, de abrangência regional e considerado 
relevante e de alta magnitude; temporário, descontínuo, potencial, indireto 
e a ocorrer em médio a longo prazo. 

O impacto em análise será altamente condicionado às estratégias, que 
venham a ser estabelecidas na fase de implantação do empreendimento, de 
relacionamento com os atores envolvidos. Tais estratégias deverão enfatizar o 
estímulo e orientação das empresas contratadas e sub-contratadas para a 
adoção de posturas comportamentais pró-ativas, tais como boa interação com 
as instituições e organizações da sociedade civil, sobretudo na AID, visando 
estabelecer laços de confiança, como pré-requisitos para assegurar a 
ocorrência deste impacto.  

É importante assinalar que a difusão de conhecimento e aprendizado, além 
de estimular a capacitação de mão-de-obra de que necessitará o 
empreendimento em suas fases de implantação e operação, fortalece a base de 
convivência social (entendimento, compreensão e confiança) assegurando 
importante pré-requisito para a sustentabilidade do empreendimento.  

Foram previstas ações de potencialização deste impacto que são descritas no 
Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as Partes 
Interessadas, bem como de Programas Promoção ao Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da Região. 

d.  Aquecimento de Mercado Imobiliário 

Tendo em vista as características de infra-estruturas e de serviços públicos 
dos núcleos urbanos situados na AID e AII do empreendimento, bem como a 
intenção do empreendedor em privilegiar a contratação de mão-de-obra local 
– estima-se que a pressão por moradias será muito suavizada, em 
comparação com empreendimentos congêneres.  
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Muito embora seja previsto que boa parte da demanda de mão-de-obra será 
atendida pela população residente da AID e AII, pressupõe-se que um 
contingente inferior a 10% da mão-de-obra direta se originará de outras 
regiões ocasionando razoável aquecimento do mercado imobiliário da AID, 
com efeitos desejáveis de melhoria da renda local, embora acompanhados de 
decorrentes pressões sobre a infra-estrutura, além de possíveis estímulos 
inflacionários. Outro contingente que poderá pressionar o mercado 
imobiliário, embora de forma mais suavizada ao longo do tempo, se refere a 
moradores da AII que venham a optar pela residência em local mais próximo 
ao empreendimento 

O impacto é esperado quando associado aos aspectos ambientais de Abertura de 
frentes de trabalho (AR28), Demanda por moradias (AR33) e Compra de 
Insumos, materiais e serviços (AR41). 

No caso da “abertura de frentes de trabalho” (AR28), o impacto será 
reversível, regional, moderadamente relevante e de moderada magnitude; 
temporário, contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo. No caso da 
“demanda por moradias” (AR33), o impacto se diferencia por ser local, de 
baixa magnitude, descontínuo, potencial e direto. No caso da “compra de 
Insumos, materiais e serviços” (AR41), o impacto será reversível, regional, 
muito relevante e de alta magnitude; temporário, contínuo, real, indireto e 
de ocorrência em curto prazo. 

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

e.  Aumento do Poder Aquisitivo 

Admite-se que cerca de 53% do total de R$ 3,5 bilhões (US$ 1,5 bilhões) 
de investimentos a serem realizados nos 34 meses de implantação do 
projeto serão comprometidos com a remuneração de fatores regionais, 
conforme composição aproximada a seguir indicada: 

Remunerações de fatores R$ milhões % 

Remuneração de mão-de-obra 970 52 

- Direta 570 31 

- Indireta 400 22 

Aquisição de Materiais 470 25 

Aquisição de Serviços 410 22 

Total 1.850 100 
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Este notável e súbito fluxo de remunerações exercerá uma sensível expansão 
do poder aquisitivo da população da AID e AII. 

O impacto “aumento do poder aquisitivo” deverá se manifestar associado aos 
aspectos ambientais: Pagamento da mão-de-obra contratada (AR29) e 
Compra de insumos, materiais e serviços (AR41) 

Nos dois casos, o impacto será reversível, de abrangência regional, 
moderadamente relevante e de moderada magnitude; temporário, contínuo, 
real, indireto e a ocorrer em curto prazo. 

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

f.  Aumento de Padrão de Consumo 

Como decorrência da expansão de poder aquisitivo regional, a população da 
AID e de parte da AII será beneficiada com expressivo aumento de padrão de 
consumo. 

O impacto é esperado quando associado aos aspectos ambientais de Pagamento 
da mão-de-obra contratada (AR29) e materiais e serviços (AR41). 

Nos dois casos, o impacto será reversível, de abrangência regional, 
moderadamente relevante e de moderada magnitude. É um impacto 
temporário, contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo. 

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

g.  Dinamização da Economia 

Devido às suas relações inter-setoriais e capacidade intrínseca de estimular a 
integração de cadeias produtivas - envolvendo a germinação de novas 
atividades econômicas – o empreendimento deverá promover modificações 
na estrutura de produção local e regional, com destaque para a estimulação 
de efeitos em cadeia (backward and forward linkages); geração de emprego e 
renda; arrecadação tributária, etc.  

O impacto do empreendimento em termos de dinamização da economia 
regional deverá também se manifestar em termos de fixação de novos 
conhecimentos e aprendizados tecnológicos, da intensificação das relações de 
troca intra e inter-regionais, bem como em termos de finanças públicas do 
Estado e dos municípios envolvidos.  
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O impacto se manifestará quando associado aos aspectos ambientais de 
Pagamento da mão-de-obra contratada (AR29), Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas - AR31), Compra de Insumos materiais e serviços (AR41) e 
Recolhimento de tributos (impostos e taxas) (AR42). 

No em relação ao aspecto “Pagamento da mão-de-obra contratada” (AR29), o 
impacto será reversível, de abrangência regional, muito relevante, e de alta 
magnitude; temporário, contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo. 
No AR31 (Recolhimento de tributos) o impacto se diferencia por ser potencial 
e direto. 

Quando relacionado à Compra de insumos e matriais (AR41) e ao 
Recolhimento de Tributos associados Aquisição e Mobilização de insumos e 
equipamentos (AR42), o impacto será reversível, de abrangência regional, 
muito relevante, e de alta magnitude; temporário, contínuo, potencial, 
indireto e a ocorrer em curto prazo.  

Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

h.  Estímulo ao Empreendedorismo 

Diretamente associado aos demais impactos positivos anteriormente 
assinalados, o  “estímulo ao empreendedorismo”, dependerá da “difusão de 
conhecimento e aprendizado”, do “aquecimento de mercado imobiliário” e 
do “aumento do poder aquisitivo”. O resultado da sinergia entre estes 
impactos possibilita acréscimos positivos no “aumento da oferta de empregos 
indiretos”, no “aumento de padrão de consumo” e na “dinamização da 
economia”. 

O impacto é esperado quando associado aos aspectos ambientais de Geração de 
expectativas de empregabilidade e negócios (AR30) e Compra de insumos, 
materiais e serviços (AR41). 

No AR30 o impacto será reversível, de abrangência regional, muito relevante 
e de alta magnitude; temporário, contínuo, potencial, direto e a ocorrer em 
curto prazo. No AR41, o impacto se diferencia por ser indireto. 

Para a gestão deste impacto foram previstas ações de potencialização  que 
deverão ser conduzidas através de um Programa de Comunicação Social e 
de Relacionamento com as Partes Interessadas e do Programa Promoção ao 
Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da Região. 



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. VIII-34

i.  Melhoria de Orçamento Fiscal 

O impacto de “melhoria de orçamento fiscal” deverá ocorrer por força de 
aumento de arrecadação tributária, a qual, na fase de implantação do 
empreendimento, estará associada aos seguintes principais eventos:  

• Importação de equipamentos: O valor previsto de importações de 
máquinas e equipamentos  (R$ 560 milhões) ocasionará recolhimentos 
tributários estimados em R$ 120 milhões; 

• Aquisição de máquinas e equipamentos nacionais: Aquisições estimadas 
em R$ 1,3 bilhões com arrecadação tributária da ordem de R$ 440 milhões; 

• Aquisição de materiais de construção, de instalação e montagem: 
Aquisições estimadas em R$ 300 milhões, com arrecadação fiscal prevista 
de R$ 100 milhões; 

• Aquisição de serviços: Valor estimado em R$ 300 milhões, com 
arrecadação fiscal prevista de R$ 40 milhões. 

A composição estimada da arrecadação tributária na etapa de implantação do 
empreendimento, segundo natureza de impostos e taxas e segmentos de 
administração pública (municipal, estadual e federal) encontra-se 
apresentada na Tabela VIII.3.1. De sua análise verifica-se que da receita fiscal 
estimada em R$ 700 milhões, cerca de 47% é de arrecadação federal e 53% de 
âmbito estadual e municipal.  

Tabela VIII.3.1 Composição estimada da arrecadação tributária na etapa de implantação 
do empreendimento 

Arrecadação Federal 
Estadual / 
Municipal 

 

II + IPI 
COFINS/

PIS 
IR / 

CSLL 
ICMS ISS 

Total % 

Máquinas e equipamentos 
importados 

56 - - 68 - 124 18 

Máquinas e equipamentos 
nacionais 

105 55 43 236 - 439 63 

Mater. de construção e de Instal. & 
Mont. 

24 12 10 54 - 100 14 

Serviços - 12 10 - 15 37 5 

Total (R$ milhões) 185 79 63 358 15 700 - 

Participação (%) 27 11 9 51 2 100  

Observação: No caso do ICMS, os valores aqui assinalados não se constituem propriamente de receitas 
tributárias, no período de implantação, tendo em vista os diferimentos definidos no Memorando de 
Entendimentos firmado pelos acionistas da CSA com o Governo de Estado, bem como a Lei 4529, de 
31/05/05, que enquadra o empreendimento no Programa de Atração de Investimentos Estruturantes – 
RIOINVEST. 
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Diante ao aumento estimado de arrecadação tributária, que decorrerá da 
implantação do empreendimento, cabe lembrar a constatação de que - 
segundo o Estudo no 1.347 (IPP, 2004) - a cidade do Rio de Janeiro respondeu, 
no ano de 2000, por 72% de todas as receitas tributárias geradas no Estado, 
tendo evidenciado as seguintes participações, em relação aos totais 
arrecadados:  70% do ICMS, 65% do IPVA, 80% do ISS, 72% do IPTU. Sob 
efeito da fase de implantação do empreendimento, o município do Rio de 
Janeiro deverá expandir a sua participação sobre o total de arrecadações 
tributárias do Estado. 

Por outro lado, no que se refere aos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e 
Seropédica, cabe salientar as suas marcantes dependências de transferências de 
recursos do Estado e da União. Acredita-se que, já na sua etapa de implantação, o 
empreendimento deverá contribuir para reversão do quadro diagnosticado, seja 
pelo aumento de arrecadação de ISS ou de transferências de Estado e da União, 
sobretudo no que se refere a cotas-parte do ICMS. 

O impacto se manifestará quando previstos o aspecto ambiental de 
Recolhimento de tributos (impostos e taxas), associado ao Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-obra temporáriá  (AR31) e Aquisição / Mobilização 
de Insumos e/ou Equipamentos (AR42). O impacto foi avaliado como 
reversível, de abrangência regional e considerado muito relevante e de alta 
magnitude; temporário, contínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 

Neste caso, a potencialização do impacto em análise estará associada à 
adoção de medidas de estímulo a serem conduzidas no âmbito de um 
Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da 
Região. 

j.  Arrecadação de Contribuições Previdenciárias 

Considerando-se o aumento da oferta de empregos diretos e indiretos, bem 
como as correspondentes remunerações médias e respectivos encargos 
sociais, verifica-se que, em sua fase de implantação, o empreendimento 
deverá ocasionar a arrecadação de R$ 272 milhões em INSS e FGTS (R$ 194 
milhões referentes a empregos diretos e R$ 78 milhões, a indiretos). 

O impacto se manifestará associado aos mesmos aspectos mencionados no 
item anterior. 

Seja no caso do AR31 ou do AR42, o impacto será reversível, de abrangência 
regional e considerado muito relevante e de alta magnitude; temporário, 
contínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 
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Para a Gestão deste impacto são propostas ações de potencialização descritas 
no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

l.  Contribuição para a Balança de Pagamentos 

Tendo em vista que os investimentos totais estão estimados em R$ 3,5 bilhões 
(US$ 1,5 bilhões) e considerando-se a correspondente composição prevista de 
fontes de recursos, verifica-se que cerca de US$ 1,3 bilhões será originário do 
exterior, parte sob a forma de IED (investimentos externos diretos) e parte em 
financiamentos. Este montante de ingressos de divisas externas contribuirá 
para um saldo mais favorável no balanço de pagamentos internacionais.  

Observação: Conforme sabido, o balanço de pagamentos afere o resultado 
dos fluxos nacionais de entradas e saídas de divisas externas, relativas ao 
comércio exterior do país (exportações e importações de mercadorias), 
remunerações de serviços e movimentos de capitais.  

O impacto se manifestará quando associado ao aspecto ambiental de “Aporte 
de capitais e financiamentos internacionais” (AR100). 

Este será um impacto reversível, de abrangência regional, muito relevante e 
de alta magnitude. É um impacto temporário, descontínuo, real, direto e a 
ocorrer em curto prazo. 

m.  Melhoria de Geração de Valor 

Além de aumento de produção e preços de exportação, incrementos de 
produtividade e intensificação do processo de integração do empreendimento 
à economia regional - melhorias de geração de valor privado e social do 
empreendimento estarão também condicionadas à obtenção de incentivos 
fiscais. 

O impacto se manifestará quando associado ao aspecto ambiental de 
“Negociação de incentivos fiscais” (AR101) 

Este será um impacto reversível, de abrangência regional, relevante e de 
moderada magnitude. É um impacto permanente, contínuo, potencial, 
direto e a ocorrer em médio a longo prazo. 

A potencialização deste impacto é prevista através da adoção das medidas 
previstas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 
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n.  Estímulo à Mobilização da Sociedade Civil 

Na etapa de implantação da Usina, a ocorrência deste impacto estará 
associado ao aspecto ambiental Geração de Expectativas de Empregabilidade 
e Negócios (AR 30). O simples anúncio do empreendimento fará com que boa 
parte da sociedade civil da Área de Influência venha a se mobilizar, em busca 
de maiores e melhores informações sobre esta nova unidade industrial, de 
vez que a implantação de uma usina siderúrgica, trás, em seu bojo, uma série 
de esperanças e apreensões a diferentes grupos sociais.  

Não se pode esquecer que a região selecionada para sua implantação, 
apresenta um histórico de mobilização e de lutas sobre outros projetos que aí 
se instalaram. A própria baía de Sepetiba, por si só, já age como um ponto 
aglutinador de importantes agentes e entidades sociais. 

Assim, espera-se que o simples anúncio dos estudos ora em curso vá 
desencadear a mobilização de diferentes entidades, como, por exemplo: 
empresariais, em busca de novas oportunidades de negócios; sindicais, 
visando a alocação de trabalhadores nas obras de construção; ambientais, 
preocupadas com as conseqüências da implantação da Usina sobre o meio 
ambiente; universitárias e de classe, analisando criticamente o 
empreendimento em suas diversas facetas (tecnológica, locacional e 
ambiental); e comunitárias, avaliando seus impactos sobre as populações e 
infra-estruturas locais/regionais. Deste modo, estima-se que deverão se 
mobilizar tanto grupos de apoio ao empreendimento, como a ele contrários. 

Este o impacto foi avaliado como reversível, de abrangência regional, 
relevante, e de moderada magnitude; temporário, descontínuo, potencial, 
indireto e a ocorrer em curto prazo. 

Foram previstas ações de potencialização deste impacto que são descritas no 
Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as Partes 
Interessadas.  

3.3.2 IMPACTOS NEGATIVOS 

a. Geração de Expectativas 

Desde os primeiros anúncios com relação às perspectivas de seu lançamento, 
até o comunicado quanto à decisão dos empreendedores em concluir os 
estudos de engenharia e iniciar a sua implantação – grandes 
empreendimentos exercem fascínio e temor no inconsciente coletivo das 
populações nas suas áreas de influência. Verifica-se, em tais situações, um 
comportamento típico por parte da comunidade, com a projeção, sobre o 
empreendimento anunciado, de anseios e de perspectivas de realizações 
individuais e coletivas, disparando uma cadeia de expectativas, das quais 
decorrem ilusões e frustrações. 
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Iniciada com a não correspondência às expectativas, a geração de ilusões e 
frustrações se avoluma ao interagir com outros aspectos que condicionam o 
inconsciente coletivo e a autoestima da sociedade local, tais como: 
movimentos migratórios, pressões sobre a infra-estrutura pré-existente, 
enclaves culturais, prejuízos à paisagem, elevação de preços devido a 
descompassos de mercado, etc. Este movimento pode favorecer a inoculação 
de diferentes anamolias sociais, tais como: alcoolismo, uso de drogas, 
prostituição, etc. Fato que pode ser agravado pela contrações do contingente 
de mão-de-obra temporária, principalmente, ao término da fase de 
implantação, se o processo não for bem conduzido.  

O impacto se manifestará quando associado ao aspecto ambiental de “Geração 
de Expectativas de Empregabilidade e Negócios” (AR30). 

Este será um impacto reversível, de abrangência regional, relevante e de 
moderada magnitude; temporário, contínuo, potencial, direto e a ocorrer em 
curto prazo. 

Foram previstas ações de Monitoramento, Controle e Mitigação que foram 
descritas no Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as 
Partes Interessadas.  

b. Pressão sobre a Infra-Estrutura de Serviços e Equipamentos 
Públicos 

O empreendimento deverá ocasionar alterações sobre a infra-estrutura 
urbana, devido a pressões de demanda sobre os serviços de abastecimento de 
água, coleta e tratamento de efluentes, coleta e disposição de resíduos, 
varrição, saúde, educação, transportes, etc. 

O impacto se manifestará quando associado aos aspectos ambientais “Demanda 
por serviços e equipamentos públicos” (AR32), “Demanda por moradias” 
(AR33), ”Demanda de água potável” (AR51) e “Geração de efluentes 
domésticos” (AR52). 

No primeiro caso, a “demanda por serviços e equipamentos públicos” (AR32) 
pressionará a infra-estrutura de serviços e equipamentos públicos existente, 
devido à expansão da população em conseqüência de fluxos migratórios 
dominantemente intra-AII.   

No segundo caso (AR33), a “demanda por moradias” também afetará, de 
modo distinto, a infra-estrutura urbana determinando necessidades de 
ampliações. 



CSA – WO B6000/06 – OUTUBRO, 2005 ERM BRASIL LTDA. VIII-39

Dentre os serviços públicos, inclui-se, ainda, o transporte coletivo de 
passageiros.  Os funcionários de menor qualificação, que não forem incluídos 
no benefício do transporte fretado, irão demandar aos atuais serviços de 
transporte de passageiros, de atendimento às comunidades situadas no 
entorno do empreendimento. 

Como identificada no Diagnóstico, a atual oferta é caracterizada por quatro 
serviços regulares de transporte de passageiros, em ônibus e microônibus, 
que circulam na Avenida João XXIII, de alcance e freqüência restritos, sendo 
complementada por Kombis, em linhas operadas por autônomos, para o 
centro de Santa Cruz. 

Como a demanda a ser gerada estará vinculada aos horários de saída dos 
funcionários, em 4 turnos, torna-se pouco atrativo para as empresas 
operadoras de serviços regulares adequar sua oferta para atendimento a esta 
nova demanda, considerando, também, as características físicas e 
ocupacionais da Avenida João XXIII, de atendimento aos deslocamentos da 
população local. Ao longo do tempo, no entanto, esta situação poderá ser 
revertida, com o esperado aumento do fluxo migratório no entorno do 
empreendimento, gerando demanda nos demais períodos. 

Assim, pode-se esperar, em um primeiro momento, que a demanda gerada 
pela implantação do empreendimento induza o aumento da oferta de 
transporte em Kombis ou Vans, por parte dos atuais transportadores 
autônomos, e de novos prestadores de serviços de transporte de passageiros 
interessados em atender à demanda gerada.  

No caso da “demanda por serviços e equipamentos públicos” (AR32), o 
impacto será reversível, local, muito relevante e de moderada magnitude; 
permanente, contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo.  No caso da 
“demanda por moradias” (AR33), o impacto se diferencia por ser 
moderadamente relevante, de baixa magnitude, temporário, descontínuo, 
potencial e direto. Por outro lado, no caso da “demanda de água potável” 
(AR51), o impacto será reversível, regional, relevante e de moderada 
magnitude; temporário, contínuo, real, direto e de ocorrência em curto 
prazo; enquanto – no caso da “geração de efluentes domésticos” (AR52) - o 
impacto se diferencia por ser local. 

Propõe-se que o empreendedor implemente as ações de Monitoramento e 
Mitigação previstas no âmbito do Programa Promoção ao Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da Região.  
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c. Aumento de Fluxo Migratório  

Para a boa compreensão da natureza e extensão do impacto em análise, cabe 
salientar que a mão-de-obra a ser absorvida na fase de implantação pode ser 
decomposta quanto ao local de origem, à forma de vinculação ao 
empreendimento e à natureza / tipo de alojamento:  

Local de Origem (Residência): Tendo em vista as características sócio-
populacionais da região de influência do empreendimento, prevê-se que o 
maior parte da mão-de-obra a ser absorvida será residente na sua AID e AII, 
diferentemente do comportamento típico de  empreendimentos congêneres. 

Vinculação ao empreendimento: A maior porção da mão-de-obra a ser 
absorvida na fase de implantação do empreendimento deverá ser contratada 
ou sub-contratada das empresas que serão mobilizadas pela CSA para 
proceder às obras de edificações, instalações e montagens, além dos serviços 
especiais de engenharia, compreendendo detalhamento, gerenciamento, 
suprimentos e posta em marcha. A porção complementar deverá ser 
constituída pela mão-de-obra indireta que estará alocada em uma extensa e 
diversificada rede de empresas e micro-empreendedores de serviços de apoio 
ao próprio empreendimento, às suas infra-estruturas, bem como às 
necessidades sociais da mão-de-obra contratada e sub-contratada para a fase 
de implantação. 

Natureza / tipo de moradia: Quanto à natureza / tipo de moradia, a mão-de-
obra a ser absorvida na implantação pode ser decomposta em: i) Permanente: 
estima-se que a maior parte do contingente a ser absorvido será constituído 
de pessoas residentes na AID e AII, em caráter permanente; ii) Não 
permanente: Estima-se que uma pequena parte do contingente de mão-de-
obra será formada por fluxos migratórios, que tenderão a se distribuir entre 
duas tendências: ii.1) Previsivelmente permanente: uma porção do fluxo 
migratório tenderá a se tornar permanente e pressionará a demanda por 
residência, no primeiro momento, ou passará a demandar residências 
próprias, ao longo do tempo, à medida em que venham a exercer uma opção 
pela permanência; e ii.2) Previsivelmente transitória: uma porção 
complementar do fluxo migratório será de caráter efetivamente transitório, e 
não pressionará a demanda por residências. 

O impacto se manifestará associado ao aspecto ambiental “Geração de 
expectativas de empregabilidade e negócios” (AR30). 

Este será um impacto reversível, de abrangência regional, moderadamente 
relevante e de moderada magnitude; permanente, descontínuo, real, 
indireto e a ocorrer em curto prazo. 
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As ações de controle necessárias para a gestão deste impacto foram previstas 
no âmbito do Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as 
Partes Interessadas. 

d. Conflitos de Interesse - associados ao adensamento populacional na 
AID  

Na Teoria do Conflito Locacional (CL) a geografia social das cidades é 
entendida como resultado de uma luta entre grupos de poder.  O CL tem sido 
descrito como o debate público sobre alternativas atuais e previsíveis de uso e 
ocupação do solo. Refere-se, portanto, a conflitos que resultam de decisões 
relacionadas às dimensões geográficas ou espaciais. (Dear e Long, 1978, apud 
Calaes, 2005) 

O empreendimento deverá gerar conflitos de interesse, particularmente 
associados ao adensamento populacional na AID, face aos fluxos migratórios 
associados ao “recrutamento e contratação de mão-de-obra temporária” 
(TA1) que integra o processo de “mobilização de pessoal e equipamentos”. 

O conflito de interesses ocorrerá segundo duas vertentes. De um lado 
associado à “geração de expectativas de empregabilidade e negócios” (AR30) 
e de outro como resultado da pressão de demandas - “de serviços e 
equipamentos públicos” (AR32) e “de moradias” (AR33) - sobre uma 
estrutura de oferta com insuficiente capacidade de atendimento. Tal conflito 
persistirá até que seja reestabelecido o equilíbrio de suprimento das 
mencionadas necessidades, seja pelo arrefecimento da demanda 
temporariamente exacerbada, e/ou pela simultânea expansão da capacidade 
de oferta.   

No caso da “geração de expectativas de empregabilidade e negócios” (AR30), 
o impacto será reversível, regional, moderadamente relevante, moderada 
magnitude, permanente, descontínuo, real, indireto e a ocorrer em médio a 
longo prazo. No caso da “demanda por serviços e equipamentos públicos” 
(AR32), o impacto é potencial e temporário, e será relevante e de moderada 
magnitude. No caso da “demanda por moradias” (AR33), o impacto se 
diferencia por ser local e real. 

Para a gestão deste impacto foram Previstas ações de Mitigação descritas no 
Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da 
Região, bem como ações de controle descritas no Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento com as Partes Interessadas.  
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e. Eliminação de Postos de Trabalho e de Oportunidades de Negócio 

A tarefa de “dispensa de mão-de-obra da fase de construção” (TA21) do 
Processo de “desmobilização de pessoal e equipamentos” inclui o aspecto 
ambiental real de “fechamento de frentes de trabalho temporárias” (AR92). 
Parte da mão-de-obra poderá eventualmente ser absorvida por outros 
projetos e empreendimentos localizados na região.  

Admite-se, entretanto, que parte dos trabalhadores poderá não ser 
aproveitada pelo mercado de trabalho regional, devido à redução da 
demanda, contribuindo para o aumento do contingente ocupado no setor 
informal da economia ou, em pior cenário, para a expansão da massa de 
desempregados. 

Este impacto deverá ter sua intensidade reduzida, devido ao aproveitamento 
de parte da mão-de-obra liberada ao final da implantação, na subseqüente 
fase de operação do empreendimento, bem como em razão dos efeitos de 
dinamização da economia regional, com previsíveis expansões e/ou 
instalações de novos empreendimentos, com ênfase na cadeia do setor 
metalúrgico. Assinale-se, que a mão-de-obra liberada ao final da implantação 
do empreendimento deverá dispor, na sua maioria, de capacitações afins com 
demandas de setores e atividades de boa vocação econômica na região. 

Este impacto é irreversível, de abrangência regional, muito relevante, de alta 
magnitude, temporário, descontínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 

Para a gestão deste impacto foram previstas medidas de compensação 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 

f. Queda de Poder Aquisitivo 

Conforme assinalado anteriormente, com o início de operação do 
empreendimento, parte da mão-de-obra alocada à fase de implantação, 
poderá se destinar a empregos de remunerações inferiores, atividades de 
economia informal ou ao desemprego, com efeitos de redução da renda 
média per capita da população da AID e conseqüente queda de poder 
aquisitivo. Assinale-se que tal perda de poder aquisitivo se expressará não 
apenas pela redução da massa de salários e remunerações de serviços, como 
também pela previsível contração de benefícios sociais e trabalhistas. 

Com menor poder aquisitivo, a mencionada parte da mão-de-obra da fase de 
implantação tenderá a reduzir o nível de consumo e a deslocar residência 
para áreas de menor custo, em razão de atributos urbanos inferiores e/ou de 
irregularidade fundiária, evidenciando-se um processo seqüencial de 
contrações de qualidade de vida. 
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O impacto se manifestará associado ao aspecto ambiental “Fechamento de 
frentes de trabalho temporário” (AR92). 

Este impacto é irreversível, de abrangência local, muito relevante, de alta 
magnitude, temporário, descontínuo, real, indireto e a ocorrer em curto 
prazo. 

A compensação do impacto em análise deverá ser empreendida através do 
Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da 
Região.  

g. Sobrecarga nas Vias de Acesso  

Na etapa de implantação da Usina, as tarefas Depósito Intermediário de 
Resíduos – DIR (TC1), e SÃO (TC6), relacionadas ao processo Sistema de 
Controle da Qualidade Ambiental , e as tarefas de Transporte de Mão-de-
Obra Contratada (Contratação de Serviços de Transporte Fretados – TA2) e 
de Aquisição / Mobilização de Insumos e/ou Equipamentos – TA3, 
decorrentes do processo de Mobilização de Pessoal e Equipamentos, irão 
requerer operações de transporte rodoviário, a maioria em veículos pesados, 
de diferentes tipos. 

O transporte dos resíduos domésticos gerados nos refeitórios, sanitários e 
escritórios, dos resíduos especiais gerados no ambulatório e, também, dos 
materiais não aproveitáveis nas obras civis (entulho, madeira, ferragens, etc.) 
se dará durante todo o período das obras e será efetivado em acordo com a 
capacidade de armazenamento e de tratamento de Sistema de Controle da 
Qualidade Ambiental projetado. É prevista a geração de cerca de 950 
toneladas /mês de resíduos, a serem transportadas para disposição final nos 
aterros sanitários em operação no Rio de Janeiro, como o aterro localizado no 
bairro carioca de Gericinó (antes, Bangu) e o Aterro Metropolitano de 
Gramacho, localizado no Município de Duque de Caxias. Uma parcela dos 
resíduos das obras civis, no entanto, poderá ser comercializada, tendo 
destinos diversos, dentro e fora da AID.  

Pode-se, então prever a realização de pelo menos 2 viagens/dia, em média, 
de transporte de resíduos, que se dará em veículos de carga indicados para tal 
fim, ou seja, caminhões do tipo basculante e/ou porta-contenedores, e de 
mais  as viagens/dia, relacionadas ao transporte dos efluentes sanitários, para 
a GAIAPAN, até o início da operação da dutovia a ser implantada . 
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O transporte de todos os insumos necessários para a implantação das 
diversas unidades da Usina – materiais de construção, máquinas e 
equipamentos –, por sua vez, também irá se estender por todo o 
período das obras, com as operações efetivadas em acordo com o 
Cronograma Físico, sendo prevista uma média de 200 viagens/dia, em 
veículos de carga de diferentes porte e capacidade, em função do tipo 
da carga.  A maior concentração de transporte de insumos, no entanto, 
se dará no início das obras, relacionado à mobilização de máquinas e 
equipamentos e de insumos básicos, e no pico das obras, períodos estes 
em que a quantidade de viagens/dia poderá atingir o dobro da média 
prevista. 

Os materiais e equipamentos utilizados na etapa de implantação da Usina 
serão procedentes de diversas regiões do Brasil, devido à magnitude dos 
contratos e subcontratos com os fornecedores, podendo-se, prever, no 
entanto, que insumos básicos como areia, brita e cimento, devam ser 
adquiridos na AID e os demais preferencialmente nas áreas centrais dos 
municípios inseridos na AII, como Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu, devido ao custo de transporte associado. 

Quanto ao transporte da mão de obra, será contratado pelas empreiteiras, a 
empresas transportadoras, o fretamento de veículos de um ou mais tipos – 
ônibus, micro-ônibus, vans e /ou kombis -, para atender aos deslocamentos 
diários de parte dos funcionários contratados, durante todo o período das 
obras, sendo previsto um total de até 500 viagens/dia de ônibus, no pico das 
obras, atendendo aos 4 turnos de trabalho programados.  A oferta de 
trasnporte poderá ser complementada por veículos de menor capacidade – 
microônibus e Vans, para atendimento aos funcionários de nível 
intermediário. Os funcionários não atendidos pelo transporte fretado irão 
demandar os atuais serviços de passageiros em operação que atendem à área 
de entorno do empreendimento, apresentados no Diagnóstico.  Para os 
funcionários de nível executivo haverá a oferta de estacionamento com 600 
vagas para seus automóveis particulares e mais 400 vagas para 
visitantes/fornecedores.  

Todas as operações de transporte requeridas na etapa de implantação da 
Usina irão resultar em uma intensificação do tráfego de veículos nas rodovias 
e vias urbanas que integram os itinerários a serem percorridos, acarretado em 
uma sobrecarga do tráfego ocorrente, especialmente nas vias de acesso à 
Usina, onde estima-se que poderão ser concentradas, até 2.000 viagens/dia de 
ônibus, vans/kombis, caminhões e automóveis.  
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Santos (BR-101), pelas vias internas do Distrito Industrial de Santa Cruz – Rua 
Átila Temporal / Rua Guarantã e trecho da Avenida João XXIII, à direita do 
Canal de São Francisco – considerando a utilização da ponte ferroviária 
existente sobre este canal, desativada, que será adequada para absorver o 
tráfego rodoviário gerado pelas obras. Um acesso secundário, a partir da 
Avenida Brasil e /ou Praça do Gado, em Santa Cruz, através do outro trecho 
da Avenida João XXIII, à esquerda de Canal de São Francisco é previsto, para 
uso esporádico.   

Como não há como as empreiteiras responsáveis pelas obras de implantação 
da Usina obrigar os transportadores contratados pelas fornecedoras de 
insumos a utilizarem o acesso principal, via Distrito Industrial, no caso de 
deslocamento com origem nas porções leste da AID e AII, onde o acesso via 
Avenida Brasil é o de menor distância, os impactos ambientais se farão 
manifestar de forma mais relevante no trecho da Avenida João XXIII entre a 
Praça do Gado e o Canal de São Francisco, por suas características físico-
operacionais e sua utilização.   

Como referido no Diagnóstico, este trecho da Avenida João XXIII, se 
apresenta em pista simples, com pavimento em estado precário de 
conservação, sinalização deficiente/ou inexistente e com a presença, em 
alguns pontos de redutores de velocidade, limitando a capacidade de tráfego 
desta via.  Nas margens da João XXIII encontram-se escolas e 
estabelecimentos comerciais de pequeno porte, como bares, papelarias e 
mercearias, e algumas das residências que integram diversos conjuntos 
habitacionais de populações de baixa renda, acessados por esta avenida.  
Dada sua descontinuidade, o volume de tráfego ocorrente é relativamente 
baixo, relacionado à circulação de veículos que atendem aos moradores e 
comerciantes locais, ou seja, poucos automóveis de moradores e visitantes; 
ônibus de transporte escolar, contratado pela Prefeitura; kombis e 
microônibus, para transporte público da população, com reduzida freqüência.  
O tráfego de veículos de carga – caminhões, vans e/ou kombis é eventual, 
associado, apenas, às necessidades de abastecimento do comércio local ou à 
construção e/ou reforma de edificações residenciais e/ou comerciais.    

Assim, durante as obras de implantação da Usina e do Porto, a sobrecarga do 
tráfego na Avenida João XXIII, resultante da circulação dos veículos pesados, 
traduzida pela elevação bastante significativa no volume de tráfego hoje 
ocorrente e, também, pela alteração de sua composição, com maior 
participação relativa de ônibus e caminhões, acarretará em uma aceleração do 
processo de deterioração do pavimento desta via, que hoje já não apresenta 
boas condições de circulação, e em uma redução da fluidez do tráfego, 
podendo, inclusive, ocorrer retenções junto ao acesso à área do 
empreendimento, caso haja concentração nas operações de transporte.  
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A esperada sobrecarga neste trecho da Avenida João XXIII também irá elevar 
os atuais riscos de acidente de trânsito, como tombamento de carga e/ou 
veículo, colisões/abalroamento e atropelamento de pedestres.  Os riscos de 
colisões são potenciais, considerando que neste trecho o tráfego de veículos se 
dá em dois sentidos, sem segregação dos fluxos (canteiro central e/ou 
barreiras de concreto) sem acostamentos laterais definidos, nem sinalização 
de trânsito eficiente encontrando-se, apenas, em determinados pontos, 
redutores de velocidade. Há que se considerar, ainda, a possibilidade de 
acidentes envolvendo veículos de transporte de carga e veículos de transporte 
escolar, com freqüência elevada nos horários de entrada e saída de estudantes 
das escolas locais.  

Os atuais riscos de atropelamento serão intensificados considerando não só 
que em pequenos segmentos da Avenida João XXIII encontram-se 
implantados passeios (calçadas) adequados para circulação de pedestres, 
como também que no segmento junto à entrada das obras não há semáforos 
nem sinalização horizontal indicativa de travessia da via (faixa de pedestres), 
nem tampouco redutores de velocidade. Devido à presença de escolas nesta 
avenida, pode-se prever um maior risco de atropelamentos de crianças 
/adolescentes, relacionado à circulação de veículos de atendimento às obras 
de implantação da Usina, que hoje, assim como o restante da população local, 
percebem esse risco como pequeno, ou inexistente, em função do reduzido 
volume de tráfego ocorrente nesta avenida.  

Este será um impacto reversível, de abrangência local, muito relevante e, 
portanto, de moderada magnitude. É um impacto temporário, descontínuo, 
real, direto e a ocorrer em curto prazo. 

As ações de Monitoramento e controle previstas para a gestão deste impacto 
são apresentadas no âmbito do Programa de Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes Interessadas e do Programa de 
Monitoramento e Controle das Operações de Transporte.  

h. Incômodos à população de entorno 

Na etapa de implantação da Usina, a ocorrência de incômodos à população 
residente na área de entorno do empreendimento estará associada, 
basicamente, aos transtornos comuns à execução de qualquer obra de grande 
porte, ou seja, à geração de ruídos, material particulado e vibrações 
decorrentes diretamente da obra, como, também, das necessárias operações 
de transporte de pessoal, materiais e equipamentos.  

O impacto se manifestará associado aos aspectos ambientais “Geração de 
vibrações” (AR 9), “Geração de material particulado” (AR 95 / 96) e “Geração 
de ruídos” (AR 97 / 98 / 99). 
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Para atendimento do cronograma de implantação é previsto que as atividades 
de obras se desenvolvam durante as 24 horas do dia, em quatro turnos 
ininterruptos de trabalho. Deste modo, por um período de 34 meses 
consecutivos, haverá movimentação no canteiro de obras tanto nos horários 
diurnos, como nos noturnos, o que poderá gerar incômodo tanto na 
população residente, como naquela que necessita transitar pela região.  

Ressalte-se, entretanto, que o contrato com as empreiteiras a serem 
encarregadas das obras de execução, incluirá cláusulas, vedando a realização 
de algumas atividades no período noturno, como, por exemplo, o transporte 
de cargas. 

As populações residentes no entorno imediato ao empreendimento – 
principalmente a residente na comunidade localizada entre a linha férrea e a 
Avenida João XXIII, dada sua maior proximidade ao terreno selecionado para 
implantação da Usina, ficará mais sujeita aos transtornos da obra em si, já que 
conviverá durante um longo período, com os sons, vibrações e poeiras 
decorrentes diretamente das obras de implantação. 

Conforme descrito no item de diagnóstico sócio-econômico, a área de entorno 
da Usina apresenta um padrão ocupacional urbano, com predomínio do uso 
residencial. A avenida João XXIII se constitui na principal via local. Sendo 
que, ao longo de seu traçado situam-se escolas de pré-escola e 1o grau, postos 
de saúde, igrejas, um clube e pequenos pontos comerciais.  

De modo a minimizar parte dos possíveis incômodos às comunidades de 
entorno – principalmente daqueles vinculados à geração de material 
particulado e ruído oriundos do transporte de pessoal, equipamento e 
materiais – o próprio empreendimento já contempla a construção de uma 
nova via de acesso ao terreno, através do Distrito Industrial de Santa Cruz, 
aproveitando a ponte ferroviária existente sobre o canal do São Francisco, que 
será adaptada para o tráfego rodoviário, diminuindo, assim, o tráfego de 
veículos pesados na avenida João XXIII. 

Este impacto, quanto aos aspectos ambientais vinculados à geração de ruídos, 
vibração e material particulado na área interna a implantação da Usina foi 
avaliado como reversível, de abrangência local, moderadamente relevante, 
de baixa magnitude, temporário, contínuo, real, direto e a ocorrer em curto 
prazo. 

Quanto aos impactos vinculados à geração de ruídos e material particulado 
nas rotas de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, este impacto é 
reversível, de abrangência regional, relevante, de moderada magnitude, 
temporário, cíclico, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 
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As ações de controle propostas para este impacto deverão ser efetivadas 
através da elaboração do Programa de Monitoramento e Controle das 
Operações de Transporte. As ações de mitigação são apresentadas no âmbito 
do Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as Partes 
Interessadas. 

i. Alterações das Relações Comunitárias na Área de Entorno 

Na etapa de implantação da Usina, a ocorrência do impacto “Alterações das 
Relações Comunitárias na Área de Entorno”, estará associado ao aspecto 
ambiental real “Abertura de Frentes de Trabalho”.  Destaca-se que a 
construção do empreendimento irá alocar, em média, cerca de 10.000 pessoas, 
durante 34 meses. Somando no pico das obras a 18.000 trabalhadores. Parte 
deste contingente será constituído por pessoas oriundas de outras regiões do 
município do Rio de Janeiro e, mesmo, de outros municípios do Estado, as 
quais trarão consigo toda uma história de vida e hábitos diferentes dos atuais 
moradores locais.  

O impacto se manifestará associado ao aspecto ambiental “Abertura de 
Frentes de Trabalho” (AR 28). 

Apesar da área em estudo se constituir em uma área urbana, situada na franja 
de expansão do município do Rio de Janeiro, é certo que especificamente 
quanto às comunidades situadas na área de entorno do empreendimento, 
ocorre uma situação singular. Estas comunidades, dadas à configuração 
geográfica local, encontram-se, em parte, isoladas da mancha urbana de 
expansão metropolitana, por se localizam em uma região cuja configuração 
atual não permite a formação de um contínuo de expansão.  Situada na parte 
final da avenida João XXIII, sem interligação direta com outra via rodoviária, 
têm, ainda, como limites/barreiras o Distrito Industrial de Santa Cruz, junto 
ao canal de São Francisco, e a BR-101. 

As comunidades em questão apresentam relações sociais próprias e 
específicas, onde a chegada de novo contingente populacional – constituído, 
em sua grande maioria, por pessoas do sexo masculino, em idade ativa – irá 
por certo alterar-se. 

Este o impacto foi avaliado como irreversível, de abrangência local, 
relevante, e de moderada magnitude; permanente, contínuo, real, indireto e 
a ocorrer em curto prazo. 

A ação de mitigação prevista para este impacto deverá ser estruturada no 
Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as Partes 
Interessadas. 

j. Aumento de problemas sociais 
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Nesta etapa, a ocorrência deste impacto estará associada aos aspectos 
ambientais “Abertura de Frentes de Trabalho” (AR 28) e “Demanda por 
Serviços e Equipamentos Públicos” (AR 32), devido ao fato de que o anúncio 
do início das obras e conseqüente abertura de postos de trabalho irá atrair 
para área um contingente maior de pessoas do que a efetiva capacidade de 
alocação das obras. 

Estima-se que parte das pessoas atraídas à região, mesmo não conseguindo 
trabalho no empreendimento deverá se estabelecer na área de entorno, na 
expectativa de uma chance de trabalho. Este contingente de novos moradores 
deverá ser formado, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, 
desempregadas e sem fortes vínculos familiares, o que poderá contribuir para 
o aumento dos problemas sociais. Sem emprego e sem laços comunitários 
definidos com a área, esses novos migrantes poderão contribuir para o 
incremento dos casos de alcoolismo, prostituição e violência hoje ocorrentes 
na região. 

Por outro lado, a simples presença de cerca de 10.000 novos trabalhadores na 
obra, devendo somar 18.000 no período de pico, também deverá contribuir 
para o aumento dos índices locais de alcoolismo, prostituição e violência. 

Este o impacto foi avaliado como reversível, de abrangência local, relevante, 
e de moderada magnitude; permanente, descontínuo, potencial, indireto e a 
ocorrer em médio/longo prazo. 

As ações de mitigação propostas para este impacto devem ser implementadas 
no Programa de Comunicação Social e Consulta às Partes Interessadas e no 
Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da 
Região. 

k. Incremento da ocupação irregular 

Na etapa de implantação da Usina, a ocorrência deste impacto estará 
associado ao aspecto ambiental real “Demanda por Moradias” (AR 33). O 
aumento do fluxo migratório, associado a existência de terrenos não 
ocupados na área de entorno de empreendimento poderá gerar um aumento 
da ocupação irregular. 

Conforme descrito no diagnóstico sócio-econômico a R.A. de Santa Cruz 
apresenta uma ocupação predominante residencial unifamiliar, porém, 
também há conjuntos habitacionais, loteamentos regulares e irregulares, e 
invasões. Padrão este que mantém na área de entorno imediato do 
empreendimento. Assim, na região em estudo, que já possui um histórico de 
ocupações irregulares, com a migração decorrente do empreendimento e a 
presença de áreas desocupadas, tenderá a se intensificar. 
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Este o impacto foi avaliado como irreversível, de abrangência local, 
relevante, e de alta magnitude; permanente, contínuo, real, indireto e a 
ocorrer em médio/longo prazo. 

As ações propostas para este impacto estão descritas no Programa Promoção 
ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da Região, que 
contempla, em seu bojo, ações conjuntas do empreendedor e da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB. 
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QUADRO VIII.3.3 

CONSOLIDAÇÃO DOS IMPACTOS DO MEIO 
SOCIOECONÔMICO – ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa Natureza:

Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Aquecimento do mercado 
imobiliário

AR 33 - Demanda por moradias Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações mercantins e 
não mercantins, de modo a 
contribuir para o fomento ao 
desenvolvimento local

    

   

   

QUADRO V.4.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Resultados Esperados

Processo

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)
 Ações de Acompanhamento e 

Verificação
Ações de Potencialização dos 

Impactos Ambientais Benéficos

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Aquecimento do mercado 
imobiliário

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

Mobilização de Pessoal  e 
Equipamento

AR 30 - Pagamento da Mão-de-obra 
contratada

AR 42 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 29 - Pagamento da Mão-de-obra 
contratada

AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

Melhoria de Geração de Valor AR 101 - Negociação de Incentivos 
Fiscais

Implantação da Usina

Estímulo à Mobilização da sociedade 
civil

AR 30- Geração de Expectativas de 
Empregabilidade e Negócios

Mobilização de Pessoal  e 
Equipamento

Programa de Comunicação Social e 
de Relacionamento com as Partes 
Interessadas

Contribuição para a melhoria na 
percepção dos benefícios gerados 
pelo empreendimento para a região. 

Ampliação e fortalecimento de uma 
rede de relações mercantins e não 
mercantins, de modo a contribuir 
para o fomento ao desenvolvimento 
local

Aspecto Ambiental Real (ARn)
 Ações de Acompanhamento e 

Verificação
Ações de Potencialização dos 

Impactos Ambientais Benéficos

Mobilização de Pessoal  e 
Equipamento

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região

Aumento do poder aquisitivo

QUADRO V.4.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Resultados Esperados

Processo

Aumento do padrão de consumo

Impacto Ambiental

Mobilização de Pessoal  e 
Equipamento

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos 
Alta Natureza:

Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Aquecimento do mercado imobiliário AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

AR 31 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR 42 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 29 - Pagamento da Mão-de-obra 
contratada

AR 31 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 42 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR 31 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR 42 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

Programa Promoação ao 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região

Ampliação e fortalecimento de uma 
rede de relações mercantins e não 
mercantins, de modo a contribuir 
para o fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  para a 
elaboração de proposta coletiva 
para as questões ligadas ao 
desenvolvimento local;
Incremento da noção de cidadania, 
na medida em que a população 
assumirá papel como co-
responsável pelo desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida da 
população da área de influência, 
inclusive no que se refere ao padrão 
de urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, 
redução de casos de violência, etc. 

Melhoria de orçamento fiscal Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Aumento da oferta de empregos 
indiretos

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Dinamização da economia Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Resultados Esperados

Processo
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Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)
 Ações de Acompanhamento e 

Verificação
Ações de Potencialização dos 

Impactos Ambientais Benéficos

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Arrecadação de contribuições 
previdenciárias

Aumento da oferta de empregos 
diretos

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos 
Alta Natureza:

Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Programa Promoação ao Ampliação e fortalecimento de uma 

Resultados Esperados

Processo
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Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)
 Ações de Acompanhamento e 

Verificação
Ações de Potencialização dos 

Impactos Ambientais Benéficos

X

Difusão de conhecimento e 
aprendizado

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

AR 41 - Compra de insumos, 
materiais e serviços

Contribuição para a balança de 
pagamentos

AR 100 - Aporte de Capitais e de 
Financiamentos Internacionais

Implantação da Usina

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região; Programa de 
Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes 
Interessadas

Ampliação e fortalecimento de uma 
rede de relações mercantins e não 
mercantins, de modo a contribuir 
para o fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  para a 
elaboração de proposta coletiva 
para as questões ligadas ao 
desenvolvimento local;
Incremento da noção de cidadania, 
na medida em que a população 
assumirá papel como co-
responsável pelo desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida da 
população da área de influência, 
inclusive no que se refere ao padrão 
de urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, 
redução de casos de violência, etc; 
Contribuição para a melhoria na 
percepção dos benefícios gerados 
pelo empreendimento para a região. 

Estímulo ao empreendorismo AR 30 - Geração de Expectativas de 
Empregabilidade e Negócios



 

Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR 96 - Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos, equipamentos e 
movimentação de máquinas)

AR 97 - Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

AR 98 - Geração de ruídos 
(atividades do canteiro e da 
implantação - uso de martelos, 
politriz e equipamentos de 
corte de chapas metálicas, 
jateamento de 
pintura,operação das 
máquinas)

Pressão sobre a infra-estrutura 
de serviços e equipamentos 
públicos

AR 33 - Demanda por 
moradias

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Ampliação e fortalecimento 
de uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, 
de modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de 
vida da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

Redução dos impactos 
associados aos incômodos 
gerados pelas obras, relativos 
à geração de poeira, ruído e 
aumento do fluxo de 
transporte;
Melhoria das condições de 
conforto e segurança de 
usuários das vias e pedestres.
Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

Programa de Monitoramento 
e Controle das Operações de 
Transporte

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Incômodos à população de entorno Implantação da Usina

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental Real 

(ARn)

Processo

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

QUADRO V.4.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Resultados esperados
 Acompanhamento e 

Monitoramento
Ações de Compensação 

Ambiental 

Etapa do Empreendimento:
X

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Alteração das relações 
comunitárias na área de 
entorno

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

AR 28 - Abertura e Frentes de 
Trabalho

AR 32 - Demanda por serviços 
e equipamentos públicos

Aumento do fluxo migratório AR 30 - Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e Negócios

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região;  Ampliação e 
fortalecimento de uma rede 
de relações mercantins e não 
mercantins, de modo a 
contribuir para o fomento ao 
desenvolvimento local; 
Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de 
vida da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

Programa de Comunicação 
Social e Consulta às Partes 
Interessadas; Programa de 
Fomento ao Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região
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Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperados

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Impacto Ambiental
 Ações de Acompanhamento 

e Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Aumento de problemas sociais Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Aspecto Ambiental Real 
(ARn)

Processo

X
X

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco
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Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperados

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Impacto Ambiental
 Ações de Acompanhamento 

e Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Aspecto Ambiental Real 
(ARn)

Processo

X
X

X

AR 30 - Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e Negócios

AR 32 - Demanda por serviços 
e equipamentos públicos

AR 33 - Demanda por 
moradias

Geração de expectativas AR 30 - Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e Negócios

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

AR 9 - geração de Vibração Infra-estrutura da Siderurgia

AR 99 - Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em área 
externa ao empreendimento)

Implantação da Usina

Redução dos impactos 
associados aos incômodos 
gerados pelas obras, relativos 
à geração de poeira, ruído e 
aumento do fluxo de 
transporte;
Melhoria das condições de 
conforto e segurança de 
usuários das vias e pedestres.
Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região;  Ampliação e 
fortalecimento de uma rede 
de relações mercantins e não 
mercantins, de modo a 
contribuir para o fomento ao 
desenvolvimento local; 
Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de 
vida da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Programa de Monitoramento 
e Controle das Operações de 
Transporte

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas

Incômodos à população do 
entorno

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Conflito de interesses



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

QUADRO V.4.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Resultados esperados

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Impacto Ambiental
 Ações de Acompanhamento 

e Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Aspecto Ambiental Real 
(ARn)

Processo

X
X

X

AR 33 - Demanda por serviços 
e equipamentos públicos

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

AR 51 - Demanda de água 
potável

AR 52 - Geração de efluentes 
domésticos

AR 17 - Transporte de 
Resíduos (via externa)

AR 27 - Transporte do efluente 
para sistema externo de 
tratamento

AR 34 - Tráfego de ônibus 
fretados e caminhões

AR 39 - Transporte de 
Materiais e Equipamentos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

Redução dos impactos 
associados aos incômodos 
gerados pelas obras, relativos 
à geração de poeira, ruído e 
aumento do fluxo de 
transporte;
Melhoria das condições de 
conforto e segurança de 
usuários das vias e pedestres.
Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo 
empreendimento para a 
região.

Ampliação e fortalecimento 
de uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, 
de modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de 
vida da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas; 
Programa de Monitoramento 
e Controle das Operações de 
Transporte

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas; 
Programa de Monitoramento 
e Controle das Operações de 
Transporte

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Canteiro de Obras

Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Pressão sobre a infra-estrutura 
de serviços e equipamentos 
públicos

Sistemas de Controle da 
Qualidade Ambiental

Sobrecarga nas vias de acesso



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Alta Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Eliminação de postos de 
trabalho e de oportunidades de 
negócio

AR 92 - Fechamento de Frentes 
de Trabalho temporária

Desmobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Incremento da ocupação 
irregular

AR 33 - Demanda por moradias Mobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Queda de poder aquisitivo AR 92 - Fechamento de Frentes 
de Trabalho temporária

Desmobilização de Pessoal e 
Equipamentos

Programa de Promoçõa ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região

Ações de Controle dos 
Aspectos Ambientais

Etapa do Empreendimento:

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, 
de modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida 
da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

QUADRO V.4.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Ações de Mitigação dos 

Impactos Ambientais
Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento 
e Verificação

Resultados Esperados

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Ações de Compensação 
Ambiental

X

X

X
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ANEXO VIII.1 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL – 
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO 



Implantação
Operação

AR 1 Geração de ruídos 
(decorrentes de operação 
dos equipamentos) TD DIVERSOS

AR 2 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

TD DIVERSOS

AR 3 Geração de resíduos 
oleosos decorrentes de 
vazamento, 
derramamentos, etc.)

Alteração das 
Propriedades do Solo

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Médio a Longo X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X

Redução da 
Disponibilidade de 
Habitats para Algas e 
Fauna de Invertebrados do 
Manguezal

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Permanente Descontínua Potencial Direta Curto prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Permanente Contínua Potencial Direta Curto prazo X X

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

AR Geração de Sedimentos 
(nivelamento e acessos)

4

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

INFRA-ESTRUTURA DA 
SIDERURGIA

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20

Preparação do Terreno
Construção / Melhorias 
da Estrada e Acessos
Construção da Captação 
e Adução de Água
Construção do sistema 
de tratamento de água
Construção da 
Subestação Elétrica 
Construção do Sistema 
de Distribuição de 
Energia
Construção Predial
Construção dos 
Sistemas de Controle 
Ambiental (para obra)
Construção dos Diques 
/ Sumps para 
Contenção de Finos
Construção do Pátio de 
Matérias Primas
Construção da Coqueria
Construção da 
Sinterização
Construção do Alto 
Forno
Construção da Aciaria
Construção do 
Lingotamento
Construção da Fábrica 
de Oxigênio
Construção da 
Termelétrica
Construção do 
Processamento de 
Escória
Construção das 

 Sistemas de Drenagem e 
Limpeza



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 5 Geração de resíduos 
sólidos (entulhos de 
obras, madeiras, pilhas, 
cabos elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis elétricos 
e componentes eletro-
eletrônicos, isopor, 
lâmpadas com vapor de 
mercúrio e fluorescente, 
papéis, papelões, 
resíduos mistos, 
borrachas, sucatas de 
correia, tintas, vidros)

DIR

TD DIVERSOS

AR 6 Geração de ruídos 
(decorrentes de operação 
dos equipamentos e 
veículos / escavações,  
serras elétricas, 
politrizes, etc)

TD DIVERSOS

AR 7 Geração de material 
particulado 
(movimentação de 
máquinas)

TD DIVERSOS

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Descontínua Potencial Indireto Curto prazo X

Redução da 
Disponibilidade de 
Habitats para Algas e 
Fauna de Invertebrados do 
Manguezal

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Permanente Descontínua Potencial Direta Curto prazo X X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Local Relevante Moderada temporária Contínua Real Direta Curto prazo X X

vibração do solo na 
vizinhança

Reversível Local Irrelevante Desprezível temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X

Afugentamento da  Fauna 
Silvestre

Reversível Local Relevante Moderada temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X

AR 9 Geração de Vibração

AR 8 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
betoneiras, e pisos)

Construção das 
Estruturas de 
Manutenção
Construção da 
Tubulação de Esgoto 
Doméstico



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 10 Geração de Resíduos 
oleosos (borras oleosas, 
decorrentes de 
vazamento, 
derramamentos, etc.)

DIR

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Local Irrelevante Desprezível temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Local Relevante Moderada temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Relevante Moderada temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Real Direta Médio a Longo X X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua real Direta Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X

AR 13 Geração de gases de 
combustão (veículo e 
motores diesel)

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Real Direta Curto Prazo X X

AR 14 Geração de resíduos 
sólidos (eletrodos, 
sucata metálica)

DIR  

TD DIVERSOS

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Real Direta Médio a Longo X X X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X X

Redução da 
Disponibilidade de 
Habitats para Algas e 
Fauna de Invertebrados do 
Manguezal

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X X

AR 16 Exposição de Solos Alteração das 
Propriedades do Solo

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo

AR 17 Transporte de Resíduos 
(via externa)

Sobrecarga nas vias de 
acesso

Reversível Local
Muito 

relevante
Moderada temporária descontínua real Direta Curto prazo X X X

AR 18 Tratamento / disposição 
final

Contaminação do Aquífero 
Raso

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária contínua Potencial Indireto Médio a Longo X

AR 19 Geração e disposição de 
resíduos (lodos)

Aterro sanitário
_

AR 20 Geração de odores Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Direta Curto Prazo

 Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

Rompimento de sistema 
de drenagem em pontos 
localizados (ruptura 
e/ou assoreamento de 
canaletas e/ou descidas 
d'água)

AR 11

AR

TC 2 

Depósito Intermediário 
de Resíduos - DIR

SISTEMAS DE 
CONTROLE DA 
QUALIDADE 
AMBIENTAL (operação)

Geração de sedimentos 
(escavações)

12

15 Geração de sedimentos 
(escavações)

AR

TC 1 

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
Esgoto Doméstico

 Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

 Sistemas de Drenagem e 
Limpeza



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

Alt. na Qualid. Água 3 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

AR 22 Geração de sedimentos 
(manutenção do maciço, 
desassoreamento das 
bacias) _

Alt. na Qualid. Água 3 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades de Algas e 
Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X X

TC 4 Aspersão de Pátios e 
Vias

_ _ _ _ _
AR 24 Geração de resíduos 

(resíduos plásticos e 
sacos de aniagem)

TD DIVERSOS

AR 25 Recuperação de Áreas 
Degradadas

AR 26 Geração de resíduos 
oleosos (manutenção)

DIR  Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X X

AR 27 Transporte do efluente 
para sistema externo de 
tratamento

Sobrecarga nas vias de 
acesso

Reversível Local
Muito 

relevante
Moderada temporária descontínua real Direta Curto prazo X X X

alteração das relações 
comunitárias na área de 
entorno

Irreversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Moderada Permanente Contínua Real Indireto Curto prazo X

Aumento de problemas 
sociais

Reversível Local Relevante Alta temporária Descontínua Potencial Indireto Médio a Longo X

AR 29 Pagamento da Mão-de-
obra contratada

Conflito de interesses Reversível Regional
Moderadam

ente 
relevante

Moderada Permanente Descontínua Real Indireto Médio a Longo X

Aumento do fluxo 
migratório

Reversível Regional
Moderadam

ente 
relevante

Moderada Permanente descontínua Real Indireto Curto prazo X

Geração de expectativas Reversível Regional Relevante Moderada temporária contínua potencial Direta Curto prazo X X X

AR

ARRecrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra temporária

TC 3

TA 1

Diques  de Contenção e 
Sistemas de Drenagem 
e Sumps

Revegetação

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

28

21 Lançamento de Efluente 
Tratado

30AR

23

Geração de Expectativas 
de Empregabilidade e 
Negócios

Lançamento de Efluente 
Tratado         

Abertura e Frentes de 
Trabalho

AR

TC 6  SAO 

TC 5 



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 31 Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)

Conflito de interesses Reversível Regional Relevante Moderada temporária Descontínua Potencial Indireto Médio a Longo X X

Pressão sobre a infra-
estrutura de serviços e 
equipamentos públicos

Reversível Local
Muito 

relevante
Moderada Permanente Contínua Real Indireto Curto prazo X X

Aumento de problemas 
sociais

Reversível Local Relevante Moderada Permanente Descontínua Potencial Indireto Médio a Longo X

Alt. da Quant. e Qualid. de 
Água

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X

Conflito de interesses Reversível Local Relevante Moderada temporária Descontínua Real Indireto Médio a Longo X X

Incremento da ocupação 
irregular

Irreversível Local Relevante Alta Permanente Contínua Real Indireto Médio a Longo X

Pressão sobre a infra-
estrutura de serviços e 
equipamentos públicos

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária descontínua potencial Direta Curto prazo X

AR 34 Oferta de Transporte 
aos funcionários

Sobrecarga nas vias de 
acesso

Reversível Local
Muito 

relevante
Moderada temporária descontínua real Direta Curto prazo X X X

AR 35 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

TD DIVERSOS

AR 36 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos)

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária contínua real Direta Curto prazo X X

AR 37 Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento)

TD DIVERSOS

AR 38 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento);

TD DIVERSOS

AR 39 Transporte de Materiais 
e Equipamentos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos);

Sobrecarga nas vias de 
acesso

Reversível Local
Muito 

relevante
Moderada temporária descontínua real Direta Curto prazo X X X

AR 40 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

TD DIVERSOS

AR

TA1 Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra temporária

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

Aquisição / 
Mobilização de Insumos 
e/ou Equipamentos;

AR Demanda por moradias

Demanda por serviços e 
equipamentos públicos

32

33

TA2 Contratação de Serviços 
de Transporte Fretados

TA3



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 41 Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 42 Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)

AR 43 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos e 
equipamentos);

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária contínua real Direta Curto prazo X X

AR 44 Exposição do solo
Alteração das 
Propriedades do Solo

Irreversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa permanente descontínua real Direta Curto prazo X X

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Real Direta Médio a Longo X X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X
AR 46 Geração de Resíduos 

(galhos e folhas)
DIR

TD DIVERSOS

Redução da Cobertura 
Vegetal de Ambientes 
Terrestres

Irreversível Pontual Relevante Moderada Permanente Descontínua Real Direta Curto prazo X

Redução da 
Disponibilidade de 
Habitats para a Fauna 
Terrestre

Irreversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Permanente Descontínua Real Direta Curto prazo X

Afugentamento da  Fauna 
Silvestre

Irreversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo

AR 48 Geração de ruídos 
(operação de máquinas e 
veículos)

TD DIVERSOS

AR 49 Geração de resíduos 
(plásticos, papéis, 
papelões, madeira, 
sucata metálica, 
lâmpadas fluorescentes, 
vidros, resíduos de 
alimentos)

DIR

TD DIVERSOS

AR 50 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos na montagem e 
desmontagem das 
estruturas )

TD DIVERSOS

AR 51 Demanda de água 
potável

Pressão sobre a infra-
estrutura de serviços e 
equipamentos públicos

Reversível Regional Relevante Moderada temporária Contínua Real Direta Curto prazo X X

AR 52 Geração de efluentes 
domésticos

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

Pressão sobre a infra-
estrutura de serviços e 
equipamentos públicos

Reversível Local Relevante Moderada temporária Contínua Real Direta Curto prazo X X

AR 45

CANTEIRO DE OBRAS

47 Retirada da cobertura 
vegetal em APPs (mata 
ciliar)

SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO

DesmatamentoTA4

AR

TA5 Construção e Operação 
do Canteiro

Geração de Sedimentos



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 53 Geração de Resíduos 
Sanitários 

Disposição na 
GAIAPAN _

AR 54 Geração de ruídos 
(movimentações nas 

TD DIVERSOS

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Médio a Longo X X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua real Direta Curto prazo X X

AR 56 Geração de resíduos 
(sacos de cimento, areia, 
brita, madeiras das 
formas de pré-moldados 
e blocos de concreto)

TD DIVERSOS

AR 57 Geração de material 
particulado 
(recebimento e manuseio 
de insumos)

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária descontínua Real Direta Curto Prazo X X

AR 58 Geração de ruídos TD DIVERSOS

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua real Direta Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

AR 60 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas, 
plásticos / polímeros 
sintéticos, papéis, 
papelões, resíduos 
mistos, filtros de ar e 
óleo, sucatas de PVC, 
madeiras e lâmpadas 
com mercúrio, oleos e 
graxas)

TD DIVERSOS

AR 61 Geração de ruídos TD DIVERSOS

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua potencial Direta curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

MANUTENÇÃO Manutenção Mecânica

62 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

Geração de efluentes 
líquidos (água de 
processo decorrente da 
lavagem do caminhão 
betoneira e fabricação de 
pré-moldados, nata de 
cimento)

AR

AR

59

55  Sistemas de Drenagem e 
Limpeza

AR

CENTRAL DE 
CONCRETO

TA6

TA8

TA7 Produção de Concreto e 
Pré-moldados 

Recebimento e 
Armazenamento de 
Insumos

Geração de sedimentos 
(escavações na etapa de 
montagem e de 
desmontagem)

SAO



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades de Algas e 
Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

AR 63 Geração de resíduos 
oleosos (resíduos 
contaminados com oleos 
e graxas)

DIR

Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X X

AR 64 Geração de resíduos 
oleosos

DIR Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X X

AR 65 Geração de ruídos (teste 
de motores, trânsito de 
veículos e operações 
diárias de manutenção: 
polimento, furação, 
pintura, corte de chapas, 
etc.); 

TD DIVERSOS

AR 66 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

TD DIVERSOS

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua potencial Direta curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades de Algas e 
Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

TA10 Manutenção Elétrica AR 68 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis elétricos 
e componentes eletro-
eletrônicos)

DIR

TD DIVERSOS

67 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

Oficina de Campo

AR

TA9

SAO



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 69 Geração de resíduos 
(resíduos de solda  e 
resíduos metálicos )

DIR

TD DIVERSOS

AR 70 Geração de resíduos 
oleosos

DIR
Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X

Alt. na Qualid. Água 1 Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades de Algas e 
Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

AR 72 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas)

TD DIVERSOS

AR 73 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
peças metálicas)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 74 Geração de resíduos 
(pneus, plásticos, papéis, 
papelões, sucatas 
metálicas, borrachas)

TD DIVERSOS

AR 75 Geração de resíduos 
oleosos (sedimentos 
contaminados com óleos 
e graxas e óleo usado)

Alteração das 
Propriedades do Solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X X

AR 76 Geração de resíduos 
(resíduos domésticos, 
entulhos de obras, 
madeiras, papéis, 
papelões, sucatas de 
PVC, vidros, plásticos, 
pilhas e baterias, 
lâmpadas com vapor de 
mercúrio e fluorescente)

DIR

TD DIVERSOS

AR 77 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
pisos)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

TA11

71AR

TA12

TA13 Manutenção Predial 
(escritório, ambulatório, 
laboratório, refeitório, 
balança e central de 
segurança)

Calderaria e Usinagem

Borracharia e 
Lubrificação

SAO



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

AR 78 Geração de resíduos 
(embalagens de peças: 
madeira, plástico, metal, 
isopor, estopa, resíduos 
domésticos, residuos de 
areia com tinta); 

TD DIVERSOS

AR 79 Geração de ruídos 
(serviços de jateamento 
com areia e pinturas com 
spray ); 

TD DIVERSOS

AR 80 Geração de Material 
Particulado e 
Compostos Orgânicos 
(spray de tintas, 
solventes e finos de 
areia);

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Pontual
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária descontínua real Direta Curto prazo

AR 81 Geração de efluentes 
líquidos (efluentes 
domésticos)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 82 Geração de resíduos 
(resíduos domésticos) TD DIVERSOS

AR 83 Geração de resíduos 
(Resíduos de 
restaurantes e 
refeitórios)

TD DIVERSOS

AR 84 Geração de efluentes 
líquidos (efluentes de 
restaurante)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 85 Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 86 Geração de resíduos de 
saúde (resíduos de 
serviços de saúde, 
embalagens)

TA18 Almoxarifado AR 87 Geração de resíduos 
(embalagens: madeira, 
plástico, papelão, metal, 
isopor, sucata metálica, 
estopa, papéis, EPI 
diversos usados, outros)

DIR

TD DIVERSOS

ESTRUTURAS DE 
APOIO

TA14

TA16 Refeitórios

TA15

Jateamento e Pintura;

Escritórios, Prédios

TA17 Ambulatório



Implantação
Operação

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

Erosão e Assoreamento de 
canais fluviais 

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Médio a Longo X

Alt. na Qualid. Água 2 Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição 
de espécies) das 
Comunidades Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X

AR 89 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

TD DIVERSOS

AR 90 Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

TD DIVERSOS

TA20 Captação de Água AR 91 Consumo de água 
(proveniente da CEDAE) Alt. da Quant.de Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua real Direta curto prazo X

Eliminação de postos de 
trabalho e de 
oportunidades de negócio

Irreversível Regional
Muito 

relevante
Alta temporária descontínua real Direta Curto prazo X

Queda de poder aquisitivo Irreversível Local
Muito 

relevante
Alta temporária descontínua real Indireto Curto prazo X

Alteração das 
Propriedades do Solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X

Contaminação do Aquífero 
Raso

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária contínua Potencial Indireto Médio a Longo

Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direta Curto Prazo X X

Proliferação de Vetores Reversível Local Relevante Moderada temporária contínua Potencial Direta Médio a Longo X

DESMOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

Geração de sedimentos 
(manutenção de acessos 
sem pavimentação)

AR 92

88

93 Geração de resíduos 
oleosos (desmontagem 
de máquinas e 
equipamentos)

Desmobilização de 
Equipamentos

AR

Fechamento de Frentes 
de Trabalho 
temporáriaorário

AR

Vias internas de Acesso

TA21 Dispensa de mão-de-
obra da fase de 
construção

TA22

94IMPLANTAÇÃO DA 
USINA

ARDiversosTD 1

TA19

DIR

Sistemas de Drenagem e 
limpeza

DIR

Geração de Resíduo não 
perigoso (embalagens: 
madeira, plástico, 
papelão, metal, isopor, 
sucata metálica, estopa, 
papéis, EPI diversos 
usados, resídsuos de 
sanitários, cartuchos de 
impressoras, papéis, 
sucatas de PVC, vidros,  
pilhas, borrachas, pneus, 
painéis elétricos e 
componentes eletro-
eletrônicos, resíduos 
domésticos, de 
restaurantes e 
refeitórios,galhos e 
folhas)
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Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (3)MAGNIT.
FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)(1) (2)

Positiva

Negativa

NATUREZA:

Alt. da Qualid.de Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua real Direta curto prazo

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Contínua Real Direta Curto Prazo X X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Potencial Direta Curto prazo

Alteração da Qualidade do 
Ar

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Contínua Real Direta Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Potencial Direta Curto prazo X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

alteração dos níveis de 
ruído na área residencial

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X

Afugentamento da  Fauna 
Silvestre

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Contínua Real Direta Curto prazo X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Contínua Potencial Direta Curto prazo X

alteração dos níveis de 
ruído na área residencial

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa temporária Contínua Real Direta Curto prazo X

alteração dos níveis de 
ruído na área residencial

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Real Direta Curto prazo X X X

Afugentamento da  Fauna 
Silvestre

Reversível Local
Moderadam

ente 
relevante

Baixa Temporária Contínua Real Direta Curto prazo X

Incômodos à população de 
entorno

Reversível Regional Relevante Moderada temporária Contínua Real Direta Curto prazo X X

AR 100 Aporte de Capitais e de 
Financiamentos 
Internacionais

AR 101 Negociação de 
Incentivos Fiscais

(1) – Ações de Acompanhamento e Verificação
(2) – Ações de Controle dos Aspectos Ambientais
(3) – Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais
(4) – Ações de Compensação Ambiental
(5) – Ações de Potencialização dos Impactos Ambientais Benéficos

LEGENDA:

98

99

97 Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento)

95

96 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos, equipamentos e 
movimentação de 
máquinas)

AR

AR

AR

AR

AR

Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

Geração de ruídos 
(atividades do canteiro e 
da implantação - uso de 
martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas, 
jateamento de 
pintura,operação das 
máquinas)

MAGNITUDE BAIXA

MAGNITUDE MODERADA

MAGNITUDE ALTA

MAGNITUDE DESPREZÍVEL



Implantação

Operação

AR 1 Geração de ruídos 
(decorrentes de 
operação dos 
equipamentos)

AR 2 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

AR 3 Geração de resíduos 
oleosos decorrentes de 
vazamento, 
derramamentos, etc.)

AR 4 Geração de Sedimentos 
(nivelamento e acessos)

 Sistemas de Drenagem 
e Limpeza

AR 5 Geração de resíduos 
sólidos ( entulhos de 
obras, madeiras, pilhas, 
cabos elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-eletrônicos, 
isopor, lâmpadas com 
vapor de mercúrio e 
fluorescente, papéis, 
papelões, resíduos 
mistos, borrachas, 
sucatas de correia, 
tintas, vidros)

DIR

AR 6 Geração de ruídos 
(decorrentes de 
operação dos 
equipamentos e veículos 
/ escavações,  serras 
elétricas, politrizes, etc)

NATUREZA: Positiva

Negativa

Preparação do Terreno
Construção / 
Melhorias da Estrada e 
Acessos
Construção da 
Captação e Adução de 
Água
Construção do sistema 
de tratamento de água
Construção da 
Subestação Elétrica 
Construção do Sistema 
de Distribuição de 
Energia
Construção Predial
Construção dos 
Sistemas de Controle 
Ambiental (para obra)
Construção dos Diques 
/ Sumps para 
Contenção de Finos
Construção do Pátio de 
Matérias Primas
Construção da 
Coqueria
Construção da 
Sinterização
Construção do Alto 
Forno
Construção da Aciaria
Construção do 
Lingotamento
Construção da Fábrica 
de Oxigênio
Construção da 
Termelétrica
Construção do 
Processamento de 
Escória
Construção das 
Estruturas de 
Manutenção
Construção da 
Tubulação de Esgoto 
Doméstico

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20

INFRA-ESTRUTURA 
DA SIDERURGIA

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 7 Geração de material 
particulado 
(movimentação de 
máquinas)

AR 8 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
betoneiras, e pisos)

AR 9 geração de Vibração

AR 10 Geração de Resíduos 
oleosos (borras oleosas, 
decorrentes de 
vazamento, 
derramamentos, etc.)

DIR

AR 11 Rompimento de 
sistema de drenagem 
em pontos localizados 
(ruptura e/ou 
assoreamento de 
canaletas e/ou descidas 
d'água)

 Sistemas de Drenagem 
e Limpeza

AR 12 Geração de sedimentos 
(escavações)

 Sistemas de Drenagem 
e Limpeza

AR 13 Geração de gases de 
combustão (veículo e 
motores diesel)

AR 14 Geração de resíduos 
sólidos ( eletrodos, 
sucata metálica)

DIR  

AR 15 Geração de sedimentos 
(escavações)

 Sistemas de Drenagem 
e Limpeza

AR 16 Exposição de Solos

AR 17 Transporte de Resíduos 
(via externa)

Aumento da geração de 
renda para 
empresas/pessoas que 
transportam estes 
resíduos

reversível local irrelevante Desprezível temporária Cíclica Real Direta Curto prazo X

AR 18 Tratamento / 
disposição final

Aumento da geração de 
renda para 
empresas/pessoas que 
comercializam/processam  
estes resíduos

reversível local irrelevante Desprezível temporária Cíclica Real Direta Curto prazo X

AR 19 Geração e disposição 
de resíduos (lodos)

Aterro sanitário _

AR 20 Geração de odores

AR 21 Lançamento de 
Efluente Tratado

Aumento da geração de 
renda para empresa que 
receberá efluente para 
tratamento

reversível local irrelevante Desprezível temporária Cíclica Real Direta Curto prazo X

TC 2 

SISTEMAS DE 
CONTROLE DA 
QUALIDADE 
AMBIENTAL (operação)

TC 1 Depósito Intermediário 
de Resíduos - DIR

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
Esgoto Doméstico



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 22 Geração de sedimentos 
(manutenção do maciço, 
desassoreamento das 
bacias)

_

AR 23 Lançamento de 
Efluente Tratado         

TC 4 Aspersão de Pátios e 
Vias

_ _ _ _ _

AR 24 Geração de resíduos 
(resíduos plásticos e 
sacos de aniagem)

AR 25 Recuperação de Áreas 
Degradadas

Aumento da 
Disponibilidade de 
Habitas

irreversível pontual irrelevante Desprezível Permanente Contínua Real Direta
Médio a 
Longo

X

AR 26 Geração de resíduos 
oleosos (manutenção)

DIR  

AR 27 Transporte do efluente 
para sistema externo de 
tratamento

aumento da oferta de 
empregos diretos reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária descontínua real Direta Curto prazo X

aumento da oferta de 
empregos indiretos reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária descontínua real Direta Curto prazo X

Difusão de conhecimento 
e aprendizado irreversível regional relevante Alta temporária descontínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo

X

Aquecimento do mercado 
imobiliário reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Aumento do poder 
aquisitivo reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Aumento do padrão de 
consumo reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Dinamização da economia
reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Estímulo à Mobilização da 
sociedade civil reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária Descontínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo

Estímulo ao 
empreendedorismo reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Direta Curto prazo X

Melhoria de orçamento 
fiscal reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Direta Curto prazo

Dinamização da economia
reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Direta Curto prazo X

Arrecadação de 
contribuições 
previdenciárias

reversível regional
muito 

relevante
Alta temporária contínua real Direta Curto prazo

AR 32 Demanda por serviços 
e equipamentos 
públicos

AR 33 Demanda por moradias Aquecimento do mercado 
imobiliário reversível local

moderada
mente 

relevante
Baixa temporária descontínua potencial Direta Curto prazo X

TC 3

TC 5 

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

ARTA1

Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra temporária

Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra temporária

AR

Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e 
Negócios

31

28

29

30

Diques  de Contenção e 
Sistemas de Drenagem 
e Sumps

Revegetação

TC 6  SAO 

Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)

AR

TA 1 Abertura e Frentes de 
Trabalho

Pagamento da Mão-de-
obra contratada

AR



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 34 Oferta de Transporte 
aos funcionários

AR 35 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

AR 36 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos)

AR 37 Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento)

AR 38 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento);

AR 39 Transporte de 
Materiais e 
Equipamentos (trânsito 
de veículos e 
equipamentos);

AR 40 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

aumento da oferta de 
empregos diretos reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Indireto Curto prazo X

aumento da oferta de 
empregos indiretos reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Aquecimento do mercado 
imobiliário reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Aumento do poder 
aquisitivo reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua real Indireto Curto prazo X

Aumento do padrão de 
consumo reversível regional

moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua real Indireto Curto prazo X

dinamização da economia
reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Indireto Curto prazo X

Estímulo ao 
empreendedorismo reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Indireto Curto prazo X

MOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

TA2 Contratação de 
Serviços de Transporte 
Fretados

TA3 Aquisição / 
Mobilização de 
Insumos e/ou 
Equipamentos;

Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 41



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

Melhoria de orçamento 
fiscal reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua real Direta Curto prazo

Dinamização da economia
reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Indireto Curto prazo X

Arrecadação de 
contribuições 
previdenciárias

reversível regional
muito 

relevante
Alta temporária contínua real Direta Curto prazo

AR 43 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos e 
equipamentos);

AR 44 Exposição do solo

AR 45 Geração de Sedimentos

AR 46 Geração de Resíduos 
(galhos e folhas)

DIR

AR 47 Retirada da cobertura 
vegetal em APPs (mata 
ciliar)

AR 48 Geração de ruídos 
(operação de máquinas 
e veículos)

AR 49 Geração de resíduos 
(plásticos, papéis, 
papelões, madeira, 
sucata metálica, 
lâmpadas fluorescentes, 
vidros, resíduos de 
alimentos)

DIR

AR 50 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos na montagem e 
desmontagem das 
estruturas )

AR 51 Demanda de água 
potável

AR 52 Geração de efluentes 
domésticos

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

AR 53 Geração de Resíduos 
Sanitários 

Disposição na 
GAIAPAN

_

AR 54 Geração de ruídos 
(movimentações nas 
etapas de montagem e 
desmontagem do 
canteiro)

AR 55 Geração de sedimentos 
(escavações na etapa de 
montagem e de 
desmontagem)

 Sistemas de Drenagem 
e Limpeza

CANTEIRO DE OBRAS

SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO

DesmatamentoTA4

AR 42

Construção e Operação 
do Canteiro

TA5

Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 56 Geração de resíduos 
(sacos de cimento, areia, 
brita, madeiras das 
formas de pré-
moldados e blocos de 
concreto)

AR 57 Geração de material 
particulado 
(recebimento e 
manuseio de insumos)

AR 58 Geração de ruídos

AR 59 Geração de efluentes 
líquidos (água de 
processo decorrente da 
lavagem do caminhão 
betoneira e fabricação 
de pré-moldados, nata 
de cimento)

AR 60 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas, 
plásticos / polímeros 
sintéticos, papéis, 
papelões, resíduos 
mistos, filtros de ar e 
óleo, sucatas de PVC, 
madeiras e lâmpadas 
com mercúrio, oleos e 
graxas)

AR 61 Geração de ruídos

AR 62 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

SAO

AR 63 Geração de resíduos 
oleosos (resíduos 
contaminados com oleos 
e graxas)

DIR

AR 64 Geração de resíduos 
oleosos

DIR

AR 65 Geração de ruídos 
(teste de motores, 
trânsito de veículos e 
operações diárias de 
manutenção: polimento, 
furação, pintura, corte 
de chapas, etc.); 

AR 66 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

AR 67 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

SAO

CENTRAL DE 
CONCRETO

TA6

TA8

TA7

TA9

MANUTENÇÃO

Produção de Concreto 
e Pré-moldados 

Recebimento e 
Armazenamento de 
Insumos

Manutenção Mecânica

Oficina de Campo



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

TA10 Manutenção Elétrica AR 68 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-eletrônicos)

DIR

AR 69 Geração de resíduos 
(resíduos de solda  e 
resíduos metálicos )

DIR

AR 70 Geração de resíduos 
oleosos

DIR

AR 71 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de pisos e 
equipamentos)

SAO

AR 72 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas)

AR 73 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
peças metálicas)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 74 Geração de resíduos 
(pneus, plásticos, 
papéis, papelões, 
sucatas metálicas, 
borrachas)

AR 75 Geração de resíduos 
oleosos (sedimentos 
contaminados com óleos 
e graxas e óleo usado)

AR 76 Geração de resíduos 
(resíduos domésticos, 
entulhos de obras, 
madeiras, papéis, 
papelões, sucatas de 
PVC, vidros, plásticos, 
pilhas e baterias, 
lâmpadas com vapor de 
mercúrio e fluorescente)

DIR

AR 77 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
pisos)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

TA11

TA13

Borracharia e 
Lubrificação

TA12

Calderaria e Usinagem

Manutenção Predial 
(escritório, 
ambulatório, 
laboratório, refeitório, 
balança e central de 
segurança)



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 78 Geração de resíduos 
(embalagens de peças: 
madeira, plástico, metal, 
isopor, estopa, resíduos 
domésticos, residuos de 
areia com tinta); 

AR 79 Geração de ruídos 
(serviços de jateamento 
com areia e pinturas 
com spray ); 

AR 80 Geração de Material 
Particulado e 
Compostos Orgânicos 
(spray de tintas, 
solventes e finos de 
areia);

AR 81 Geração de efluentes 
líquidos (efluentes 
domésticos)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 82 Geração de resíduos 
(resíduos domésticos)

AR 83 Geração de resíduos 
(Resíduos de 
restaurantes e 
refeitórios)

AR 84 Geração de efluentes 
líquidos (efluentes de 
restaurante)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 85 Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

Sistema de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento de 
efluentes Domésticos

_

AR 86 Geração de resíduos de 
saúde (resíduos de 
serviços de saúde, 
embalagens)

TA18 Almoxarifado AR 87 Geração de resíduos 
(embalagens: madeira, 
plástico, papelão, metal, 
isopor, sucata metálica, 
estopa, papéis, EPI 
diversos usados, outros)

DIR

TA14

ESTRUTURAS DE 
APOIO

TA16 Refeitórios

Escritórios, Prédios

TA17 Ambulatório

TA15

Jateamento e Pintura;



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 88 Geração de sedimentos 
(manutenção de acessos 
sem pavimentação)

Sistemas de Drenagem 
e limpeza

AR 89 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos e 
equipamentos)

AR 90 Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

TA20 Captação de Água AR 91 Consumo de água 
(proveniente da 
CEDAE)

TA21 Dispensa de mão-de-
obra da fase de 
construção

AR 92 Fechamento de Frentes 
de Trabalho 
temporáriaorário

TA22 Desmobilização de 
Equipamentos

AR 93 Geração de resíduos 
oleosos (desmontagem 
de máquinas e 
equipamentos)

DIR

AR 94 Geração de Resíduo 
não perigoso 
(embalagens: madeira, 
plástico, papelão, metal, 
isopor, sucata metálica, 
estopa, papéis, EPI 
diversos usados, 

DIR Aumento da geração de 
renda para 
empresas/pessoas que 
comercializam/processam 
estes resíduos

reversível local irrelevante Desprezível temporária Cíclica Real Direta Curto prazo

AR 95 Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento)

AR 96 Geração de material 
particulado (trânsito de 
veículos, equipamentos 
e movimentação de 
máquinas)

TA19

IMPLANTAÇÃO DA 
USINA

DiversosTD 1

DESMOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

Vias internas de Acesso



Implantação

Operação

NATUREZA: Positiva

Negativa

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS.

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

ABRANG (5)

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

MEIO: BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

FORMA 
MANIF.

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

RELEV.

Etapa do Empreendimento:

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

PROCESSO 
T

TAREFA
AR

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

(4)DURAÇÃO (1) (2) (3)MAGNIT.

AR 97 Geração de ruídos 
(trânsito de veículos e 
equipamentos)

AR 98 Geração de ruídos 
(atividades do canteiro e 
da implantação - uso de 
martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas, 
jateamento de 
pintura,operação das 
máquinas)

AR 99 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

AR 100 Aporte de Capitais e de 
Financiamentos 
Internacionais

Contribuição para a 
balança de pagamentos reversível regional

muito 
relevante

Alta temporária descontínua real Direta Curto prazo X

AR 101 Negociação de 
Incentivos Fiscais

Melhoria de Geração de 
Valor reversível regional relevante Moderada permanente contínua potencial Direta

Médio a 
Longo

X

(1) – Ações de Acompanhamento e Verificação

(2) – Ações de Controle dos Aspectos Ambientais
(3) – Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais
(4) – Ações de Compensação Ambiental
(5) – Ações de Potencialização dos Impactos Ambientais Benéficos

LEGENDA:

MAGNITUDE BAIXA

MAGNITUDE MODERADA

MAGNITUDE ALTA

MAGNITUDE DESPREZÍVEL
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4.0 ETAPA DE OPERAÇÃO 

Neste item são apresentadas as avaliações dos impactos ambientais nos meios 
físico, biótico e socioeconômico decorrentes da operação da Usina da CSA. 

Esta avaliação de impactos é subsidiada pela Matriz de Avaliação de 
Impactos Ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico que pode ser 
consultada no Anexo VIII.1. A Matriz apresenta a identificação e avaliação 
detalhada dos impactos, a partir dos processos e tarefas do empreendimento. 

4.1 MEIO FÍSICO 

Os impactos de Alteração da Qualidade do Ar são aqueles que apresentam 
magnitude mais significativa quando associados à etapa de operação do 
empreendimento. Entretanto, o estudo de modelagem realizado demonstrou 
que, considerando as emissões da futura usina siderúrgica, os padrões de 
qualidade do ar não são ultrapassados. O Anexo VIII.3 apresenta na íntegra o 
estudo de dispersão atmosférica realizado pela empresa Ecosoft. Ao final 
deste item 4.1 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos Impactos 
Ambientais sobre o meio físico (Quadro VIII.4.1), cuja organização foi 
realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de magnitude 
do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de forma 
resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados com sua 
implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o formato de 
Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e referidas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de operação da Usina da CSA. Os impactos 
avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas foram 
avaliados e mantidos na MAIA. 

a. Alteração da Qualidade do Ar  

Na etapa de operação do empreendimento, a qualidade do ar poderá 
ser alterada em conseqüência de emissões atmosféricas a serem 
geradas, principalmente, pelas tarefas relacionadas aos processos 
produtivos da usina siderúrgica integrada, tais como Pátio de Matérias 
Primas, Coqueria, Sinterização, Alto-Forno, Aciaria, Lingotamento e 
Termoelétrica. Os processos auxiliares de Mobilização de Mão de Obra, 
Equipamentos e Veículos; Sistema de Controle da Qualidade 
Ambiental; Operação da Usina e a Fábrica de Cimento, a ser instalada 
na área da CSA, complementam as emissões de poluentes atmosféricos 
do empreendimento. 
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Os principais poluentes a serem emitidos na fase de operação do 
empreendimento são: material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2), 
óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO) e compostos 
orgânicos. 

A alteração da qualidade do ar acarretada pelas emissões atmosféricas citadas 
dependerá, fundamentalmente, das condições meteorológicas, das condições 
operacionais e de controle dos aspectos ambientais que possam desencadear 
as emissões de poluentes para a atmosfera. 

Para a avaliação dos impactos relacionados à alteração da qualidade do ar da 
etapa de operação, optou-se por duas formas de apresentação: 

A primeira forma apresenta a avaliação dos impactos segundo os critérios 
definidos na Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais da Etapa de 
Operação (Anexo VIII.2); 

A segunda forma apresenta a análise dos impactos na qualidade do ar de 
forma globalizada para cada poluente estudado, utilizando os resultados 
obtidos pela simulação da dispersão dos poluentes emitidos pelo 
empreendimento na atmosfera de sua área de influência direta. Ela 
demonstra a alteração da qualidade do ar como um impacto decorrente do 
efeito sinérgico das diversas emissões do empreendimento. 

Na modelagem matemática da dispersão de poluentes na atmosfera, foram 
consideradas as emissões atmosféricas apresentadas no inventário de 
emissões da CSA, que por sua vez foram previstas pelo empreendedor no 
projeto conceitual do empreendimento. O detalhamento das emissões 
consideradas na modelagem atmosférica está descrito no Anexo VIII.3 
(Estudo de Dispersão Atmosférica). 

Os resultados obtidos na modelagem matemática do Estudo de Dispersão de 
Poluentes na Atmosfera (Anexo VIII.3) foram comparados aos respectivos 
padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/1990. 

Segue a avaliação dos impactos atmosféricos de acordo com as respectivas 
magnitudes, conforme descrito na Matriz de Avaliação dos Impactos 
Ambientais da Etapa de Operação (Anexo VIII.2). 

Quando associado às tarefas: Recebimento de Carvão (T1), Recebimento de 
Minério (T2), Recebimento de Materiais Auxiliares (T3), Recebimento de 
Material de Retorno (T6), Transporte e Recebimento de Carvão - correia 
transportadora (T7), Preparação do Carvão (T8), Carregamento, 
Coqueificação e Desenfornamento – emissões de material particulado (T9), 
Apagamento a Úmido (T10), Resfriamento de Sínter (T18), Peneiramento e 
Britagem de Sínter (T19), Injeção de Finos de Carvão (T24), Redução (T26), 
Carregamento da Panela de Gusa (T28), Moldagem de Gusa (T29), 
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Granulação da Escória (T30), Refino do Aço (T43), Transporte de Mão de 
Obra Contratada, Equipamentos e Insumos (TA2), Recebimento de Clínquer e 
Gesso (TA26), Transporte e Armazenamento em Silos (TA28), Estocagem de 
Cimento em Silo (TA30), Ensacamento (TA31), Expedição (TA32), Jateamento 
e Pintura (TA38), Rede de Coleta, Armazenamento e Bombeamento e 
Transporte de Esgoto Doméstico (TC4), o impacto de alteração da qualidade 
do ar foi avaliado como reversível, de baixa magnitude. É um impacto 
temporário, real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 

Quando associado às tarefas: Estocagem (T4), Recuperação (T5), 
Carregamento, Coqueificação e Desenfornamento – emissões gasosas (T9), 
Armazenamento de Coque (T11), Vazamento de Gusa e Escória (T27), 
Recebimento do Gusa Líquido (T32), Dessulfuração de Gusa (T35), 
Carregamento dos Conversores com Gusa Líquido (T38), Operação dos 
Conversores (T39), Vazamento de Aço e Escória (T40), Secagem / Moagem de 
Escória, Clínquer e Gesso (TA27), o impacto de alteração da qualidade do ar 
foi avaliado como reversível, local, relevante, e de moderada magnitude. É 
um impacto temporário, real, direto e apresenta curto prazo de ocorrência. 

Quando associado às tarefas: Recuperação de Calor e Produção de Vapor - 
Coqueria (T12), Operação da Máquina de Sínter - Sinterização (T17), 
Sopragem e Aquecimento do Ar – Alto-Forno (T25), Produção de Vapor – 
Termoelétrica (T14), o impacto de alteração da qualidade do ar foi avaliado 
como reversível, regional, muito relevante, e de alta magnitude. É um 
impacto temporário, contínuo, real, direto e apresenta curto prazo de 
ocorrência. 

O impacto de Alteração da Qualidade do Ar foi identificado para 43 tarefas 
da etapa de operação do empreendimento, sendo que sua magnitude foi 
considerada alta para 4 tarefas relacionadas aos processos da Coqueria, 
Sinterização, Alto-Forno e Termoelétrica, de moderada magnitude para 12 
tarefas, e baixa magnitude para 27 tarefas, como pode ser observado em 
detalhe no Anexo VIII.2. 

A seguir é apresentada a avaliação do impacto de alteração da qualidade do 
ar, de forma sintética, particularizando a análise para cada um dos principais 
poluentes emitidos pelo empreendimento. 

Acerca dos resultados apresentados pela modelagem matemática da 
dispersão de poluentes, cabe ressaltar que as máximas concentrações de curto 
período obtidas ocorrem em apenas 1 km2 dos 3.294 km2 da área total 
estudada para cada poluente (0,03% da área estudada). Outra importante 
constatação está relacionada com a probabilidade de ocorrência das máximas 
concentrações obtidas para os cenários de curto período (1, 8 e 24 h), que é 
inferior a 0,0048%, para todos os poluentes estudados. 
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MATERIAL PARTICULADO 

O material particulado (MP) é o poluente com maior freqüência de ocorrência 
nos processos produtivos de uma usina siderúrgica integrada. Em todos os 
processos, em maior ou menor escala, ocorre a emissão de MP, seja como 
emissões fugitivas (difusas) ou como emissões pontuais (chaminés de dutos 
de exaustão de processos de combustão e de sistemas de controle ambiental). 

Para esta classe de poluentes deve ser destacada a segregação granulométrica 
realizada, em consonância com a legislação vigente no Brasil. As emissões 
atmosféricas de material particulado, para efeito do inventário de emissões 
atmosféricas e modelagem matemática da dispersão de poluentes, foram 
segregadas em material particulado total (MP) e material particulado com 
granulometria inferior a 10 µm (MP10). 

Outra observação pertinente está relacionada à nomenclatura dessa classe de 
poluentes. Na fonte emissora os poluentes recebem o nome de material 
particulado total (MP) e material particulado com granulometria inferior a 10 
µm (MP10), mas quando dispersos na atmosfera os nomes equivalentes são 
partículas totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PI), 
respectivamente. 

Os impactos de alteração da qualidade do ar causados pelas emissões de MP 
e MP10 do empreendimento, foram avaliados de forma integrada, segundo os 
resultados obtidos na modelagem da dispersão de poluentes na atmosfera da 
área de influência direta. A Tabela 4.1.1 apresenta os principais resultados de 
concentrações de PTS e PI acrescidas ao ambiente pelas emissões atmosféricas 
do empreendimento. 

Tabela 4.1.1 – Máximos Acréscimos das Concentrações de PTS e PI na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões de MP e MP10 da CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data 

Localização 

(referente ao 
centro da área da 

CSA) 

24 horas 240 127,3 25/09/1996 00:30 4 km – NE 
PTS 

Anual 80 b 19,6 
Média do Período 

c 
3 km – NE 

24 horas 150 64,8 25/09/1996 00:30 4 km – NE 
PI 

Anual 50 10,1 
Média do Período 

c 
3 km – NE 

Notas 

a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 

b. média geométrica anual; 

c. média do período modelado (5 anos). 
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Avaliando-se o prognóstico de acréscimos de concentrações de PTS e PI 
decorrentes da operação do empreendimento, verifica-se que as máximas 
concentrações de PTS atingiram 53% do padrão primário de qualidade do ar 
para média de 24 h (CONAMA 03/1990), e 25% do mesmo padrão para 
média anual. Para o caso das PI, verifica-se que as máximas concentrações 
atingiram, respectivamente, 43% e 20% do padrão primário de qualidade do 
ar (CONAMA 03/1990), para as médias de 24 h e anual. 

Analisando os resultados da modelagem matemática atmosférica, que 
representam as ordens de grandeza dos acréscimos potenciais a serem 
ocasionados pela operação do empreendimento, infere-se que as 
concentrações calculadas para PTS e PI apresentam potencial significativo de 
alteração da qualidade do ar da região, caracterizando o impacto devido às 
emissões de MP e MP10 como: reversível, visto que o meio impactado retorna 
à situação de qualidade do ar originalmente existente ao cessarem as 
emissões atmosféricas do empreendimento em pleito; local, visto que a 
alteração da qualidade do ar abrange a Área de Influência Direta do 
empreendimento (AID); relevante, uma vez que os impactos na qualidade do 
ar são passíveis de medição e apresentam um potencial de alteração 
significativa da qualidade do ar da AID. Classifica-se o mesmo como 
temporário, contínuo, real, direto e de curto prazo. 

Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar acarretado pelas emissões 
de MP e MP10 do empreendimento podem ser considerados de magnitude 
moderada. 

As Figuras 4.1.1 e 4.1.2 apresentam, respectivamente, os cenários de 
qualidade do ar que demonstram os acréscimos médios das concentrações de 
PTS e PI obtidas para o período modelado (média anual) ao nível do solo.  

Os cenários que apresentam as máximas concentrações médias de 24 h de PTS 
e PI são apresentados nas Figuras 4.1.3 e 4.1.4, respectivamente. 
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Figura 4.12.1  Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Partículas Totais em Suspensão na 
Atmosfera Decorrentes das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.2 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Partículas Inaláveis na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.3 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24 horas nas 
Concentrações de Partículas Totais em Suspensão na Atmosfera Decorrente 
das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.4 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24 horas nas 
Concentrações de Partículas Inaláveis na Atmosfera Decorrente das 
Emissões da CSA 
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DIÓXIDO DE ENXOFRE 

A emissão de dióxido de enxofre (SO2) na CSA está diretamente relacionada 
aos processos que utilizam o carvão mineral contendo enxofre como matéria 
prima, bem como nos processos de combustão que utilizam combustíveis 
gasosos, líquidos ou sólidos contendo enxofre. No empreendimento, as 
principais fontes emissoras de SO2 estão relacionadas às seguintes tarefas: 
Carregamento, Coqueificação e Desenfornamento (T9), Recuperação de Calor 
e Produção de Vapor - Coqueria (T12), Operação da Máquina de Sínter - 
Sinterização (T171), Sopragem e Aquecimento do Ar – Alto-Forno (T25), 
Produção de Vapor – Termoelétrica (T15) e Transporte de Equipamentos, 
Pessoas e Veículos (TA3), 

Os impactos de alteração da qualidade do ar causados pelas emissões de SO2 
do empreendimento, foram avaliados de forma integrada, segundo os 
resultados obtidos na modelagem da dispersão de poluentes na atmosfera da 
área de influência direta. A Tabela 4.1.2 apresenta os principais resultados de 
concentrações de SO2 acrescidas ao ambiente pelas emissões atmosféricas do 
empreendimento. 

Tabela 4.1.2 – Máximos Acréscimos das Concentrações de SO2 na Atmosfera Decorrentes 
das Emissões da CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data 

Localização 

(referente ao 
centro da área da 

CSA) 

24 horas 365 127,6 23/11/1999 05:30 9 km – NE 

SO2 
Anual 80 13,7 

Média do Período 
b 

3 km – NE 

Notas 

a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 

b. média do período modelado (5 anos). 

Avaliando-se o prognóstico de acréscimos de concentrações de SO2 
decorrentes da operação do empreendimento, verifica-se que as máximas 
concentrações atingiram 35% do padrão primário de qualidade do ar para 
média de 24 h (CONAMA 03/1990), e 17% do mesmo padrão para média 
anual. 

Analisando os resultados da modelagem matemática atmosférica, que 
representam as ordens de grandeza dos acréscimos potenciais a serem 
ocasionados pela operação do empreendimento, infere-se que as 
concentrações calculadas para SO2 apresentam potencial significativo de 
alteração da qualidade do ar da região, caracterizando o impacto devido às 
emissões de SO2 como: 
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Reversível, visto que o meio impactado retorna à situação de qualidade do ar 
originalmente existente ao cessarem as emissões atmosféricas do 
empreendimento em pleito; Local, visto que a alteração da qualidade do ar 
abrange a Área de Influência Direta do empreendimento (AID); Relevante, 
uma vez que os impactos na qualidade do ar são passíveis de medição e 
apresentam um potencial de alteração significativa da qualidade do ar da 
AID. 

Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar acarretado pelas emissões 
de SO2 do empreendimento podem ser considerados de magnitude 
Moderada. 

Complementando a avaliação do impacto de alteração da qualidade do ar 
devido às emissões de SO2 do empreendimento, classifica-se o mesmo como 
Temporário, Contínuo, Real, Direto e de Curto Prazo. 

As Figuras 4.1.5 e 4.1.6 apresentam, respectivamente, os cenários de 
qualidade do ar que demonstram os acréscimos médios das concentrações de 
SO2 obtidas para o período modelado (média anual) e o cenário que apresenta 
a máxima concentração média de 24 h de SO2, ambos ao nível do solo. 
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Figura 4.1.5 –  Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Dióxido de Enxofre na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.6 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24 horas nas 
Concentrações de Dióxido de Enxofre na Atmosfera Decorrente das Emissões 
da CSA 
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ÓXIDOS DE NITROGÊNIO 

A emissão de óxidos de nitrogênio (NOX) está diretamente relacionada aos 
processos de combustão da CSA que utilizam combustíveis gasosos, líquidos 
ou sólidos. No empreendimento, as principais fontes emissoras de NOX estão 
relacionadas às seguintes tarefas: Carregamento, Coqueificação e 
Desenfornamento (T9), Recuperação de Calor e Produção de Vapor - 
Coqueria (T12), Operação da Máquina de Sínter - Sinterização (T171), 
Sopragem e Aquecimento do Ar – Alto-Forno (T25), Produção de Vapor – 
Termoelétrica (T15), Transporte de Equipamentos, Pessoas e Veículos (TA3) e 
Secagem / Moagem de Escória, Clínquer e Gesso (TA28). 

Os impactos de alteração da qualidade do ar causados pelas emissões de NOx 
do empreendimento, foram avaliados de forma integrada, segundo os 
resultados obtidos na modelagem da dispersão de poluentes na atmosfera da 
área de influência direta. A Tabela 4.1.3 apresenta os principais resultados de 
concentrações de NOx acrescidas ao ambiente pelas emissões atmosféricas do 
empreendimento. 

Tabela 2.3 – Máximos Acréscimos das Concentrações de NOX na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data 

Localização 

(referente ao 
centro da área da 

CSA) 

1 hora 320 b 278,4 19/01/2000 04:30 13 km – NE 
NOX 

Anual 100 b 10,3 
Média do Período 

c 
3 km – NE 

Notas 

a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 

b. padrão de qualidade do ar para NO2. Para a comparação com o padrão, todo NOx modelado é 
considerado como NO2 de forma conservadora; 

c. média do período modelado (5 anos). 

Avaliando-se o prognóstico de acréscimos de concentrações de NOx 
decorrentes da operação do empreendimento, verifica-se que as máximas 
concentrações atingiram 87% do padrão primário de qualidade do ar para 
média de 1 h (CONAMA 03/1990), e 10% do mesmo padrão para média 
anual. Ressalta-se que os resultados da modelagem para NOx foram, de forma 
conservadora, comparados com os valores dos padrões primários de 
qualidade do ar para o dióxido de nitrogênio (NO2). 
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Analisando os resultados da modelagem matemática atmosférica, que 
representam as ordens de grandeza dos acréscimos potenciais a serem 
ocasionados pela operação do empreendimento, infere-se que as 
concentrações calculadas para NOx apresentam potencial significativo de 
alteração da qualidade do ar da região, caracterizando o impacto devido às 
emissões de NOx como: Reversível, visto que o meio impactado retorna à 
situação de qualidade do ar originalmente existente ao cessarem as emissões 
atmosféricas do empreendimento em pleito; Local, visto que a alteração da 
qualidade do ar abrange a Área de Influência Direta do empreendimento 
(AID); Relevante, uma vez que os impactos na qualidade do ar são passíveis 
de medição e apresentam um potencial de alteração significativa da 
qualidade do ar da AID. 

Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar acarretado pelas emissões 
de NOx do empreendimento podem ser considerados de magnitude 
Moderada. 

Complementando a avaliação do impacto de alteração da qualidade do ar 
devido às emissões de NOx do empreendimento, classifica-se o mesmo como: 
Temporário, Contínuo, Real, Direto e de Curto Prazo. 

As Figuras 4.1.7 e 4.1.8 apresentam, respectivamente, os cenários de 
qualidade do ar que demonstram os acréscimos médios das concentrações de 
NOx obtidas para o período modelado (média anual) e a máxima 
concentração média de 1 h de NOx, ambos ao nível do solo. 
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Figura 4.1.7 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Óxidos de Nitrogênio na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.8 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas 
Concentrações de Óxidos de Nitrogênio na Atmosfera Decorrente das 
Emissões da CSA 
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MONÓXIDO DE CARBONO 

A emissão de monóxido de carbono (CO) na CSA está relacionada aos 
processos de combustão que utilizam combustíveis gasosos, líquidos ou 
sólidos e também aos processos de redução no alto forno (produção do ferro 
gusa), e produção do aço na aciaria (redução do teor de carbono com sopro de 
oxigênio). No empreendimento, as principais fontes emissoras de CO estão 
relacionadas às seguintes tarefas: Carregamento, Coqueificação e 
Desenfornamento (T9), Recuperação de Calor e Produção de Vapor - 
Coqueria (T12), Operação da Máquina de Sínter - Sinterização (T171), 
Sopragem e Aquecimento do Ar – Alto-Forno (T25), Redução (T26), Operação 
dos Conversores (T39), Produção de Vapor – Termoelétrica (T15), Transporte 
de Equipamentos, Pessoas e Veículos (TA3) e Secagem / Moagem de Escória, 
Clínquer e Gesso (TA28). 

Os impactos de alteração da qualidade do ar, causados pelas emissões de CO 
do empreendimento, foram avaliados de forma integrada, segundo os 
resultados obtidos na modelagem da dispersão de poluentes na atmosfera da  
área de influência direta. A Tabela 4.1.4 apresenta os principais resultados de 
concentrações de CO acrescidas ao ambiente pelas emissões atmosféricas do 
empreendimento. 

 Tabela 4.1.4 – Máximos Acréscimos das Concentrações de CO na Atmosfera Decorrentes 
das Emissões da CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data 

Localização 

(referente ao centro 
da área da CSA) 

1 hora 40.000 5.423,0 04/01/1999 05:30 10 km – WNW 

8 horas 10.000 2.156,6 03/12/1999 02:30 13 km – NE CO 

Anual NA c 105,0 Média do Período b 4 km – NE 

Notas 

a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 

b. média do período modelado (5 anos); 

não aplicável. 

Avaliando-se o prognóstico de acréscimos de concentrações de CO 
decorrentes da operação do empreendimento, verifica-se que os valores das 
máximas concentrações atingiram 14% do padrão primário de qualidade do 
ar para média de 1 h (CONAMA 03/1990), e 22% do mesmo padrão para 
média de 8 h. Ressalta-se que a legislação brasileira não prevê padrões de 
qualidade do ar com referência a médias anuais para o monóxido de carbono. 
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Analisando os resultados da modelagem matemática atmosférica, que 
representam as ordens de grandeza dos acréscimos potenciais a serem 
ocasionados pela operação do empreendimento, infere-se que as 
concentrações calculadas para CO apresentam potencial significativo de 
alteração da qualidade do ar da região, caracterizando o impacto devido às 
emissões de CO como: Reversível, visto que o meio impactado retorna à 
situação de qualidade do ar originalmente existente ao cessarem as emissões 
atmosféricas do empreendimento em pleito; Local, visto que a alteração da 
qualidade do ar abrange a Área de Influência Direta do empreendimento 
(AID); Relevante, uma vez que os impactos na qualidade do ar são passíveis 
de medição e apresentam um potencial de alteração significativa da 
qualidade do ar da AID. 

Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar acarretado pelas emissões 
de CO do empreendimento podem ser considerados de magnitude 
Moderada. 

Complementando a avaliação do impacto de alteração da qualidade do ar 
devido às emissões de CO do empreendimento, classifica-se o mesmo como: 
Temporário, Contínuo, Real, Direto e de Curto Prazo. 

As Figuras 4.1.9, 4.1.10 e 4.1.11 apresentam, respectivamente, os cenários de 
qualidade do ar que demonstram os acréscimos médios das concentrações de 
CO obtidas para o período modelado (média anual), a máxima concentração 
média de 1 h de CO, e a máxima concentração média de 8 h de CO, todos ao 
nível do solo. 
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Figura 4.1.9 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões da CSA 
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FIGURA 4.1.10 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas 
Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrente das 
Emissões da CSA 
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Figura 4.1.11 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 8 horas nas 
Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrente das 
Emissões da CSA 
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COMPOSTOS ORGÂNICOS 

A emissão de compostos orgânicos na CSA está relacionada ao processo de 
produção do coque na coqueria, onde são emitidas frações de voláteis 
existentes no carvão mineral, e também aos processos de combustão, devido à 
queima incompleta dos combustíveis utilizados. No empreendimento, as 
principais fontes emissoras de compostos orgânicos estão relacionadas às 
seguintes tarefas: Carregamento, Coqueificação e Desenfornamento (T9) e 
Produção de Vapor – Termoelétrica (T15). 

É pertinente observar que no Anexo VIII.3, que trata do inventário de 
emissões atmosféricas da CSA e da modelagem matemática da dispersão de 
poluentes, foi utilizada a nomenclatura desta classe de poluentes como sendo 
hidrocarbonetos totais (HCT), visto que os compostos orgânicos emitidos 
pelo empreendimento possuem, em sua grande maioria, essa classificação 
química. Os hidrocarbonetos são um subconjunto da classe de poluentes 
denominada compostos orgânicos. 

Os impactos de alteração da qualidade do ar, causados pelas emissões de 
compostos orgânicos do empreendimento, foram avaliados de forma 
integrada, segundo os resultados obtidos na modelagem da dispersão de 
poluentes na atmosfera da área de influência direta. A Tabela 4.1.5 apresenta 
os principais resultados de concentrações de compostos orgânicos acrescidas 
ao ambiente pelas emissões atmosféricas do empreendimento. 

TABELA 4.1.5 – Máximos Acréscimos das Concentrações de Compostos Orgânicos na 
Atmosfera Decorrentes das Emissões da CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 

Máxima 
Concentração 

Modelada [µg/m³] 
Data 

Localização 

(referente ao centro 
da área da CSA) 

1 hora NA c 57,6 10/02/1997 21:30 3 km – E Compostos 
Orgânicos Anual NA c 1,4 Média do Período b 3 km – NE 

Notas 

a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 

b. média do período modelado (5 anos); 

c. não aplicável. 

A legislação brasileira não prevê padrões de qualidade do ar específicos para 
os compostos orgânicos em sua totalidade. Contudo, observa-se que a ordem 
de grandeza dos impactos para essa classe de poluentes situa-se em 
patamares muito inferiores aos normalmente encontrados no background 
(concentração de fundo) de regiões metropolitanas. No caso específico da 
região de Santa Cruz, o valor do background para compostos orgânicos situa-
se em torno do valor 5,2 ppm (2.552 µg/m³, convertido como metano - CH4 a 
25 ºC), conforme apresentado no Anexo VIII.3. 
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Analisando os resultados da modelagem matemática da dispersão de 
poluentes na atmosfera, que representam as ordens de grandeza dos 
acréscimos potenciais a serem ocasionados pela operação do 
empreendimento, infere-se que as concentrações calculadas para compostos 
orgânicos não apresentam potencial significativo de alteração da qualidade 
do ar da região, caracterizando o impacto devido às emissões de compostos 
orgânicos como: Reversível, visto que o meio impactado retorna à situação de 
qualidade do ar originalmente existente ao cessarem as emissões atmosféricas 
do empreendimento em pleito; Local, visto que a alteração da qualidade do 
ar abrange a Área de Influência Direta do empreendimento (AID); 
Moderadamente Relevante, uma vez que os impactos na qualidade do ar são 
passíveis de medição, entretanto, não apresentam um potencial de alteração 
significativa da qualidade do ar da AID. 

Assim, o impacto de alteração da qualidade do ar acarretado pelas emissões 
de compostos orgânicos do empreendimento podem ser considerados de 
magnitude Baixa. 

Complementando a avaliação do impacto de alteração da qualidade do ar 
devido às emissões de compostos orgânicos do empreendimento, classifica-se 
o mesmo como: Temporário, Contínuo, Real, Direto e de Curto Prazo. 

Ressalta-se que os compostos orgânicos emitidos pelo empreendimento 
contemplam uma vasta quantidade de substâncias, de maior ou menor 
capacidade de alteração da qualidade do ar, em função de seu grau de 
toxicidade. Dessa forma, alguns dos compostos orgânicos emitidos pelo 
empreendimento necessitam de uma avaliação e acompanhamento específico 
durante a etapa de operação, como o caso dos hidrocarbonetos aromáticos 
(como exemplo: benzeno, tolueno e xileno), que apresentam maior potencial 
de degradação se comparados, por exemplo, ao metano (CH4). Contudo, 
nessa fase de estudo para avaliação dos impactos não foi possível a completa 
verificação e especiação de todos os compostos orgânicos emitidos pelo 
empreendimento. Assim, essa avaliação mais detalhada com relação aos tipos 
de compostos emitidos, com ênfase nos hidrocarbonetos aromáticos, deve ser 
contemplada no plano de monitoramento das emissões atmosféricas da CSA 
e, se necessário, no plano de monitoramento da qualidade do ar da região sob 
influência das emissões. 

As Figuras 4.1.12 e 4.1.13 apresentam, respectivamente, os cenários de 
qualidade do ar que demonstram os acréscimos médios das concentrações de 
compostos orgânicos obtidas para o período modelado (média anual) e a 
máxima concentração média de 1 h de compostos orgânicos, ambos ao nível 
do solo e referenciados como HCT. 
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Figura 4.1.12 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Compostos Orgânicos (como 
Hidrocarbonetos Totais) na Atmosfera Decorrentes das Emissões da CSA 
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Figura 4.1.13 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas 
Concentrações de Compostos Orgânicos (como Hidrocarbonetos Totais) na 
Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 

 

 

b. Alteração dos Níveis de Ruído na Área Residencial 

Na fase de operação da Usina, a geração de ruídos (AR195) que podem 
alterar os níveis na área externa está associada a tarefas diversas (TD1). As 
fontes sonoras são contínuas e praticamente ininterruptas. Para efeito de 
avaliação de impacto sobre a vizinhança, apresentam maior interesse as 
unidades produtivas mais ruidosas, localizadas mais próximas à área 
residencial vizinha, pois estas consistirão, sem dúvida, a fonte sonora 
predominante de interesse ambiental, no ponto receptor. 
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A fonte predominante a ser considerada seria a “steelmaking” localizada a 
cerca de 900 m dos limites da área ocupada por residências. 

Por meio de cálculos teóricos do decaimento sonoro em função da distância, é 
possível se estimar o nível de ruído no ponto receptor, de uma dada fonte 
conhecida. De fato, este cálculo apresenta como resultado um valor máximo 
possível, pois é válido para propagação sonora em campo aberto, 
desconsiderando qualquer obstáculo que exista no percurso das ondas 
sonoras (desde a fonte até o receptor) que, certamente, promoverá uma 
atenuação adicional.   

Dada a dificuldade de se estimar o nível de emissão sonora global, de uma 
unidade ainda em fase inicial de projeto, a avaliação é feita com base em 
medições realizadas em instalações industriais similares. Deste modo, é 
válido se considerar um nível sonoro máximo da ordem de 70 dB(A) a 50 m 
de distância das instalações (o que equivaleria a cerca de 90 dB(A) a 5 m, um 
valor altíssimo), o que permite um cálculo conservativo. Neste caso, 
considerando a distância de 900 m até os receptores, o nível de ruído de 
operação da usina, neste local, seria da ordem de 45 dB(A). 

O valor estimado, de 45 dB(A), não somente atende todos os padrões legais, 
como dificilmente será audível na área ocupada pelos receptores. 

Há, no entanto, outras fontes a serem consideradas. 

Uma delas são as correias transportadoras, que embora apresentem um nível 
de emissão sonora menos intenso, ocupam largas extensões e, 
freqüentemente, se aproximam dos pontos receptores. Pelo desenho da planta 
geral de disposição das instalações, as correias estarão todas localizadas a 
distâncias superiores a 500 m, suficientes para a total atenuação do ruído 
gerado. 

A outra fonte de ruído, decorrente da operação da usina, a ser considerada, é 
o fluxo de veículos de transporte de materiais para a usina, tanto rodoviário 
quanto ferroviário. 

Estas vias passam próximas à área residencial, porém não se dispõe de dados 
de fluxo e características deste tráfego suficientes para dimensionar o impacto 
ambiental decorrente destes. Durante a operação da usina, é altamente 
recomendável que todo o acesso rodoviário evite o tráfego na av. João XXIII, 
limitando-se o acesso pelo lado do distrito industrial, mediante a construção 
de ponte sobre o canal de São Francisco.  
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Portanto, uma vez que sejam tomadas as medidas de controle propostas 
(tráfego de veículos evitando a av. João XXIII), o impacto é de incidência 
direta; sua ocorrência é real; manifestação descontínua; em termos de 
duração é temporário, pois cessa com as atividades; é reversível, pois cessam 
os efeitos quando cessam as causas; é de abrangência local. 

Trata-se de impacto moderadamente relevante, pois a geração de ruídos do 
empreendimento não altera as características ambientais da AID e, portanto, 
de baixa magnitude. Dispensam-se medidas de controle, dada a pequena 
magnitude do impacto, além do cuidado na rota de tráfego de veículos, já 
mencionada. 

No entanto, visto que todo este estudo foi realizado tendo como base uma 
planta preliminar e que, na operação real do empreendimento haverá a 
somatória de todas as diversas fontes de ruído operacional e externas, 
recomenda-se a realização de uma avaliação acústica após a entrada em 
operação da usina, de modo a se certificar a provável baixa magnitude deste 
impacto. Esta ação é contemplada no âmbito do Programa de Monitoramento 
e Controle dos Níveis de Ruído. 

c. Alteração da Qualidade a Água  

Quando associado às tarefas da coqueria (apagamento úmido), manutenção 
mecânica, calderaria e usinagem (geração de efluentes oleosos), estrutura de 
apoio (escritórios e prédios, laboratório, ambulatório, captação e tratamento 
de água) e sistema de controle ambiental (efluentes líquidos do lavador de 
gases e efluentes da Panamericana) o impacto de alteração da qualidade da 
água foi avaliado como reversível, local, sendo moderadamente relevante e 
de baixa magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, real, direto e 
apresenta curto prazo de ocorrência. 

Quando associado às tarefas da manutenção, à dissipação da carga térmica 
proveniente do descarte da água de resfriamento da termoelétrica, (captação 
e descarte de água de resfriamento) e ao sistema de controle ambiental 
(lançamento de efluentes líquidos da drenagem pluvial e das unidades 
operacionais, após o tratamento) o impacto de alteração das propriedades da 
água foi avaliado como reversível, local, sendo relevante e de magnitude 
moderada. É um impacto permanente e descontínuo, potencial, direto e 
apresenta curto prazo de ocorrência. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa de 
Gestão de Qualidade da Água e Programa de Contenção de Processos 
Erosivos. Especificamente no que ser refere à alteração da qualidade da água 
decorrente do descarte da água de resfriamento da termoelétrica (AR122), a 
ERM recomenda que seja considerada a elaboração de estudo detalhado no 
PBA, confirmando a melhor alternativa para o ponto de descarte, para a 
obtenção da Licença de Instalação. 
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d. Contaminação do Aqüífero Raso 

Durante a operação, a contaminação do aqüífero raso poderá ocorrer quando 
associada à disposição final dos resíduos em local licenciado. Este impacto foi 
avaliado como reversível, de ocorrência local, moderadamente relevante e de 
baixa magnitude. É um impacto permanente, potencial, que ocorre de forma 
contínua e poderá se manifestar em curto prazo.  

As ações de gestão para este impacto estão descritas no Programa de Gestão 
de Resíduos.  

e. Alteração da Quantidade da Água 

A alteração da quantidade da água, na fase de operação, poderá ocorrer 
quando associada à captação e tratamento de água. Este impacto foi avaliado 
como reversível, de ocorrência local, moderadamente relevante, portanto de 
baixa magnitude. Também é avaliado como um impacto temporário, de 
manifestação contínua, ocorrência real, incidência direta e ocorrência em 
curto prazo. 
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QUADRO VIII.4.1 

CONSOLIDAÇÃO DOS IMPACTOS MEIO FÍSICO – 
ETAPA DE OPERAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR 1- Geração de material 
particulado (decorrente da 
operação das correias)
AR4- Geração de material 
particulado (decorrente da 
operação do virador de vagões, 
correias)
AR7- Geração de material 
particulado (decorrente das 
transferências das correias 
transportadoras)
AR10- Geração de Material 
particulado e gases veiculares 
(trafego de caminhões)

AR18 -Geração de material 
particulado (finos de carvão nos 
pontos de transferencia e arraste 
eólica)
AR23 - Geração de material 
particulado (finos de carvão nas 
transferências)

AR24 -Geração de emissões 
gasosas

AR27- Geração de material 
particulado (finos de coque 
provenientes de arraste na 
câmara de apagamento)

AR43 -Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de sinter, 
decorrente arraste no sistema de 
resfriamento)

AR45- Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de sinter, 
decorrente da operação das 
correias transportadoras 
britadores e peneiras)

Controle dos níveis de emissão 
de gases de combustão, da 
geração de material particulado 
e compostos orgânicos, através 
das medidas de controle 
previstas em programa 
específico.  Acompanhemento / 
Monitoramento dos níveis de 
emissão de gases para efetivo 
controle.

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Sistema de Aspersão

Precipitador Eletrostático

Alteração da Qualidade do Ar

SINTERIZAÇÃO

PÁTIO DE MATÉRIAS 
PRIMAS

COQUERIA

QUADRO V.5.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Etapa do Empreendimento:
Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Compensação 
Ambiental 

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Controle dos níveis de emissão Programa de Gestão da Programa de Gestão da Sistema de AspersãoAlteração da Qualidade do Ar PÁTIO DE MATÉRIAS 

Etapa do Empreendimento:
Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Compensação 
Ambiental 

X

AR56- Geração de material 
particulado  e gases de 
combustão (SO2, NOx, CO) 
gerados no processo de injeção 
de finos provenientes da queima 
de gases e poeira em suspensão 
composta de finos de carvão 
decorrente da operação de 
arraste durante a moagem.)

Filtro de Manga

AR60- Geração de Material 
Particulado e Monóxido de 
carbono (poeira em suspensão e 
gases decorrentes do alívio de 
pressão do AF)
AR64 -Geração de material 
particulado (fumos metálicos 
decorrentes da oxidação do 
metal durante as operações de 
transferência do gusa líquido)

Filtro de Mangas

AR65- Geração de material 
particulado (Fumos metálicos 
decorrentes das operações de 
transferência de gusa líquido)

AR88- Geração de material 
particulado (fumos metálicos 
durante as operações de 
dessulfuração e finos de ferro-
ligas durante a adição dos 
mesmos)

ACIARIA Precipitador Eletrostático

AR110-Emissão de gases de 
combustão (trânsito de veículos)

MOBILIZAÇÃO DE MAO-DE-
OBRA EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS

AR135- Geração de material 
particulado (decorrente das 
transferências de caminhões ou 
trens)

Filtro de Mangas

AR138 - Geração de Material 
particulado e gases veiculares 
(trafego de caminhões)
AR146 - Geração de material 
particulado (decorrente da 
descarga de ar do transporte 
pneumático)

AR148 - Geração de material 
particulado (decorrente da 
operação das ensacadeiras)

AR150 - Geração de Material 
particulado e gases veiculares 
(trafego de caminhões)

ALTO FORNO

PRODUÇÃO DE CIMENTO

Filtros de Manga



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Controle dos níveis de emissão Programa de Gestão da Programa de Gestão da Sistema de AspersãoAlteração da Qualidade do Ar PÁTIO DE MATÉRIAS 

Etapa do Empreendimento:
Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Compensação 
Ambiental 

X

AR167 - Geração de Material 
Particulado e Compostos 
Orgânicos (spray de tintas, 
solventes e finos de areia)

MANUTENÇÃO

AR182 -Geração de odores SISTEMAS DE CONTROLE DA 
QUALIDADE AMBIENTAL

AR193 - Geração de Material 
Particulado (decorrente de 
poeira em suspensão decorrente 
da operação das correias 
transportadoras, pesagens e 
transferências; operação de 
britadores, arrastes no sistema 
de resfriamento; operação das 
peneiras; manuseio e 
movimentação de material)

OPERAÇÃO USINA

AR28 - Geração de Efluentes 
Líquidos

COQUERIA Sistema de Drenagem de águas 
Pluviais

AR 91- Geração e efluente 
líquido com carepa

LINGOTAMENTO Sistema de Decantação

AR154- Geração de efluentes 
líquidos oleosos (lavagem de 
peças e equipamentos )

AR159 - Geração de efluentes 
líquidos oleosos (lavagem de 
peças e equipamentos )
AR169 - Geração de efluentes 
líquidos (efluentes domésticos)

AR170 - Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais)

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e Transporte de 
Esgoto Doméstico

AR171- Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais)

AR175- Geração de Efluente 
(sistema de tratamento)

AR179- Geração de efluentes 
líquidos (efluente tratado do 
sistema)

AR188- Lançamento de Efluentes 
Tratados 

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; e 
Programa de Contenção de 
Processos Erosivos

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; e 
Programa de Contenção de 
Processos Erosivos

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; e 
Programa de Contenção de 
Processos Erosivos

Garantir o lançamento dos 
efluentes tratados no canal do 
rio São Francisco de acordo 
com os padrões legalmente 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 02/86; Evitar a 
ocorrência de processos 
erosivos, contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na franja 
do terreno; Garantir a 
manutenção das propriedades 
químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das 
águas superficiais e do aqüífero 
raso, que sejam relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 

ESTRUTURAS DE APOIO

SISTEMAS DE CONTROLE DA 
QUALIDADE AMBIENTAL

Alteração da Qualidade da Água

SAOMANUTENÇÃO



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Controle dos níveis de emissão Programa de Gestão da Programa de Gestão da Sistema de AspersãoAlteração da Qualidade do Ar PÁTIO DE MATÉRIAS 

Etapa do Empreendimento:
Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação Ambiental Resultados esperadosImpacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Compensação 
Ambiental 

X

Alteração da Quantidade da 
Água

AR174- Consumo de água ESTRUTURAS DE APOIO

Alteração dos níveis de ruído na 
área residencial

AR139- Indução de Tráfego de 
Caminhões

PRODUÇÃO DE CIMENTO Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Controlar as emissões de ruído 
na fonte e permitir a adoção de 
medidas mitigadoras caso 
sejam identificadas alterações 
do nível de ruído nos 
receptores mais próximos 

Contaminação do Aquífero Raso AR187- Disposição final em 
Local Licenciado

SISTEMAS DE CONTROLE DA 
QUALIDADE AMBIENTAL

Programa de Gestão de 
Resíduos

Garantir a manutenção das 
propriedades químicas do solo, 
evitando alterações na 
qualidade das águas 
superficiais e do aqüífero raso, 
que sejam relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. Garantir 
estocagem adequada dos 
resíduos orgânicos, evitando a 
proliferação de vetores de 
enfermidades. 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Etapa do Empreendimento: Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR13-Geração de material 
particulado (ação eólica)

AR15-  Geração de material 
particulado (operação dos 
equipamentos: pá carregadeira,  
caminhões e  correia 
transportadora e arraste eólico) 

AR30 -Geração de material 
particulado (ação eólica)

AR32 - Geração de material 
particulado e gases

Dessulfurização e Filtro de 
mangas

AR41- Emissão de material 
particulado e gases de 
combustão (poeira em suspensão 
composta de finos de sinter 
decorrente da operação de 
arraste de finos durante a 
operação da máquina de sinter)

SINTERIZAÇÃO Precipitador eletrostático

AR59- Geração de material 
particulado  e gases de 
combustão (MP e gases - SO2, 
NOx e CO gerados no processo 
de queima de gases nos 
regeneradores)

ALTO FORNO

AR62-Geração de gases e 
material particulado  (fumos 
metálicos decorrentes da 
oxidação do metal durante as 
operações de furo e vazamento 
do gusa líquido e gases 
liberados durante o vazamento 
de gusa)

ALTO FORNO Filtro de Mangas

AR140 - Geração de material 
particulado e Gases 
(proveniente dos secadores 
rotativos)

PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DE CIMENTO

Filtro de Mangas

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Alteração da Qualidade do Ar

COQUERIA

QUADRO V.5.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

PÁTIO DE MATÉRIAS 
PRIMAS

Sistema de Aspersão

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Controle dos níveis de emissão 
de gases de combustão, da 
geração de material 
particulado e compostos 
orgânicos, através das medidas 
de controle previstas em 
programa específico.  
Acompanhemento / 
Monitoramento dos níveis de 
emissão de gases para efetivo 
controle.

Processo
Resultados esperados

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Etapa do Empreendimento: Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Programa de Gestão da Programa de Gestão da Alteração da Qualidade do Ar

QUADRO V.5.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

PÁTIO DE MATÉRIAS Sistema de Aspersão

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Controle dos níveis de emissão 

Processo
Resultados esperados

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

X

AR 122 - Dissipação de Carga 
Térmica
AR189- Lançamento de 
efluentes líquidos (drenagem 
pluvial  da área de operação)

AR190- Lançamento de 
efluentes líquidos tratados 
(Unidades Operacionais)

Alteração dos níveis de ruído na 
área residencial

AR194- Geração de ruídos  
(decorrentes da Operação, 
trânsito de veículos e transporte 
ferroviário)

OPERAÇÃO USINA Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Programa de Monitoramento e 
Controle dos Níveis de Ruído

Controlar as emissões de ruído 
na fonte e permitir a adoção de 
medidas mitigadoras caso 
sejam identificadas alterações 
do nível de ruído nos 
receptores mais próximos 

Garantir o lançamento dos 
efluentes tratados no canal do 
rio São Francisco de acordo 
com os padrões legalmente 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 02/86; Evitar a 
ocorrência de processos 
erosivos, contribuindo para a 
manutenção da qualidade das 
águas superficiais e preservar 
áreas de APPs localizadas 
próximas à ADA do 
empreendimento, mais 
especificamente das margens 
do canal do São Francisco e 
Guandu e da área de 
manguezal que ocorre na franja 
do terreno; Garantir a 
manutenção das propriedades 
químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das 
águas superficiais e do aqüífero 
raso, que sejam relacionadas à 
construção/operação do 
empreendimento. 

Programa de Gestão de 
Qualidade da Água; e 
Programa de Contenção de 
Processos Erosivos

Alteração da Qualidade da 
Água

SISTEMAS DE CONTROLE 
DA QUALIDADE 
AMBIENTAL



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Alta

Etapa do Empreendimento: Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Alteração da Qualidade do Ar AR120- Geração de Gases de 
Combustão

TERMOELÉTRICA Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar

Controle dos níveis de emissão 
de gases de combustão, da 
geração de material 
particulado e compostos 
orgânicos, através das medidas 
de controle previstas em 
programa específico.  
Acompanhemento / 
Monitoramento dos níveis de 
emissão de gases para efetivo 
controle.

Impacto Ambiental

QUADRO V.5.1 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FÍSICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Aspecto Ambiental Real (ARn)
Processo

Resultados esperados
Ações de  Acompanhamento e 

Monitoramento
Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

X
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4.2 MEIO BIÓTICO 

Alguns dos impactos de natureza negativa mais representativos sobre o meio 
biótico durante a etapa de operação da Companhia Siderúrgica do Atlântico - 
CSA estão associados aos aspectos de geração de material particulado, 
geração de efluentes líquidos, geração de emissões gasosas, geração de 
resíduos e dissipação da carga térmica. 

Ao final deste item 4.1 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos 
Impactos Ambientais sobre o meio físico (Quadro VIII.4.2), cuja organização 
foi realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de 
magnitude do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de 
forma resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados 
com sua implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o 
formato de Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e referidas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de operação da Usina da CSA. Os impactos 
avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas foram 
avaliados e mantidos na MAIA. 

4.2.1 IMPACTOS NEGATIVOS 

4.2.1.1 Meio Biótico Terrestre 

a. Afugentamento da Fauna Silvestre 

O Afugentamento da Fauna Silvestre poderá ocorrer, durante a etapa de 
operação, sempre que houver a geração de ruídos, aspecto este que ocorrem 
associado principalmente ao processo de Operação da Usina. 

Durante diversas tarefas do processo de Operação há geração de ruídos, 
avaliados aqui através da tarefa TD Diversos. Este aspecto ambiental, gerado 
na Área Diretamente Afetada (ADA), ocasionará o afugentamento, sobretudo 
para a avifauna, grupo mais bem representado com a ocorrência de aves 
migrantes que utilizam a área para nidificação e outras típicas do ecossistema 
de manguezal.   

Além disso, a geração de ruídos poderá ocasionar condições de stress da 
fauna existente nos remanescentes limítrofes da ADA, isto é, na Área de 
Influência Direta. Nessas condições poderá ocorrer uma evasão, sobretudo de 
espécies de avifauna e mastofauna, da área entorno do empreendimento para 
fragmentos naturais mais afastados e/ou para fragmentos isolados próximos.  
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Nessas condições poderá ocorrer uma evasão, sobretudo de espécies de 
avifauna e mastofauna, da área entorno do empreendimento para fragmentos 
naturais mais afastados e/ou para fragmentos isolados próximos.  

Sob a condição de stress ocasionado, sobretudo devido aos ruídos gerados 
durante a operação da CSA, certos animais podem se tornar mais vulneráveis 
à pressão da caça predatória, sendo mais facilmente acuados e capturados.  

A fuga de ofídios aumenta o risco de contato com as populações humanas 
situadas na Área de Influência Direta (AID) e com os operários e, 
conseqüentemente, aumentando os riscos de acidentes. 

Durante a fase de operação da usina, os possíveis impactos sobre a avifauna 
serão resultantes dos ruídos e vibrações provocados pelo funcionamento de 
máquinas, pelo trânsito de veículos e de pessoal, ocasionando o 
afugentamento da avifauna e o deslocamento desta para áreas adjacentes 
mais preservadas. É importante ressaltar que, apesar da grande maioria das 
aves ser sensível à perturbações ambientais, estas possuem maior capacidade 
de dispersão para outras regiões, quando as condições atingem níveis 
insuportáveis.  Tais aspectos estão associados aos processos de coqueria, de 
alto forno e operação da usina. 

• Baixa Magnitude 

Associado à diversas tarefas do processo de Operação da Usina, o impacto de 
afugentamento da fauna foi avaliado como reversível, local, moderadamente 
relevante e de baixa magnitude. É um impacto temporário, de manifestação 
contínua, ocorrência real, incidência direta, que se manifesta em curto prazo. 

A geração de emissões gasosas e também de material particulado para a 
atmosfera acarretarão numa modificação da qualidade do ar, fato que pode 
afugentar aves que utilizam a área como ponto de repouso, para 
deslocamento local ou como rota migratória, neste caso especialmente as 
narcejas e os maçaricos. Os danos à vegetação dos manguezais poderão 
impedir a reprodução de várias espécies de aves, particularmente as 
aquáticas coloniais como as garças e os socós. Entretanto, esta alteração é 
mitigável, desde que sejam adotadas medidas adequadas de controle e 
tratamento dos gases e materiais particulados a serem lançados no ambiente. 

Este impacto, se ocorrer, é considerado reversível e moderadamente 
relevante, tendo portanto uma magnitude baixa, com duração temporária, 
descontínua, de ocorrência potencial, incidência direta e de curto prazo.  

Para gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa 
Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico. 
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b. Proliferação de Vetores 

A manifestação do impacto Proliferação de Vetores poderá ocorrer em diversas 
tarefas da Operação do empreendimento, sempre que houver a geração de 
resíduos, aqui avaliados através do aspecto ambiental de mesmo nome, na 
tarefa TD Diversos.  

O aumento na geração de resíduos inertes e não-inertes favorece a criação um 
ambiente propício para a proliferação de vetores prejudiciais às condições de 
saneamento e à saúde humana. É comum nos bota-foras e em aterros a 
presença de roedores, animais peçonhentos (aranhas e escorpiões) e insetos 
transmissores de endemias perigosas. O processo de deterioração dos 
resíduos orgânicos ocasiona odores que atraem organismos diversos, como 
invertebrados, roedores e aves, que, além de se nutrirem a partir da matéria 
orgânica presente no lixo, se proliferam, pois o local também lhes oferece 
condições ideais para isso. 

A presença de aves, insetos (moscas, mosquitos, baratas, etc), ratos e 
microorganismos permitem o aparecimento de doenças tais como: 
leishmanioses, dengue, febre amarela, disenterias, febre tifóide, cólera, 
leptospirose, giardíase, peste bubônica, tétano, hepatite, malária, 
esquistossomose, entre outras doenças.  

Os vetores silvestres podem penetrar nas casas durante a noite, sobretudo, 
nas estações chuvosas, atraídos pela luz e pelo alimento. Desse modo, o 
processo de desmatamento e conseqüente fragmentação de matas podem 
potencializar o surgimento de endemias provocadas por vetores silvestres. 

• Baixa Magnitude 

O impacto de Proliferação dos Vetores foi avaliado como reversível, local e 
moderadamente relevante, portanto de baixa magnitude. É um impacto 
temporário, cuja manifestação é contínua, de potencial ocorrência, incidência 
direta e de ocorrência em médio a longo prazo. Esta valoração pode ser 
observada no Anexo VIII.2. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa de 
Gestão de Resíduos. 
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4.2.1.2 Meio Biótico Transição 

a. Danos à Vegetação de Manguezais 

Os danos a vegetação de manguezais poderá ocorrer durante a etapa de 
operação quando houver a geração de material particulado, aspecto que 
ocorre associado aos processos de pátio de matérias primas, coqueria, alto 
forno, aciaria, produção de cimento e operação da usina. Tais danos também 
poderão ocorrer quando houver emissão de gases associada aos processos de 
coqueria e alto forno.  

A emissão de material particulado a ser gerado nas diversas etapas da fase de 
operação poderá promover redução da eficiência fotossintética das espécies 
vegetais de manguezais, contaminação a partir da absorção de produtos 
químicos presentes no particulado e alterações metabólicas. A emissão de 
gases poderá causar alterações foliares, redução da eficiência fotossintética, 
contaminação e alterações metabólicas. 

Segue a avaliação deste impacto, de acordo com as magnitudes: 

• Baixa Magnitude 

Quando associado às tarefas de recuperação, transporte e recebimento de 
carvão, recuperação de calor e produção de vapor, operação da máquina de 
sinter, sopragem e aquecimento do ar, transporte e mixagem e diversos, os 
danos a vegetação de manguezal por geração de material particulado foram 
avaliados como reversível, local, moderadamente relevante, de baixa 
magnitude, permanente, descontínuo, real, direto  e de médio a longo prazo. 
Na tarefa de transporte e mixagem, este impacto recebeu a mesma avaliação 
acima descrita, tendo porém, sua  ocorrência considerada como potencial. 

• Moderada Magnitude 

Este impacto possivelmente causado pelos aspectos de geração de material 
particulado e gases (tarefa de recuperação de calor e produção de vapor), 
geração de material particulado e gases de combustão (tarefa de redução), 
geração de emissão de material particulado e geração de material particulado 
(tarefa de granulação de escória) foi avaliado como reversível, local, 
relevante, de moderada magnitude, temporário, descontínuo, real, direto e 
de curto prazo. 

No aspecto de geração de emissões gasosas associada a tarefa de 
carregamento, coqueificação e desenformamento, os danos a vegetação de 
manguezal foram avaliados como reversível, local, relevante, de moderada 
magnitude, temporário, descontínuo, potencial, direto  e de curto prazo. 
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O impacto de danos a vegetação de manguezal foi identificado para dezoito 
tarefas, sendo que sua magnitude foi considerada desprezível quando 
associada às tarefas de  tarefas de recebimento de carvão e de minério, de 
estocagem, de recebimento do gusa líquido, de recebimento de aditivos, de 
dessulfuração de gusa, de vazamento de aço e escória e de secagem/moagem 
de escória, clinquer e gesso. Foi considerado de baixa magnitude nas tarefas 
de recebimento de materiais auxiliares, ao transporte e recebimento de 
carvão, diversos e de transporte e mixagem.  Este impacto foi considerado de 
moderada magnitude nas tarefas de recuperação de calor e produção de 
vapor, redução, granulação de escória e de carregamento, coqueificação e 
desenformamento, apresentado em detalhe no Anexo VIII.2. 

Para a gestão deste impacto são propostas as ações de monitoramento onde 
será acompanhada a vegetação de manguezais, descritas no Programa 
Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico, além da 
implementação de medidas de controle. 

b. Modificação na Estrutura (abundância e composição de espécies) das 
Comunidades de Algas e Invertebrados de Manguezais 

O impacto de modificação na estrutura (abundância e composição de 
espécies) das comunidades de algas e invertebrados de manguezais poderá 
ocorrer associado aos aspectos de geração de efluentes líquidos, dissipação de 
carga térmica, geração de efluentes líquidos oleosos e lançamento de 
efluentes líquidos, que estarão presentes nos processos de pátio de matérias 
primas,  alto forno, termoelétrica, manutenção, estruturas de apoio e sistemas 
de controle da qualidade ambiental. 

A modificação gerada a partir da geração e lançamento de efluentes líquidos 
poderá ser causada pela alteração do volume de água doce sobre as 
comunidades, e trazer como conseqüência a dominância e/ou redução de 
espécies presentes na região. Tal efeito é mais facilmente observável sobre as 
algas e sobre as espécies de caranguejos, principalmente do gênero Goniopsis 
(aratu vermelho e preto), Uca (chama-maré) e Ucides (caranguejo uçá).  

Na geração de efluentes líquidos oleosos os efeitos mais significativos são os 
descritos acima para lançamento de efluentes tratados. Além destes, pode 
ocorrer uma contaminação das algas e invertebrados de manguezais por óleo.  

A dissipação de carga térmica poderá provocar modificações nas 
comunidades através de modificações dos teores de oxigênio dissolvido e 
temperatura das águas. Estes fatores abióticos e a salinidade são 
fundamentais para o estabelecimento e manutenção das comunidade 
estuarinas, qualquer modificação em um destes fatores promove também 
uma modificação na estrutura da comunidade biológica, havendo aumento 
e/ou redução de espécies. 
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Segue a avaliação deste impacto, de acordo com as magnitudes: 

• Baixa Magnitude 

Este impacto possivelmente causado pelo aspecto de geração de efluentes 
líquidos associado às tarefas manutenção predial, de escritórios e prédios, de 
laboratório, de ambulatório, de captação e tratamento de água e de lavador 
de gases foi identificado como reversível, local, moderadamente relevante, de 
baixa magnitude, temporário, descontínuo, real, direto  e de curto prazo. Na 
tarefa de apagamento a úmido, o impacto foi avaliado conforme descrito 
acima, a exceção da ocorrência, que neste caso foi considerada como 
potencial. 

Para os aspectos de geração de efluentes líquidos e lançamento de efluentes 
tratados pela Panamericana, associados respectivamente as tarefas de 
granulação de escoria e de rede de coleta, armazenamento e bombeamento e 
descarte de efluente industrial, este impacto foi avaliado como reversível, 
local, moderadamente relevante, de baixa magnitude, temporário, contínuo, 
direto e de curto prazo.  A ocorrência para granulação de escória foi avaliada 
como potencial, enquanto que para rede de coleta, armazenamento e 
bombeamento e descarte de efluente industrial, como real. 

• Moderada Magnitude 

O impacto de modificação na estrutura (abundância e composição de 
espécies) das comunidades de algas e invertebrados de manguezais, dos 
aspectos de lançamento de efluentes líquidos e lançamento de efluentes 
líquidos tratados, associados às tarefas de sistema de drenagem de águas 
pluviais e reservatório de contenção de efluentes industriais, foi avaliado 
como reversível, local, relevante, de moderada magnitude,  permanente, 
contínuo, potencial, indireto  e de curto prazo. 

Este impacto possivelmente gerado pelo aspecto de dissipação de carga 
térmica, associado a tarefa de captação e descarte de água de resfriamento, foi 
avaliado como reversível, local, moderadamente relevante, de moderada 
magnitude, permanente, contínuo, real, direto  e de curto prazo 

O impacto de modificação na estrutura (abundância e composição de 
espécies) das comunidades de algas e invertebrados de manguezais foi 
identificado para dezessete tarefas, sendo que sua magnitude foi considerada 
desprezível quando associada às tarefas de estocagem, de desmineralização 
de água, de produção de vapor, de manutenção e de calderaria e usinagem. 
Foi considerado de baixa magnitude nas tarefas de  manutenção predial, de 
escritórios e prédios, de laboratório, de ambulatório, de captação e tratamento 
de água, de lavador de gases, de granulação de escoria e de rede de coleta, 
armazenamento e bombeamento e descarte de efluente industrial. Este 
impacto foi considerado de moderada magnitude nas tarefas de sistema de 
drenagem de águas pluviais, de reservatório de contenção de efluentes 
industriais e de captação e descarte de água de resfriamento, apresentado em 
detalhe no Anexo VIII.2. 
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Para a gestão deste impacto são propostas as ações de monitoramento onde 
serão acompanhadas as variações na estrutura das comunidades de algas e 
invertebrados de manguezais, descritas no Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do Meio Biótico. 

4.1.2.3 Meio Biótico Aquático 

a. Modificação na Estrutura (abundância e composição de espécies) das 
Comunidades Aquaticas 

A manifestação deste impacto está associada principalmente aos aspectos 
relacionados à geração de efluentes líquidos (AR 12, AR 28, AR 68, AR 117, 
AR 119, AR 154, AR 159, 164, AR 169, AR 170, AR 171, AR 175), lançamento 
de efluente tratado (AR 179, AR 188, AR 189 e AR 190), e à dissipação da 
carga térmica (AR 122), com implicações na qualidade da água dos corpos 
receptores adjacentes ao empreendimento, em situação análoga a algumas 
fenômenos verificados para a etapa de implantação. 

Os aspectos relacionados à geração de efluentes líquidos e ao lançamento de 
efluente tratado, assim como na etapa de implantação, têm como 
conseqüência imediata a redução da qualidade da água, que pode alterar os 
níveis de concentração de Oxigênio Dissolvido, os valores naturais de pH, ou 
mesmo introduzir novos elementos ou substâncias ao meio, diferenciando-se 
assim as condições ideais de sobrevivência e manutenção de populações dos 
organismos aquáticos, especialmente comunidades planctônicas e bentônicas. 
No caso da dissipação da carga térmica, a alteração da temperatura no local 
do descarte, restringe a sobrevivência de organismos mais sensíveis a esta 
alteração, podendo em alguns casos, favorecer a sobrevivência de organismos 
mais tolerantes. 

• Baixa Magnitude 

Este impacto quando associado às tarefas decorrentes da operação da 
coqueria, do alto forno, termoelétrica, manutenção, estruturas de apoio, e 
sistemas de controle da qualidade ambiental envolvendo a geração de  
efluentes líquidos tratados relacionados às tarefas “Lavadores de Gases” (TC 
3)  dissipação térmica (TA 16), foi avaliado como reversível, local, sendo 
moderadamente relevante, e de baixa magnitude. É um impacto temporário 
e contínuo, real, e indireto, apresentando curto prazo de ocorrência, exceção 
quando de ocorrência potencial, para a geração de efluentes líquidos 
decorrente da tarefa granulação da escória, e de manifestação descontínua, 
para a geração de efluentes líquidos das rotinas operacionais.  

Identificou-se o impacto Modificação na Estrutura (abundância e 
composição de espécies) das Comunidades Aquaticas associado a dez 
aspectos da operação do empreendimento, com baixa magnitude, 
apresentado em detalhe no Anexo VIII.2. 
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• Moderada Magnitude 

Quando associado às tarefas decorrentes da operação dos Sistemas de 
Controle Ambiental, com o lançamento de efluente tratado (AR 189 e 190), 
este impacto foi avaliado como reversível, local, sendo relevante, e de 
moderada magnitude. É um impacto temporário e descontínuo, potencial, 
direto, apresentando curto prazo de ocorrência, quando associado ao AR 189 
- Lançamento de efluentes líquidos (drenagem pluvial  da área de operação), 
porém de duração permanente e manifestação contínua, quando associado à 
AR 191 - Lançamento de efluentes líquidos (drenagem pluvial  da área de 
operação),  conforme apresentado no Anexo VIII.2. 

Para a Gestão deste impacto são propostas as ações descritas no Programa 
Integrado de Monitoramento e Controle do Meio Biótico, e ações de 
controle como a construção de sistemas de drenagem de águas pluviais, e de 
redes de coleta, armazenamento e bombeamento e transporte de esgoto 
doméstico. 
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QUADRO VIII.4.2  

CONSOLIDAÇÃO DOS IMPACTOS DE MEIO BIÓTICO – 
ETAPA DE OPERAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR24- Geração de emissões 
gasosas

COQUERIA

AR66- Geração de emissão 
para a atmosfera incluindo-se 
material particulado  
(decorrente de arraste de 
partículas durante o processo 
de granulação)

ALTO FORNO

AR194- Geração de ruídos  
(decorrentes da Operação, 
trânsito de veículos e 
transporte ferroviário)

OPERAÇÃO USINA

AR15-  Geração de material 
particulado (operação dos 
equipamentos: pá carregadeira,  
caminhões e  correia 
transportadora e arraste eólico) 

PÁTIO DE MATÉRIAS 
PRIMAS

Sistema de Aspersão

AR18- Geração de material 
particulado (finos de carvão 
nos pontos de transferencia e 
arraste eólica) 
AR24- Geração de emissões 
gasosas

AR32- Geração de material 
particulado e gases

Dessulfurização e Filtro de mangas

AR 41 - Emissão de material 
particulado e gases de 
combustão (poeira em 
suspensão composta de finos 
de sinter decorrente da 
operação de arraste de finos 
durante a operação da 
máquina de sinter)

SINTERIZAÇÃO Precipitador eletrostático

AR59-Geração de material 
particulado  e gases de 
combustão (MP e gases - SO2, 
NOx e CO gerados no processo 
de queima de gases nos 
regeneradores)

ALTO FORNO

AR144-Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente do 
transporte por correias 
transportadoras)

PRODUÇÃO DE CIMENTO Filtro de Mangas

Danos à Vegetação de 
Manguezais

COQUERIA

Afugentamento da Fauna 
Silvestre

Ações de Compensação 
Ambiental 

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental Real 

(ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Resultados esperados

QUADRO V.5.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Empreendimento: Companhia Siderurgica do Atlântico - CSA Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da 
avifauna, especialmente as 
espécies aquáticas; 
acompanhamento da fauna 
associada ao manguezal; 
conhecimento mais amplo da 
composição das espécies dos 
diferentes grupos biológicos, e 
variações naturais da presença 
e abundância das espécies 
dominantes.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Garantir a reintrodução de 
espécies nativas aos 
ecossistemas naturais e 
estabelecer diretrizes para 
recomposição da vegetação; 
estabelecimentos de medidas 
para proteção das APPs, 
contribuindo para sua 
conservação; acompanhamento 
do desenvolvimento da 
estrutura do manguezal.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Afugentamento da Fauna 

Ações de Compensação 
Ambiental 

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental Real 

(ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Resultados esperados

QUADRO V.5.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Empreendimento: Companhia Siderurgica do Atlântico - CSA Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da Programa Integrado de 

X

AR191-Geração de resíduos 
(finos gerados na transferência 
de materias-primas e queda de 
materiais da correia 
transportadora)
AR193- Geração de Material 
Particulado (decorrente de 
poeira em suspensão 
decorrente da operação das 
correias transportadoras, 
pesagens e transferências; 
operação de britadores, 
arrastes no sistema de 
resfriamento; operação das 
peneiras; manuseio e 
movimentação de material)
AR28-Geração de Efluentes 
Líquidos

COQUERIA

AR119- Geração de efluentes 
líquidos (dreno dos 
purgadores de condensado)
AR122-Dissipação da Carga 
Térmica 
AR164- Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de pisos, 
rotinas operacionais )

MANUTENÇÃO Sistema de Drenagem de águas Pluviais

AR169- Geração de efluentes 
líquidos (efluentes domésticos)

AR170- Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais)

AR171- Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais)

AR175-Geração de Efluente 
(sistema de tratamento)

Rede de Coleta, Armazenamento e 
Bombeamento e Transporte de Esgoto 
Doméstico

TERMOELÉTRICA

ESTRUTURAS DE APOIO

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades 
Aquaticas

OPERAÇÃO USINA

Conhecimento mais amplo das 
espécies de fitoplâncton e 
zoobentos, assim como 
variações naturais da presença 
e abundância das espécies 
dominantes; definir espécies 
consideradas indicadoras de 
qualidade ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Baixa

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Afugentamento da Fauna 

Ações de Compensação 
Ambiental 

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental Real 

(ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Resultados esperados

QUADRO V.5.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Empreendimento: Companhia Siderurgica do Atlântico - CSA Etapa do Empreendimento:

Acompanhamento da Programa Integrado de 

X

AR179- Geração de efluentes 
líquidos (efluente tratado do 
sistema)

SISTEMAS DE CONTROLE 
DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

AR28- Geração de Efluentes 
Líquidos

COQUERIA Sistema de Drenagem de águas Pluviais

AR122-Dissipação da Carga 
Térmica 

TERMOELÉTRICA

AR164- Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de pisos, 
rotinas operacionais )

MANUTENÇÃO Sistema de Drenagem de águas Pluviais

AR169- Geração de efluentes 
líquidos (efluentes domésticos)

AR170- Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais)

Rede de Coleta, Armazenamento e 
Bombeamento e Transporte de Esgoto 
Doméstico

AR171-Geração de efluentes 
líquidos (rotinas operacionais) 

AR175- Geração de Efluente 
(sistema de tratamento)
AR179- Geração de efluentes 
líquidos (efluente tratado do 
sistema)

SISTEMAS DE CONTROLE 
DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

Proliferação de Vetores AR192- Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e capacitores, 
cabos elétricos, baterias, 
material isolante, bobinas, 
painéis elétricos e 
componentes eletro-
eletrônicos,resíduos de solda, 
plásticos, papéis, resíduos 
metálicos; pneus, plásticos, 
papéis, papelões, entulhos de 
obras, madeiras, sucatas de 
PVC, vidros, pilhas e baterias, 
EPI's diversos,resíduos 
domésticos)

OPERAÇÃO USINA DIR Programa de Gestão de 
Resíduos 

Garantir estocagem adequada 
dos resíduos orgânicos, 
evitando a proliferação de 
vetores de enfermidades. 

ESTRUTURAS DE APOIO

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Conhecimento mais amplo das 
espécies de algas e 
invertebrados de manguezais, 
assim como variações naturais 
da presença e abundância das 
espécies dominantes; definir 
espécies consideradas 
indicadoras de qualidade 
ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada

Planejamento Natureza: Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Danos à Vegetação de 
Manguezais

AR66-Geração de emissão para 
a atmosfera incluindo-se 
material particulado  
(decorrente de arraste de 
partículas durante o processo 
de granulação)

ALTO FORNO Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Garantir a reintrodução de 
espécies nativas aos 
ecossistemas naturais e 
estabelecer diretrizes para 
recomposição da vegetação; 
estabelecimentos de medidas 
para proteção das APPs, 
contribuindo para sua 
conservação; acompanhamento 
do desenvolvimento da 
estrutura do manguezal.

AR189- Lançamento de 
efluentes líquidos (drenagem 
pluvial  da área de operação)

AR190- Lançamento de 
efluentes líquidos tratados 
(Unidades Operacionais)

AR189- Lançamento de 
efluentes líquidos (drenagem 
pluvial  da área de operação)
AR190- Lançamento de 
efluentes líquidos tratados 
(Unidades Operacionais)

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

SISTEMAS DE CONTROLE 
DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

SISTEMAS DE CONTROLE 
DA QUALIDADE 
AMBIENTAL

Modificação na Estrutura 
(abundância e composição de 
espécies) das Comunidades 
Aquaticas

Resultados esperados

QUADRO V.5.2 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - BIÓTICO

Etapa do Empreendimento:

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental
Aspecto Ambiental Real 

(ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderurgica do Atlântico - CSA

Ações de  Controle de  
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação 
Ambiental

Ações de Compensação 
Ambiental 

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Programa Integrado de 
Monitoramento e Controle do 
Meio Biótico

Conhecimento mais amplo das 
espécies de algas e 
invertebrados de manguezais, 
assim como variações naturais 
da presença e abundância das 
espécies dominantes; definir 
espécies consideradas 
indicadoras de qualidade 
ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

Conhecimento mais amplo das 
espécies de fitoplâncton e 
zoobentos, assim como 
variações naturais da presença 
e abundância das espécies 
dominantes; definir espécies 
consideradas indicadoras de 
qualidade ambiental para o 
monitoramento dos efeitos da 
usina durante a operação.

X
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4.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Os impactos negativos e positivos identificados sobre o meio socioeconômico 
e relacionados à etapa de operação são de natureza similar aos assinalados na 
de implantação. Cabe, entretanto, destacar a diferenciação quanto à forma de 
manifestação de cada impacto. Analogamente ao capítulo anterior, a 
correspondente Matriz de Avaliação dos Impactos (Anexo VIII.1) apresenta a 
identificação e avaliação detalhada segundo impactos ambientais por 
processos e tarefas do empreendimento. 

Cerca de 70% dos impactos socioeconômicos identificados durante a etapa de 
operação são de natureza positiva, sendo que 62% são de alta magnitude e os 
demais de magnitude moderada. Dos impactos avaliados como negativos, os 
de alta magnitude são associados à Abertura de Frentes de Trabalho e à 
Demanda por Serviços Públicos e Moradia. 

Ao final deste item 4.3 é apresentada a Matriz Consolidada de Avaliação dos 
Impactos Ambientais sobre o meio físico (Quadro VIII.4.3), cuja organização 
foi realizada de acordo com a natureza do impacto e a avaliação de 
magnitude do mesmo (baixa, moderada e alta). Este Quadro apresenta, de 
forma resumida, as ações de gestão dos impactos e os resultados esperados 
com sua implantação. Estas ações são, no Capítulo IX, organizadas sob o 
formato de Programas Ambientais. 

A seguir são descritos os impactos identificados e avaliados como de 
magnitude baixa a alta, e referidas as recomendações para as ações de gestão 
destes impactos durante a etapa de operação da Usina da CSA. Os impactos 
avaliados como desprezíveis não foram descritos no texto, mas foram 
avaliados e mantidos na MAIA. 

4.3.1 Impactos Positivos 

a. Geração de Empregos Diretos 

No processo de “mobilização de mão-de-obra, equipamentos e veículos”, o 
impacto “geração de empregos diretos” ocorrerá associado a dois aspectos 
ambientais subordinados à tarefa “recrutamento e contratação de mão-de-
obra”. Na “abertura de frentes de trabalho” (AR99), a economia local será 
beneficiada com a geração de 3.500 empregos diretos. Por outro lado, na 
“compra de insumos, materiais e serviços” (AR107) é prevista a geração de 
idêntico contingente de empregos diretos.  

Tendo-se em vista que a geração líquida de empregos no Estado foi de 73.000, 
em 2002 e que o número de novos empregos gerados, no município do Rio de 
Janeiro, foi de 54.600 em 2004 – verifica-se o significado da geração de 7.000 
novos empregos diretos, na etapa de operação do empreendimento.  
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Decorrente de “abertura de frentes de trabalho” (AR99), o impacto será 
irreversível, de abrangência regional, muito relevante e de alta magnitude; 
temporário, contínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. Devido a 
“compra de insumos, materiais e serviços” (AR107) o impacto se diferencia 
por ser permanente e indireto. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 

b. Geração de Empregos Indiretos 

Com o início de operação do empreendimento, a “abertura de frentes de 
trabalho” (AR99) ocasionará a geração de uma média de 3.000 empregos 
indiretos. Por outro lado, na “compra de insumos, materiais e serviços” 
(AR107) é prevista a geração de 4.000 empregos indiretos, em ritmo de 
mobilização semelhante ao assinalado na tarefa / aspecto ambiental anterior.  

Devido a “abertura de frentes de trabalho” (AR99), o impacto será reversível, 
de abrangência regional, muito relevante e de alta magnitude; temporário, 
descontínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. Pela “compra de 
insumos, materiais e serviços” (AR107) o impacto se diferencia por ser 
contínuo e indireto. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 

c. Difusão de Conhecimento e Aprendizado 

O impacto em análise será altamente condicionado às estratégias de 
relacionamento com os atores envolvidos, que tenham sido implementadas a 
partir da etapa de implantação do empreendimento e que deverão ser 
mantidas e intensificadas durante a etapa de operação. Tais estratégias 
deverão enfatizar a adoção de posturas comportamentais pró-ativas e 
abordagens de boa interação com a base sócio-cultural predominante, 
sobretudo na AID, visando estabelecer laços de confiança, como pré-
requisitos para assegurar a ocorrência deste impacto de “difusão de 
conhecimento e aprendizado”.  

Conforme já assinalado anteriormente, além de estimular a capacitação da 
mão-de-obra, a difusão de conhecimento e aprendizado fortalece a base de 
convivência social (entendimento, compreensão e confiança) assegurando 
importante pré-requisito para a sustentabilidade do empreendimento.  

Este impacto deverá se manifestar associado aos aspectos ambientais 
“Abertura de frentes de trabalho“ (AR 99), “Pagamento da mão-de-obra“ 
(AR102), “Treinamento da mão-de-obra“ (AR 106). 
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Em decorrência de AR99 o impacto será irreversível, de abrangência regional 
e considerado relevante e de alta magnitude; permanente, descontínuo, 
potencial, indireto e a ocorrer em médio a longo prazo. 

Devido a AR102 o impacto se diferencia por ser muito relevante, contínuo e 
real e a ocorrer em curto prazo. Já decorrente de AR106 o impacto será 
irreversível, de abrangência regional e muito relevante e de alta magnitude; 
permanente, contínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região e no Programa de Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes Interessadas. 

d. Aquecimento do Mercado Imobiliário 

Embora seja previsto que grande parte da demanda de mão-de-obra da etapa 
de operação venha a ser atendida pela população residente na AID e AII, 
pressupõe-se que um contingente inferior a 5% da mão-de-obra direta de 
operação se originará de outras regiões, intensificando a demanda no 
mercado imobiliário da AID, com efeitos de melhoria da renda local. Outro 
contingente que poderá pressionar o mercado imobiliário, embora de forma 
mais suavizada ao longo do tempo, refere-se a moradores da AII que venham 
a optar pela residência em local mais próximo ao empreendimento 

Este impacto se manifestará associado aos aspectos ambientais Abertura de 
frentes de trabalho (AR99), Demanda por moradias (AR101) e Compra de 
Insumos, materiais e serviços (AR107). 

No caso da “abertura de frentes de trabalho” (AR99), o impacto será 
reversível, regional, moderadamente relevante e de moderada magnitude; 
permanente, contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo.  No caso da 
“demanda por moradias” (AR101), o impacto se diferencia por ser relevante, 
e direto. Por outro lado, no caso da “compra de insumos, materiais e 
serviços” (AR107), o impacto será irreversível, regional, moderadamente 
relevante e de moderada magnitude; permanente, contínuo, real, indireto e 
de ocorrência em curto prazo. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as 
Partes Interessadas. 

e. Aumento do Poder Aquisitivo 

Durante o período de implantação do empreendimento, admite-se que cerca 
de R$ 1,8 bilhões / ano (35% da receita da ordem de R$ 5,1 bilhões / ano) será 
destinada a remunerar fatores de produção regionais, conforme composição 
aproximada a seguir indicada: 
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Remunerações de fatores R$ milhões % 

Remuneração de mão-de-obra 255 14 

Matérias primas 255 14 

Materiais e serviços 1030 57 

Outros (impostos, taxas, etc.) 260 15 

Total 1.800 100 

Os fluxos de remuneração retro-indicados exercerão uma sensível expansão 
do poder aquisitivo da população da AID e AII. O impacto “aumento do 
poder aquisitivo”, deverá se manifestar associados aos aspectos ambientais 
Pagamento da mão-de-obra (AR102), Treinamento da mão-de-obra (AR106) e 
Compra de insumos, materiais e serviços (AR107). 

Em AR102 o impacto será irreversível, de abrangência regional, 
moderadamente relevante e de moderada magnitude; permanente, contínuo, 
real, direto e a ocorrer em curto prazo. Em AR106 o impacto se diferencia por 
ser potencial e indireto e, em AR107, por ser indireto. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 

f. Aumento de Padrão de Consumo 

Como decorrência da expansão de poder aquisitivo regional, a população da 
região será beneficiada com expressivo aumento de seu padrão de consumo. 

Este impacto deverá se manifestar associado aos aspectos ambientais 
Pagamento da mão-de-obra (AR102), Treinamento da mão-de-obra (AR106) e 
Compra de insumos, materiais e serviços (AR107). 

Em decorrência de AR102 o impacto será irreversível, de abrangência 
regional, moderadamente relevante e de moderada magnitude; permanente, 
contínuo, real, direto e a ocorrer em curto prazo. Decorrente de AR106 o 
impacto se diferencia por ser potencial e indireto e, em decorrência de AR107, 
por ser indireto. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 
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g. Dinamização da Economia 

Conforme já assinalado, devido às suas relevantes relações inter-setoriais e à 
sua capacidade intrínseca de estimular a integração de cadeias produtivas - 
envolvendo a germinação de novas atividades econômicas – o 
empreendimento deverá promover notáveis modificações na estrutura de 
produção local e regional, com destaque para a estimulação de efeitos de 
cadeia (backward and forward linkages); geração de emprego e renda; 
arrecadação tributária, etc.  

O impacto do empreendimento em termos de dinamização da economia 
regional deverá também se manifestar em termos de fixação de novos 
conhecimentos e aprendizados tecnológicos, da intensificação das relações de 
troca intra e inter-regionais, bem como em termos de finanças públicas do 
Estado e dos municípios envolvidos.  

Este impacto se manifestará associado aos aspectos ambientais Pagamento da 
mão-de-obra contratada (AR102), Recolhimento de tributos (impostos e taxas) 
(AR105), Treinamento de mão-de-obra (AR106) e Compra de insumos, 
materiais e serviços (AR107). 

Em AR102 e AR107 o impacto será irreversível, de abrangência regional, 
muito relevante e de alta magnitude; permanente, contínuo, real, indireto e 
a ocorrer em curto prazo. Em AR105 o impacto se diferencia por ser potencial 
e direto e, em AR106, por ser potencial. 

As ações potencializadoras, e de acompanhamento, previstas para a gestão 
deste impacto estão descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da Região. 

h. Estímulo ao Empreendedorismo 

Analogamente à análise do correspondente impacto na implantação, este 
impacto, dependerá da “difusão de conhecimento e aprendizado”, do 
“aquecimento de mercado imobiliário” e do “aumento do poder aquisitivo”,  
para potencializar a “geração de empregos indiretos”, o “aumento de padrão 
de consumo” e a “dinamização da economia”. 

O impacto “estímulo ao empreendedorismo” deverá se manifestar associado 
aos aspectos ambientais Geração de expectativas de empregabilidade e 
negócios (AR104) e Compra de insumos, materiais e serviços (AR107). 

Em AR104 o impacto reversível, de abrangência regional e muito relevante e 
de alta magnitude; temporário, contínuo, potencial, direto e a ocorrer em 
curto prazo.  Em AR107 o impacto se diferencia por ser irreversível, 
permanente, real e indireto. 
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As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região e no Programa de Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes Interessadas. 

i. Melhoria de Orçamento Fiscal 

Este impacto deverá ocorrer por força de aumento de arrecadação a qual, na 
fase de operação do empreendimento, estará associada aos seguintes 
principais impostos:  

• ICMS (sobre insumos e materiais adquiridos no Brasil e no exterior, bem 
como sobre a venda de produtos e co-produtos do empreendimento): 
Tendo em vista a destinação integral dos produtos do empreendimento 
ao mercado de exportação, bem como os incentivos previstos no 
Memorando de Entendimentos firmado pelos acionistas da CSA com o 
Governo de Estado e na Lei 4529, de 31/05/05, que enquadra o 
empreendimento no Programa de Atração de Investimentos 
Estruturantes – RIOINVEST - o impacto da arrecadação de ICMS sobre a  
“melhoria de orçamento fiscal” deverá ser objeto de análise específica; 

• ISS: A  arrecadação de ISS sobre a receita das prestadoras de serviços 
deverá ser da ordem de R$ 20 milhões /ano;  

• Imposto de Renda e CSLL (sobre o lucro tributável da CSA): A CSA 
deverá responder por arrecadação de IR e CSLL em montante da ordem 
de R$ 400 milhões / ano, equivalentes a cerca de 8% da receita de vendas.  

Este impacto deverá se manifestar associado ao aspecto ambiental 
Recolhimento de tributos (impostos e taxas) (AR105). 

Este impacto será irreversível, de abrangência regional e considerado muito 
relevante e de alta magnitude; permanente, contínuo, real, direto e a ocorrer 
em curto prazo. 

Este impacto se manifestará tão mais intenso quanto maior a integração do 
empreendimento à economia regional, ou seja, quanto maior a remuneração 
de fatores de produção locais, ou ainda, quanto menor a geração de créditos 
tributários em favor de outros estados. Neste caso, a potencialização do 
impacto em análise estará associada à adoção de medidas de estímulo a 
serem conduzidas no âmbito do Programa Promoção ao Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da Região. 

Manifestar-se-á também mais intenso na medida em que sejam verificados os 
efeitos de verticalização para frente.  
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j. Arrecadação de Contribuições Previdenciárias 

De acordo com o Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico (MME / SMM, 
2004), a remuneração média dos cerca de 55 mil trabalhadores empregados na 
siderurgia brasileira é da ordem de US$ 12 mil / ano. De acordo com a 
mesma fonte, as contribuições sociais correspondem a cerca de 33%  da 
referida média. Considerando-se a geração de 3.500 empregos diretos (CSA e 
empresas terceirizadas), bem como as correspondentes remunerações médias 
e respectivos encargos sociais, verifica-se que, em sua fase de operação, o 
empreendimento deverá recolher R$ 20 milhões / ano em contribuições ao 
INSS e ao FGTS. Montante análogo deverá ser acrescido à estimativa anterior, 
em decorrência dos empregos indiretos a serem gerados sob impacto do 
empreendimento.  

Este impacto deverá se manifestar associado ao aspecto ambiental 
“Pagamento de benefícios” (AR103). 

Este impacto será irreversível, de abrangência regional e considerado muito 
relevante e de alta magnitude; permanente, contínuo, real, direto e a ocorrer 
em curto prazo. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região. 

k. Contribuição para a Balança Comercial 

Tendo em vista que o empreendimento destinará 100% da produção para o 
mercado externo, a sua receita de exportação será da ordem de US$ 2,2 
bilhões / ano (R$ 5,1 bilhões). Por outro lado, as importações de carvão 
mineral (coque e antracito) representarão dispêndios de importação da ordem 
de US$ 300 milhões / ano. Consequentemente, a contribuição líquida do 
empreendimento para a balança comercial brasileira será da ordem de US$ 
1,9 bilhões / ano. 

 O impacto “contribuição para a balança comercial”, deverá se manifestar 
associado ao aspecto ambiental “Recebimento de receita de exportação” 
(AR108). 

Este será um impacto irreversível, de abrangência regional e muito relevante 
e de alta magnitude. É um impacto permanente, contínuo, real, direto e a 
ocorrer em curto prazo. 

As ações potencializadoras previstas para a gestão deste impacto estão 
descritas no Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável da Região e no Programa de Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes Interessadas. 
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4.3.2 Impactos Negativos 

a. Aumento de Fluxo Migratório 

Assim como verificado na etapa de implantação, prevê-se que a maior parte 
do contingente de mão-de-obra a ser absorvido na etapa de operação será 
residente na AID e na AII. Admite-se, entretanto, a ocorrência de um fluxo de 
migração reduzido e regular constituído: i) por residentes na AII que venham 
a exercer a opção de residência em um dos núcleos urbanos situados em área 
próxima ao empreendimento; e ii) secundariamente, por habitantes de outras 
regiões que venham a ser atraídos pelas oportunidades de emprego e de 
negócios associadas ao empreendimento.   

Desencadeado pelos aspectos ambientais “Abertura de frentes de trabalho” 
(AR99) e “Geração de expectativas de empregabilidade e negócios” (AR104), o 
impacto será reversível, de abrangência regional, relevante e de moderada 
magnitude; permanente, descontínuo, real, indireto e a ocorrer em curto 
prazo. 

A ação de controle prevista para a gestão deste impacto está apresentada no 
âmbito do Programa de Comunicação Social e de Relacionamento com as 
Partes Interessadas. 

b. Pressão sobre a Infra-Estrutura 

A operação do empreendimento poderá exercer pressões sobre a infra-
estrutura urbana. 

Quando associado ao aspecto ambiental Demanda por serviços e 
equipamentos públicos (AR100) espera-se a pressão à infra-estrutura de 
serviços e equipamentos públicos existente, devido à expansão do tráfego de 
materiais e de pessoas. Neste caso o impacto foi avaliados como reversível, 
regional, muito relevante e de alta magnitude; temporário, contínuo, 
potencial, direto e a ocorrer em curto prazo. 

Quando associado à Demanda por moradias (AR101) a pressão sobre a infra-
estrutura deverá ocorrer determinando a necessidades de ampliações em 
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes, coleta e 
disposição de resíduos, varrição, saúde, educação, habitação, entre outros. 
Neste caso, o impacto se diferencia por ser relevante e de moderada 
magnitude.  

Foram previstas ações de mitigação que estão descritas no Programa 
Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da Região.  
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c. Conflitos de Interesse  

O empreendimento deverá gerar conflitos de interesse, particularmente 
associados ao adensamento populacional e à conseqüente expansão da 
demanda de serviços públicos na AID. Tais conflitos deverão ocorrer durante 
o processo de “mobilização de mão-de-obra, equipamentos e veículos”. 

Conforme assinalado anteriormente, no processo de ordenamento territorial 
(urbano ou regional), o conflito de interesses resulta da luta entre grupos de 
poder e pode ser descrito como o debate público sobre alternativas atuais e 
previsíveis de uso e ocupação do solo.. (Dear e Long, 1978, apud Calaes, 
2005). 

O impacto se manifestará associado aos aspectos ambientais “Demanda por 
serviços e equipamentos públicos” (AR100) e “Demanda por moradias” 
(AR101). Tal conflito persistirá até que seja reestabelecido o equilíbrio de 
suprimento das mencionadas necessidades, sob efeito do arrefecimento da 
demanda temporariamente exacerbada e da simultânea expansão da 
capacidade de oferta.   

Quando associado à “demanda por serviços e equipamentos públicos” 
(AR100), o impacto será reversível, regional, muito relevante e de alta 
magnitude; temporário, contínuo, potencial, direto e a ocorrer em curto 
prazo. No caso da “demanda por moradias” (AR101), o impacto será 
reversível, regional, relevante e de moderada magnitude; temporário, 
descontínuo, real, indireto e a ocorrer em médio a longo prazo.  

Foram previstas ações de mitigação que estão descritas no Programa 
Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da Região, 
com o suporte do Programa de Comunicação Social e de Relacionamento 
com as Partes Interessadas. 

d. Geração de Expectativas 

Conforme observado também na fase de implantação, as expectativas geradas 
pelo empreendimento podem levar a ilusões e frustrações diferenciadas. 

Este impacto se manifestará associado ao aspecto ambiental Geração de 
expectativas de empregabilidade e negócios (AR104). Foi avaliado como 
reversível, de abrangência regional, moderadamente relevante e de 
moderada magnitude; temporário, contínuo, potencial, direto e a ocorrer em 
curto prazo. 

As ações de controle propostas para a gestão deste impacto deverão ser 
contempladas no âmbito de um Programa de Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes Interessadas. 
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e. Incômodos à População 

Na etapa de operação da Usina, a ocorrência de incômodos à população 
estará associada a duas tarefas distintas: ao “Transporte de Mão-de-Obra 
Contratada, Equipamentos e Insumos” e ao “Transporte Ferroviário de 
Insumos e Matérias Primas”.  

Os incômodos decorrentes das operações de transporte de pessoal, insumos e 
equipamentos, serão sentidos, basicamente, pelo aumento de tráfego de 
veículos pesados (ônibus e caminhões) nas rotas de acesso ao 
empreendimento e, conseqüente, geração de ruídos e materiais particulados. 
Entretanto, ao se comparar o volume de viagens/dias realizadas, com as 
efetivadas durante a fase de implantação, percebe-se que ocorrerá uma 
redução, dado tanto ao menor número de trabalhadores alocados nesta etapa, 
quanto aos quantitativos de insumos necessários à operação. 

Já os incômodos oriundos do transporte ferroviário, serão mais 
significativamente sentidos pela população que hoje se situa na denominada 
Comunidade João XXIII, que ocupa a pequena faixa formada pelo 
quadrilátero entre o Canal de São Francisco e o rio Guandu e, a Avenida João 
XXIII e a faixa de domínio da ferrovia. 

Deve-se ressaltar que este trecho ferroviário encontra-se, já há um bom 
tempo, desativado, sendo, inclusive, parte da faixa de domínio ocupada por 
algumas das propriedades situadas no quadrilátero da Comunidade João 
XXIII. A ativação deste trecho ferroviário, associado ao regular transporte de 
cargas (carvão e minério, principalmente), irá ocasionar o incômodo à 
população residente nesta localidade, de vez que conviverão cotidianamente 
com ruídos, vibrações e materiais particulados hoje não existentes e em área 
bem próximas às suas residências e pontos comerciais e de serviços. 

Este impacto foi avaliado como reversível, de abrangência local, muito 
relevante, de moderada magnitude, permanente, contínuo, real, indireto e a 
ocorrer em curto prazo. 

As ações de gestão propostas para monitorar e controlar este impacto estão 
contempladas no Programa de Comunicação Social e Programa de 
Monitoramento e Controle das Operações de Transporte.  

f. Alterações das relações comunitárias na área de entorno 

Na etapa de operação da Usina, a ocorrência do impacto “Alterações das 
Relações Comunitárias na Área de Entorno”, estará associado ao aspecto 
ambiental real “Abertura de Frentes de Trabalho”.  
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Ao todo se prevê na etapa de operação a alocação de 3.500 trabalhadores, 
sendo cerca de 2.000 contratados diretamente pelo empreendedor 
(funcionários da CSA) e 1.500 por empresas terceirizadas (empregos 
indiretos).   

Diferentemente do ocorrido na etapa de implantação, os trabalhadores 
contratados para operação da Usina trarão consigo uma expectativa de 
empregabilidade de longo prazo, na medida em que a vida útil do 
empreendimento é bem superior que a do período de obras.  

Assim, é esperado que parte deste contingente procure se estabelecer, com 
suas famílias, em áreas mais próximas ao empreendimento que seus atuais 
locais de residência. Este processo deverá ser verificado não só junto ao 
pessoal de menor poder aquisitivo, como também, naquele de maior 
qualificação profissional, os quais deverão buscar nas áreas nobres de entorno 
(praias e regiões centrais de Campo Grande e Santa Cruz) e com melhor infra-
estrutura disponível, seu efetivo local de moradia. 

Cabe, ainda, refazer a observação já incluída na etapa de implantação, qual 
seja, por mais que hoje em dia se viva um processo de globalização, tornando 
as relações comunitárias mais efêmeras e fragmentadas, o certo é que as 
comunidades da região apresentam relações sociais próprias e específicas, 
onde a chegada de novo contingente populacional por certo irá altera-las.  
Entretanto, não se pode esquecer que boa parte das comunidade a serem 
afetadas já estará com suas relações sociais alteradas, em face dos impactos 
decorrentes da fase de implantação do empreendimento  

Este impacto foi avaliado como irreversível, de abrangência local, 
moderadamente relevante, e de moderada magnitude; permanente, 
contínuo, real, indireto e a ocorrer em curto prazo. 

As ações propostas para mitigar este impacto referem-se à realização de 
reuniões específicas entre o empreendedor e as comunidades locais, para 
divulgação dos dados do empreendimento e de seus prováveis impactos 
sociais. Paralelamente, deverão ser estabelecidas ações de incentivo às 
práticas de associativismo comunitário, de modo a fortalecer os vínculos 
sociais existentes, como, também, auxiliar, a médio prazo, à consolidação 
desta nova configuração a ser estabelecida, para se evitar, inclusive, a 
‘expulsão’ de parte dos moradores originários, para áreas cada vez mais 
periféricas.  
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g. Incremento da ocupação irregular 

Na etapa de operação da Usina, a ocorrência do impacto “Incremento da 
Ocupação Irregular”, estará associado ao aspecto ambiental real “Demanda 
por Moradias”. O aumento do fluxo migratório, associado à existência de 
terrenos não ocupados na região poderá gerar um aumento da ocupação 
irregular. 

Diferentemente do verificado na etapa de implantação, o perfil da população 
que deverá migrar para a área de estudo nesta fase do empreendimento, não 
é o mesmo. Na etapa de operação o animus da migração será diferenciado, de 
vez que passará de temporário para permanente. E, por outro lado, haverá 
modificação da própria caracterização deste contingente, que passará de 
pessoas desempregadas com baixo vínculo familiar, para famílias 
constituídas de vínculos mais fortes. Entretanto esta mudança de perfil, por si 
só, não é garantia da não ocorrência das ocupações irregulares, as quais 
deverão continuar ocorrendo, na medida em que existam áreas livres 
disponíveis e de fácil acesso. 

Este o impacto foi avaliado como irreversível, de abrangência local, 
moderadamente relevante, e de moderada magnitude; permanente, 
contínuo, real, indireto e a ocorrer em Médio a Longo prazo. 

As ações de controle propostas para a gestão deste estão descritas no 
Programa Promoção ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da 
Região.  

h.  Sobrecarga nas Vias de Acesso  

Na etapa de operação da Usina, a tarefa Depósito Intermediário de Resíduos - 
DIR, relacionada ao processo Sistema de Controle da Qualidade Ambiental , e 
a tarefa Transporte da Mão-de-obra Contratada e equipamentos e insumo, 
decorrente do processo de Mobilização de Mão de Obra, Equipamentos e 
Veículos irão requerer operações de transporte rodoviário, a maioria em 
veículos pesados, de diferentes tipos. 
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Na fase de operação, o transporte dos resíduos estará vinculado aos materiais 
não aproveitáveis nos diversos processos, como pátio estocagem, sintetização, 
alto forno, coqueria, açaria e ligotamento, e aos resíduos domésticos gerados 
nas oficinas, nas instalações administrativas, laboratórios, etc., que serão 
comercializados ou disposto em aterro sanitário. As operações de transporte 
de resíduos serão permanentes, sendo efetivadas em acordo com a 
capacidade de armazenamento / tratamento de Sistema de Controle da 
Qualidade Ambiental projetado, estando prevista a geração de cerca de 
1.673t/dia. Os locais de destino serão os estabelecidos pelos clientes, no caso 
dos resíduos comercializados, e os aterros sanitários em operação na AID, 
localizados no bairro carioca de Gericinó (antes, Bangu) e o Aterro 
Metropolitano de Gramacho, localizado no Município de Duque de Caxias, 
ous demais resíduos.  

FONTES E QUANTIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM GERADOS 

Fonte Quant. (t/a) ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO 

PÁTIO DE ESTOCAGEM 
Borrachas, papéis e papelões 5 Segregação na Fonte 

Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Resíduos domésticos 1 Aterro Sanitário 

SINTERIZAÇÃO 
 
Pó / lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
1.600 

 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização (Cerâmica, etc) 

Materiais Refratários 3.600 Estocagem Temporária 
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

200 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

530 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 400 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 170 Aterro Sanitário 

COQUERIA 
 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
80 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Materiais Refratários 320 Estocagem Temporária  
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

150 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com óleo, 
graxas, tintas, solventes, etc. 

170 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 
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Fonte Quant. (t/a) ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO 

Materiais metálicos 210 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 90 Aterro Sanitário 

ALTO FORNO 
Pó do Ciclones e Sistema de 
Despoeiramento 

100 Reprocessamento na Sinterização 

Lodo do Sistema de Limpeza de 
Gases 

17.000 Reprocessamento na Sinterização 

Materiais Refratários 12.000 Estocagem Temporári 
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

225 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com 
óleo, graxas, tintas, solventes, etc. 

1.000 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 300 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 200 Aterro Sanitário 

ACIARIA E LINGOTAMENTO 
 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
1.465 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Materiais Refratários 25.000 Estocagem Temporária  
Comercialização 
Aterro 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

312 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com 
óleo, graxas, tintas, solventes, etc. 

750 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 6.600 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Escória do Conversor, Refino e 
Dessulfuração 

528.000 
 

Tratamento de Escória / Recuperação 
metálicos 
Comercialização de Agregados 
Utilização como base de aterros 
(obs. Cerca de 145.2000 t/a voltam com  
recuperação e 382.800 t/a são destinadas à 
comercialização e utilizadas em aterros 
como resíduo inerte) 

Resíduos domésticos 700 Aterro Sanitário 

TERMELÉTRICA 
Lodo do sistema de Tratamento 
de água 

35 Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 
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Fonte Quant. (t/a) ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

33 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com 
óleo, graxas, tintas, solventes, etc. 

120 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 200 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos domésticos 50 Aterro Sanitário 

PRODUÇÃO DE CIMENTO 
 
Pó / Lama dos Sistemas de 
Despoeiramento 

 
10 

Estocagem Temporária 
Reprocessamento na usina 
Comercialização 

Borrachas, madeira, papéis, 
papelões, isolantes, etc. 

21 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento / Aterro sanitário 

Materiais contaminados com 
óleo, graxas, tintas, solventes, etc. 

12 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Materiais metálicos 10 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Comercialização 

Resíduos de sanitários  Aterro Sanitário 

Resíduos domésticos 20 Aterro Sanitário 

OFICINAS, ADMINISTRAÇÃO, LABORATÓRIOS, ETC 
Resíduo de papéis/papelão, 
embalagens plásticas, etc. 

 
95 
 

Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Reprocessamento 

Resíduos domésticos 210 Aterro Sanitário 

Materiais contaminados com 
óleo, graxas, tintas, solventes, etc. 

95 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária. 
Co-processamento, etc. 

Resíduo de óleo usado 100 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Rerrefino na forma da Resolução CONAMA 
09/93 

Resíduo de Serviço e Saúde 
(ambulatório) 

0,05 Segregação na Fonte  
Coleta Seletiva 
Disposição final conforme Resolução 
CONAMA 283/01 

Lâmpadas fluorescentes (toda a 
usina) 

6 Segregação na Fonte 
Estocagem Temporária 
Reprocessamento  

Pode-se, então prever a realização média de cerca de 70 viagens/dia de 
transporte de resíduos, que se dará em veículos de carga indicados para tal 
fim, como caminhões do tipo basculante e porta-contenedores. 

O transporte rodoviário de todos os insumos necessários para a operação das 
diversas unidades da Usina – insumos, máquinas e equipamentos –, por sua 
vez, também será permanente com as operações efetivadas em acordo as 
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necessidades dos diversos processos, estando prevista, no entanto, em média 
a realização de 100 viagens/dia, em veículos de carga de diferentes porte e 
capacidade, em função do tipo da carga, com procedências diversificadas 
dentro e fora da AID e AII.   

Quanto ao transporte da mão de obra, a CSA irá contratar, junto a empresas 
transportadoras, o fretamento de ônibus para atender aos deslocamentos 
diários de parte de seus funcionários, de forma permanente, estando 
previstas 80 viagens/dia de ônibus, atendendo aos turnos de trabalho 
programados.  Para os funcionários de nível executivo, será mantida a mesma 
oferta de estacionamento, da etapa de implantação, com 600 vagas para 
automóveis particulares e mais 400 vagas para visitantes/fornecedores, 
resultando, em uma média de 1.000 viagens/dia. O transporte de 
funcionários poderá ser acrescido com a contratação de transporte em 
veículos de menor capacidade, como micro-ônibus e vans. Os funcionários 
não atendidos pelo transporte fretado irão demandar os serviços de 
passageiros que operam na área de entorno da Usina que, quando do início 
da operação, já deverão estar adequados, em função da provável oferta 
adicional a ser promovida na fase de implantação da Usina. 

As operações de transporte rodoviário requeridas na etapa de operação da 
Usina irão resultar em uma intensificação do tráfego de veículos nas rodovias 
e vias urbanas que integram os itinerários a serem percorridos, acarretado em 
uma sobrecarga do tráfego ocorrente, especialmente nos acessos à Usina, 
onde estarão concentradas, diariamente, cerca de 1.200 viagens de caminhões, 
ônibus, vans/micro ônibus, e automóveis.   

Quando do início da operação da Usina, já estará concluída a ponte 
rodoviária sobre o canal de São Francisco, complementando o acesso 
principal, via rodovia Rio-Santos (BR-101), ruas internas do Distrito Industrial 
de Santa Cruz – Rua Átila Temporal / Rua Guarantã – e trecho da Avenida 
João XXIII, à direita do Canal de São Francisco, devendo acesso secundário, a 
partir da Avenida Brasil ou Praça do Gado, em Santa Cruz, pela Avenida João 
XXIII, ser utilizado, eventualmente, considerando a efetivação das medidas 
estabelecidas para a fase de implantação. 

Assim, na etapa de operação, a sobrecarga do tráfego nas vias de acesso à 
Usina, resultante da circulação dos veículos pesados, pela elevação do 
volume de tráfego hoje ocorrente e alteração de sua composição pela maior 
participação relativa de ônibus e caminhões, acarretará em uma aceleração do 
processo de deterioração do pavimento destas vias e em uma redução da 
fluidez do tráfego, especialmente no segmento da rodovia Rio – Santos, junto 
ao acesso ao Distrito Industrial de Santa Cruz, até quando da efetivação do 
projeto de duplicação do trecho os acessos à Santa Cruz e Itacuruçá, proposto 
pelo Governo Federal. Neste caso também se inclui o aumento dos atuais 
riscos de acidentes de tráfego, uma vez a interseção da Rodovia Rio – Santos 
com as vias de acesso ao Distrito Industrial de Santa Cruz dá em nível.  
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No entanto, não se pode desprezar os efeitos da eventual circulação de 
veículos vinculados à operação da Usina no trecho da Avenida João XXIII , à 
esquerda do Canal de São Francisco, onde uma alteração e sobrecarga do 
tráfego atual, com características de atendimento às comunidades e 
estabelecimentos locais,   elevaria os atuais riscos de acidente de trânsito, 
como tombamento de carga e/ou veículo, colisões/abalroamento e 
atropelamento de pedestres, conforme detalhado na avaliação da etapa de 
implantação. 

Este será um impacto negativo, reversível, de abrangência local, relevante e, 
portanto, de moderada magnitude. É um impacto permanente, cíclico, real, 
direto e a ocorrer em curto prazo. 
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QUADRO VIII.4.3 

CONSOLIDAÇÃO DOS IMPACTOS DO MEIO 
SOCIOECONÔMICO – ETAPA DE OPERAÇÃO 



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais

Moderada Natureza:
Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa

Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

AR99- Abertura de Frentes de 
Trabalho
AR101- Demanda por moradias

AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços
AR102-Pagamento da Mão-de-
obra 
AR106-Treinamento de mao de 
obra
AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços
AR102-Pagamento da Mão-de-
obra 
AR106-Treinamento de mao de 
obra
AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços

Aumento do poder aquisitivo

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

Aquecimento do mercado 
imobiliário

Aumento do padrão de consumo

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo
 Ações de Acompanhamento e 

Verificação

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Potencialização dos 
Impactos Ambientais Benéficos

Resultados Esperados

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento com 
as Partes Interessadas.

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo empreendimento 
para a região.

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região.

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, de 
modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que a 
população assumirá papel como 
co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida 
da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, 
redução de casos de violência, 
etc. 

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Alta Natureza:

Etapa do Empreendimento: Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Arrecadação de contribuições 
previdenciárias

AR103- Pagamento de beneficios Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

AR102-Pagamento da Mão-de-
obra  
AR105-Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

AR106- Treinamento de mao de 
obra

AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR99- Abertura de Frentes de 
Trabalho

AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR99- Abertura de Frentes de 
Trabalho

AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços

Melhoria de orçamento fiscal AR 105 - Recolhimento de tributos 
(impostos e taxas)

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

Contribuição para a balança 
comercial

AR195-Recebimento de Receita de 
Exportação

Operação da Usina

AR99-Abertura de Frentes de 
Trabalho

AR102-Pagamento da Mão-de-
obra  

AR106- Treinamento de mao de 
obra

AR104- Geração de Expectativas 
de Empregabilidade e Negócios

AR107- Compra de insumos, 
materiais e serviços

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região.

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região; Programa de 
Comunicação Social e de 
Relacionamento com as Partes 
Interessadas.

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Ações de Potencialização dos 
Impactos Ambientais Benéficos

Resultados Esperados

Difusão de conhecimento e 
aprendizado

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

 Ações de Acompanhamento e 
Verificação

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região.

Contribuição para a melhoria na 
percepção dos benefícios gerados 
pelo empreendimento para a 
região;  Ampliação e 
fortalecimento de uma rede de 
relações mercantins e não 
mercantins, de modo a contribuir 
para o fomento ao 
desenvolvimento local; 
Mobilização para a participação 
da comunidade  para a elaboração 
de proposta coletiva para as 
questões ligadas ao 
desenvolvimento local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que a 
população assumirá papel como 
co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida da 
população da área de influência, 
inclusive no que se refere ao 
padrão de urbanização, com 
melhoria dos indicadores de 
saúde e renda, redução de casos 
de violência, etc. 

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações mercantins 
e não mercantins, de modo a 
contribuir para o fomento ao 
desenvolvimento local; 
Mobilização para a participação 
da comunidade  para a elaboração 
de proposta coletiva para as 
questões ligadas ao 
desenvolvimento local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que a 
população assumirá papel como 
co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida da 
população da área de influência, 
inclusive no que se refere ao 
padrão de urbanização, com 
melhoria dos indicadores de 
saúde e renda, redução de casos 
de violência, etc. 

Geração de empregos indiretos

Estímulo ao empreendedorismo

Geração de empregos diretos

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

Dinamização da economia

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Incremento da Ocupação 
Irregular

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região. 

Pressão sobre a Infra-estrutura Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região. 

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, de 
modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que a 
população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida 
da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, 
redução de casos de violência, 
etc. 

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Ações de Mitigação Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Resultados esperados

AR101- Demanda por moradias

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Recrutamento e Contratação de 
Mão-de-obra 

X
X



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Ampliação e fortalecimento de 

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Ações de Mitigação Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Resultados esperados

AR101- Demanda por moradias

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Recrutamento e Contratação de 

X
X

Alterações das Relações 
Comunitárias na área de entorno

AR99- Abertura de Frentes de 
Trabalho

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento com 
as Partes Interessadas.

AR99- Abertura de Frentes de 
Trabalho
AR104-Geração de Expectativas 
de Empregabilidade e Negócios

Geração de expectativas AR104-Geração de Expectativas 
de Empregabilidade e Negócios

Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento com 
as Partes Interessadas.

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo empreendimento 
para a região;  Ampliação e 
fortalecimento de uma rede de 
relações mercantins e não 
mercantins, de modo a 
contribuir para o fomento ao 
desenvolvimento local; 
Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que a 
população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida 
da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, 
redução de casos de violência, 
etc. 

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo empreendimento 
para a região.

Conflitos de interesse AR101- Demanda por moradias Recrutamento e Contratação de 
Mão-de-obra 

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável da 
Região; Plano de Comunicação 
Social e de Relacionamento com 
as Partes Interessadas.

Aumento do fluxo migratório Programa de Comunicação 
Social e de Relacionamento com 
as Partes Interessadas.

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Moderada Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Ampliação e fortalecimento de 

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONOMICO

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Etapa do Empreendimento:

Ações de Mitigação Ambiental
Ações de Compensação 

Ambiental 
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

Ações de Acompanhamento e 
Monitoramento

Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Resultados esperados

AR101- Demanda por moradias

Ações de Controle de  
Aspectos Ambientais

Recrutamento e Contratação de 

X
X

AR108- Tráfego de ônibus 
fretados e caminhões

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

AR186- Transporte de Resíduos Sistemas de Controle da 
Qualidade Ambientla

Sobrecarga nas vias de acesso

Redução dos impactos 
associados aos incômodos 
gerados pelas obras, relativos à 
geração de poeira, ruído e 
aumento do fluxo de 
transporte;
Melhoria das condições de 
conforto e segurança de 
usuários das vias e pedestres.
Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo empreendimento 
para a região.

Programa de Comunicação 
Social e Programa de 
Monitoramento e Controle das 
Operações de Transporte. 

Programa de Comunicação 
Social e Programa de 
Monitoramento e Controle das 
Operações de Transporte. 

Incômodos à População AR194- Geração de ruídos  
(decorrentes da Operação, 
trânsito de veículos e transporte 
ferroviário)

Operação Usina



Magnitude Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais
Alta Natureza:

Planejamento Negativa
Implantação Positiva
Operação

Operacional Controle Intrínseco

Pressão sobre a Infra-estrutura Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região. 

Programa Promoção ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável 
da Região; 

Plano de Comunicação Social 
e de Relacionamento com as 
Partes Interessadas.

Contribuição para a melhoria 
na percepção dos benefícios 
gerados pelo empreendimento 
para a região.

Ampliação e fortalecimento de 
uma rede de relações 
mercantins e não mercantins, 
de modo a contribuir para o 
fomento ao desenvolvimento 
local; Mobilização para a 
participação da comunidade  
para a elaboração de proposta 
coletiva para as questões 
ligadas ao desenvolvimento 
local;
Incremento da noção de 
cidadania, na medida em que 
a população assumirá papel 
como co-responsável pelo 
desenvolvimento;
Melhoria da qualidade de vida 
da população da área de 
influência, inclusive no que se 
refere ao padrão de 
urbanização, com melhoria 
dos indicadores de saúde e 
renda, redução de casos de 
violência, etc. 

QUADRO V.5.3 -MATRIZ CONSOLIDADA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS -MEIO SOCIOECONOMICO

OPERAÇÕES PRINCIPAIS, UNITÁRIAS AUXILIARES E DE CONTROLE

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Real (ARn)

Processo

 Ações de Acompanhamento 
e Verificação

Ações de Controle dos 
Aspectos Ambientais

Ações de Mitigação dos 
Impactos Ambientais

Resultados Esperados
Ações de Compensação 

Ambiental

Etapa do Empreendimento:Empreendimento: Companhia Siderúrgica do Atlântico - CSA

Conflitos de interesse

AR100- Demanda por serviços 
e equipamentos públicos

Mobilização de Mão-de-obra e 
equipamentos e veículos

X
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ANEXO VIII.2 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS – 
ETAPA DE  OPERAÇÃO 



Implantação

Operação

Sistema de Aspersão Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

2 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

TD DIVERSOS

3 Geração de Ruído 
(decorrente das correias 
transportadoras)

TD DIVERSOS

Sistema de Aspersão Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Pontual

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua  Direto curto prazo X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Potencial Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

AR 5 Geração de ruídos 
(operação do virador de 
vagões)

TD DIVERSOS

AR 6 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Pontual

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

AR 8 Geração de ruídos 
(operação dos 
equipamentos)

TD DIVERSOS

X

Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação do virador 
de vagões, correias)

7

4

Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências das 
correias 
transportadoras)

Recebimento de 
Carvão

AR

AR

ARRecebimento de 
Materiais Auxiliares

 Recebimento de 
Minério

PÁTIO DE MATÉRIAS 
PRIMAS

T 1

T 2

T 3

1

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação das 
correias)

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 9 Geração de resíduos 
(finos gerados nos 
pontos de transferência)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

AR 11 Indução de Tráfego de 
Caminhões

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local Irrelevante Desprezível Permanente descontínua Real Direto Curto Prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

AR 14 Geração de ruídos 
(operações da 
retomadora, pá 
carregadeira e 
transporte por 
caminhões);

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

AR 16 Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências das 
correias 
transportadoras)

TD DIVERSOS

AR 17 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

TD DIVERSOS

Recuperação 

AR Sistema de Aspersão15  Geração de material 
particulado (operação 
dos equipamentos: pá 
carregadeira,  
caminhões e  correia 
transportadora e arraste 
eólico) 

12

13

Geração de efluentes 
líquidos (Drenagem 
pluvial com finos)

Sistema de canaletas 
para decantação dos 
sólidos

Sistema de AspersãoGeração de material 
particulado (ação 
eólica)

10 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

AR

T 5

T 4

T 6 Recebimento de 
Material de Retorno

Estocagem AR

AR



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Pontual

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

AR 19 Geração de resíduos 
(material de queda de 
correias);

TD DIVERSOS

AR 20 Geração de Ruído 
(decorrente das correias 
transportadoras)

TD DIVERSOS

AR 21 Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nas correias 
transportadoras, 
britagem e 
transferências) ; 

Sistemas de captação e 
remoção de poeiras.

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual
Moderada
mente 

Relevante
Desprezível Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 22 Geração de ruídos 
(operação de 
equipamentos -correias, 
britadores, 
alimentadores 
vibratórios)

TD DIVERSOS

AR 23 Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nas 
transferências) ; 

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Afugentamento da Fauna 
Silvestre Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 25 Geração de ruídos TD DIVERSOS

AR 26 Geração de ruídos 
(operação do 
equipamentos de 
transporte, bombas e 
motores)

TD DIVERSOS

AR 27 Geração de material 
particulado (finos de 
coque provenientes de 
arraste na câmara de 
apagamento); 

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual Relevante Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

T

T 10 Apagamento a Úmido

Transporte e 
Recebimento de 
Carvão (correia 
transportadora)

7

 Preparação do Carvão T 8

COQUERIA

T 9 Carregamento, 
Coqueificação e 
Desenfornamento

24AR

18AR Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nos pontos de 
transferencia e arraste 
eólica); 

Geração de emissões 
gasosas



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária descontínua Potencial Direto Curto prazo X

AR 29 Geração de sedimentos 
(finos de coque);

AR 30 Geração de material 
particulado (ação 
eólica)

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 31 Geração de ruídos 
(operação das turbinas, 
motores, purga de 
vapor)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Regional Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária descontínua Real Direto Curto Prazo

AR 33 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
da operação das 
correias 
transportadoras);

Sistema de aspersão TD DIVERSOS

AR 34 Geração de resíduos 
(queda de minério e 
materiais auxiliares da 
correia)

TD DIVERSOS

AR 35 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta de 
coque e antracito 
decorrente da operação 
dos britadores e de 
correias 
transportadoras);

Precipitador 
eletrostático 

TD DIVERSOS

AR 36 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
britadores e das 
correias)

TD DIVERSOS

AR 37 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
pelos materiais 
alimentado decorrente 
da operação das 
correias 
transportadoras, 
pesagem e 
transferencias);

Precipitador 
eletrostático

TD DIVERSOS

Britagem de 
Combustível Sólido

14T

SINTERIZAÇÃO T 13 Recebimento de 
Minério e Materiais 
Auxiliares

T 15 Dosagem

AR 32

28AR

T 11 Armazenamento de 
Coque

T 12 Recuperação de Calor e 
Produção de Vapor

Dessulfurização e Filtro 
de mangas

Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

Geração de Efluentes 
Líquidos 

Geração de material 
particulado e gases; 



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 38 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e dos sistemas 
de alimentação)

TD DIVERSOS

AR 39 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
pelos materiais 
alimentado decorrente 
da operação das 
correias 
transportadoras, 
pesagem e 
transferências);

Precipitador 
eletrostático

TD DIVERSOS

AR 40 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
misturadores de tambor 
e sistemas de 
transferências)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Regional Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária descontínua Real Direto Curto Prazo

AR 42 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento da 
máquina de sinter e das 
caixas de sucção)

TD DIVERSOS

AR 43 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de 
sinter, decorrente 
arraste no sistema de 
resfriamento)

Precipitador 
eletrostático

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual Relevante Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 44 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
ventiladores 
insufladores)

TD DIVERSOS

T 18 Resfriamento

AR 41 Emissão de material 
particulado e gases de 
combustão (poeira em 
suspensão composta de 
finos de sinter 
decorrente da operação 
de arraste de finos 
durante a operação da 
máquina de sinter);

Precipitador 
eletrostático

T 17 Operação da Máquina 
de Sínter

16 Homogeneização e 
Nodulização

T



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 45 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de 
sinter, decorrente da 
operação das correias 
transportadoras 
britadores e peneiras);

Precipitador 
eletrostático

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual Relevante Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 46 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
britadores, peneiras e 
correias 
transportadoras)

TD DIVERSOS

AR 47 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta de 
finos de sinter 
decorrente da operação 
das correias 
transportadoras,  e 
pontos de 
transferência);

Precipitador 
eletrostático

TD DIVERSOS

AR 48 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
misturadores de tambor 
e sistemas de 
transferências)

TD DIVERSOS

AR 49 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque, 
sinter, sílica, minério e 
pelotas, decorrente da 
operação das correias 
transportadoras, 
alimentadores e 
balanças);

Filtro de Mangas TD DIVERSOS

AR 50 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

TD DIVERSOS

AR 51 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e 
alimentadores)

TD DIVERSOS

Retorno de FinosT 20

ALTO FORNO T 21 Recebimento de Sínter 
e Materiais Auxiliares

T 19 Peneiramento e 
Britagem de Sínter



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 52 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque e 
sinter, decorrente da 
operação das peneiras 
após a descarga dos 
silos);

Filtro de Mangas TD DIVERSOS

AR 53 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e peneiras)

TD DIVERSOS

AR 54 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque, 
sinter, sílica, minério e 
pelotas, decorrente da 
operação da correias 
transportadoras);

Filtro de Mangas TD DIVERSOS

AR 55 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias)

TD DIVERSOS

AR 56 Geração de material 
particulado e gases de 
combustão (SO2, NOx, 
CO) gerados no 
processo de injeção de 
finos provenientes da 
queima de gases e 
poeira em suspensão 
composta de finos de 
carvão decorrente da 
operação de arraste 
durante a moagem.)

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 57 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
exaustores, 
compressores, peneiras 
e demais equipamentos)

TD DIVERSOS

T 24 Injeção de Finos de 
Carvão

Alimentação (do AF)23T

T 22 Preparação de Carga



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 58 Geração de ruídos  
(decorrente do 
funcionamento dos 
compressores)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Regional Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X X

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível local Irrelevante Desprezível temporária Descontínua Real Direto
Médio a 

Longo Prazo
X X

AR 61 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação do alto forno)

TD DIVERSOS

AR 62 Geração de gases e 
material particulado  
(fumos metálicos 
decorrentes da oxidação 
do metal durante as 
operações de furo e 
vazamento do gusa 
líquido e gases 
liberados durante o 
vazamento de gusa);

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

AR 63 Geração de resíduos 
(resíduo proveniente da 
limpeza de canais de 
gusa)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

T 28 Carregamento da 
Panela de Gusa

AR 64 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

sistemas de captação e 
remoção de poeiras.

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

T 29 Moldagem de Gusa AR 65 Geração de material 
particulado (Fumos 
metálicos decorrentes 
das operações de 
transferência de gusa 
líquido);

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto Prazo X X

T 27 Vazamento de Gusa e 
Escória

T 26 Redução

Geração de material 
particulado  e gases de 
combustão (MP e gases - 
SO2, NOx e CO gerados 
no processo de queima 
de gases nos 
regeneradores)

AR 60 Geração de Material 
Particulado e 
Monóxido de carbono 
(poeira em suspensão e 
gases decorrentes do 
alívio de pressão do AF)

25 Sopragem e 
Aquecimento do Ar

AR 59

T



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
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 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X X

Afugentamento da Fauna 
Silvestre Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 67 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das bombas e 
do choque térmico da 
água com escória 
líquida)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível local Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Potencial Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Potencial Direto Curto prazo X

T 31 Destinação da Escória 
para o Silo de Escória 
Granulada

_ _

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 70 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

TD DIVERSOS

T 33 Recebimento de Sucata 
e Gusa Sólido

AR 71 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações da 
movimentação de 
sucata);

TD DIVERSOS

TD DIVERSOS

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

35 Dessulfuração de Gusa

Precipitador 
Eletrostático

Precipitador 
Eletrostático

Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos e finos de 
agente dessulfurante  
durante as operações de 
dessulfuração);

73

ACIARIA

T 34  Recebimento de 
Aditivos

T 32 Recebimento do Gusa 
Líquido

Filtro de Mangas

AR

Geração de efluentes 
líquidos (descarte de 
água de granulação)

68

69 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

Precipitador 
Eletrostático

66T 30 Granulação da Escória AR

AR

Geração de emissão 
para a atmosfera 
incluindo-se material 
particulado  
(decorrente de arraste 
de partículas durante o 
processo de granulação)

AR 72 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 
transferência dos 
aditivos para os silos);

ART
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Operação

TAREFA
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AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO
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 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 74 Geração de ruídos  
(decorrentes da injeção 
do agente 
dessulfurante, reações 
na panela, 
funcionamento de 
equipamentos 
mecânicos)

TD DIVERSOS

T 36 Carregamento dos 
Conversores com 
Sucata e Gusa Sólido

AR 75 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
transferência de sucata 
para o interior dos 
conversores);

TD DIVERSOS

T 37 Carregamento dos 
Conversores com 
Aditivos

AR 76 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 
transferência dos 
aditivos até os 
conversores);

Precipitador 
Eletrostático

TD DIVERSOS

AR 77 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

TD DIVERSOS

AR 78 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

Precipitador 
Eletrostático

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

AR 79 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de injeção de 
oxigênio e reações no 
interior do conversor);

TD DIVERSOS

AR 80 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante a injeçào de 
oxigênio);

Precipitador 
Eletrostático

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

AR 81 Geração de Monóxido 
de Carbono (gerado na 
operação do conversor 
e lançado na atmosfera 
apenas nas fases de 
início e término do 
sopro);

Flare Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

AR 82 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

TD DIVERSOS

T

T 40 Vazamento de Aço e 
Escória

Operação dos 
Conversores

39

T 38 Carregamento dos 
Conversores com Gusa 
Líquido
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AR
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 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 84 Geração de resíduos 
(escória de aciaria)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

T 41 Destinação Escória p/ 
o Unid. Processamento 
de Escória

_ _

AR 85 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 
transferência de ferro-
ligas na panela);

Precipitador 
Eletrostático

TD DIVERSOS

AR 86 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações dos 
alimentadores e pela 
descarga por via 
gravimétrica na panela);

TD DIVERSOS

AR 87 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações do forno 
panela);

TD DIVERSOS

AR 88 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos durante as 
operações de 
dessulfuração e finos de 
ferro-ligas durante a 
adição dos mesmos);

Precipitador 
Eletrostático

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Cíclica Real Direto Curto Prazo X X

T 44 Recebimento e 
Alimentação de Aço na 
Máq. de Lingotamento 
Contínuo

AR 89 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação de 
movimentaçào da 
panela e dos 
equipamentos durante a 
descarga no 
distribuidor Tundish);

TD DIVERSOS

AR 90 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
equipamentos da 
máquina de 
lingotamento)

TD DIVERSOS

AR 91 Geração e efluente 
líquido com carepa

Sistema de Decantação Alteração da Qualidade 
da Água Reversível local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

AR 92 Geração de resíduos 
(carepa)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 93 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas e operação dos 
maçaricos);

TD DIVERSOS

LINGOTAMENTO

T 45 lingotamento

Corte de Placas46T

T 42 Adição de Aditivos na 
Panela

Refino43T

AR 83 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
descarga);

Precipitador 
Eletrostático



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
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CONTROLE 
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PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 94 Geração de resíduos DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

T 47 Recondicionamento de 
Superfície

AR 95 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
equipamentos)

TD DIVERSOS

T 48 Identificação das 
Placas / 
Empilhamento

AR 96 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

TD DIVERSOS

T 49 Estocagem de Placas AR 97 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

TD DIVERSOS

T 50 Expedição AR 98 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

TD DIVERSOS

Aumento do fluxo 
migratório Reversível Regional Relevante Moderada Permanente descontínua Real Indireto curto prazo X

Alterações das Relações 
Comunitárias na área de 
entorno

Irreversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Moderada permanente Contínua Real Indireto Curto Prazo

Pressão sobre a Infra-
estrutura Reversível Regional

Muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Direto curto prazo X

Conflitos de interesse
Reversível Regional

Muito 
relevante

Alta temporária contínua potencial Direto curto prazo X

Conflitos de interesse
Reversível Regional Relevante Moderada temporária Descontínua Real Indireto

Médio a 
Longo Prazo

Incremento da Ocupação 
Irregular Irreversível local

Moderada
mente 

Relevante
Moderada permanente Contínua Real Indireto

Médio a 
Longo Prazo

Pressão sobre a Infra-
estrutura Reversível Regional Relevante Moderada temporária contínua potencial Direto curto prazo X

AR 102 Pagamento da Mão-de-
obra 

AR 103 Pagamento de 
beneficios

Aumento do fluxo 
migratório Reversível Regional Relevante #REF! Permanente descontínua Real Indireto curto prazo X

Geração de expectativas

Reversível Regional
Moderada
mente 

relevante
Moderada temporária contínua potencial Direto curto prazo X

AR 105 Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)

AR 106 Treinamento de mao 
de obra

AR 107 Compra de insumos, 
materiais e serviços

AR 108 Tráfego de ônibus 
fretados e caminhões

Sobrecarga nas vias de 
acesso Reversível local Relevante Moderada permanente Cíclica Real Direto curto prazo X X X

AR 109 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

TD DIVERSOS

AR 110 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos)

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível local

moderada
mente 

relevante
Baixa permanente contínua Potencial Direto curto prazo X X

AR 104

AR 101 Demanda por moradias

AR 100 Demanda por serviços 
e equipamentos 
públicos

AR 99 Abertura de Frentes de 
Trabalho

TA 1 Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra 

MOBILIZAÇÃO DE MAO-
DE-OBRA 
EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS

TA 2 Transporte da Mão-de-
obra Contratada e 
equipamentos e 
insumo

Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e 
Negócios



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 111 Geração de material 
particulado  (trânsito 
de veículos e 
equipamentos em vias 
não pavimentadas - 
externas ao 
empreendimento)

TD DIVERSOS

TA 3 Transporte ferroviario 
de Insumos e Materias 
Primas

AR 112 Geração de ruídos TD DIVERSOS

TA 4 Captação e Filtração do 
Ar

AR 113 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
compressores e 
equipamentos 
mecânicos)

TD DIVERSOS

TA 5 Compressão _ _ _ _ _

TA 6  Resfriamento _ _ _ _ _

TA 7 Purificação _ _ _ _ _

TA 8 Evaporação/ 
destilação

_ _ _ _ _

TA 9 Reservação em tanques _ _ _ _ _

AR 114 Geração de ruídos  
(operação dos 
purgadores de 
condensado)

TD DIVERSOS

AR 115 Geração de efluentes 
líquidos (dreno dos 
purgadores de 
condensado)

Alteração da Qualidade 
da Água

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

AR 116 Geração de resíduos 
(resíduo da estação de 
desmineralização)

Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária descontínua Potencial Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

Desmineralização de 
água

TERMOELÉTRICA TA 10 Recebimento de Vapor 
da Coqueria

TA 11

FÁBRICA DE OXIGÊNIO

Geração de Efluente 117AR



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
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 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

TA 12 Recebimento de Gás 
(BFG e LDG) Natural

_ _ _ _ _

AR 118 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
exaustores e 
equipamentos 
mecânicos e por purga 
de condensado)

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

AR 120 Geração de Gases de 
Combustão

Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Regional

Muito 
Relevante

Alta Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X X

TA 14 Operação das turbinas AR 121 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
equipamentos )

Queimadores " Low 
NOx"

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível local Relevante Moderada temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

relevante
Baixa Permanente contínua Real Direto Curto prazo X

TA 13 Produção de vapor

TA

Geração de efluentes 
líquidos (dreno dos 
purgadores de 
condensado)

Dissipação da Carga 
Térmica

Captação e Descarte de 
Água de Resfriamento

15

AR 119

AR 122
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MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

TA 16 Produção de energia 
elétrica

_

TA 17 Recebimento da escória AR 123 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
movimentação da 
escória)

TD DIVERSOS

TA 18 Recebimento do Lixo 
Industrial da Aciaria

AR 124 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
movimentação do 
material)

TD DIVERSOS

AR 125 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
peneiramento do 
material)

TD DIVERSOS

AR 126 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação da quebra de 
"bode" e operação de 
peneiras)

TD DIVERSOS

AR 127 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
peneiramento do 
material)

TD DIVERSOS

AR 128 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação de peneiras)

TD DIVERSOS

AR 129 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio do 
material)

TD DIVERSOS

AR 130 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das máquinas)

TD DIVERSOS

22 Retorno de Metálicos 
para a Aciaria

AR 131 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das máquinas)

TD DIVERSOS

PROCESSAMENTO DE 
ESCÓRIA

TA 19 Processamento da 
Escória do Conversor

TA 20 Processamento do Lixo 
Industrial da Aciaria

TA 21 Estocagem e Expedição 
de Agregados

TA



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

23 Destinação de Rejeitos AR 132 Geração de resíduos 
(resíduos de escória não 
comercializável)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 133 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

TD DIVERSOS

AR 134 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e 
alimentadores)

TD DIVERSOS

AR 135 Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências de 
caminhões ou trens)

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto Prazo X

AR 136 Geração de ruídos 
(operação dos 
equipamentos)

TD DIVERSOS

AR 137 Geração de resíduos 
(finos gerados nos 
pontos de transferência)

TD DIVERSOS

AR 138 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível local
Moderada
mente 

relevante
Baixa temporária contínua Real Direto curto prazo X X

AR 139 Indução de Tráfego de 
Caminhões

alteração dos níveis de 
ruído na área residencial Reversível local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa permanente contínua Real Direto Curto Prazo X X

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Local Relevante Moderada Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 141 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos moinhos e 
exaustores)

TD DIVERSOS

AR 142 Geração de material 
particulado (decorrente 
da descarga de ar do 
transporte pneumático)

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 143 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
sopradores)

TD DIVERSOS

TD DIVERSOS

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X

AR 145 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
transportadores)

TD DIVERSOS

Transporte e Mixagem

TA 27 Transporte e 
Armazenamento em 
Silos

TA 28

PRODUÇÃO DE 
CIMENTO

TA 24 Recebimento de 
Escória de Alto-Forno

TA 25 Recebimento de 
Clinquer e Gesso

AR 144

AR 140 Geração de material 
particulado e Gases 
(proveniente dos 
secadores rotativos)

TA 26 Secagem / Moagem de 
Escória, Clínquer e 
Gesso

Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do transporte por 
correias 
transportadoras)

Filtro de Mangas



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
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INCID
PRAZO
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ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 146 Geração de material 
particulado (decorrente 
da descarga de ar do 
transporte pnaumático)

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 147 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
sopradores)

TD DIVERSOS

AR 148 Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação das 
ensacadeiras)

Filtro de Mangas Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 149 Geração de ruídos  
(decorrente da operação 
das ensacadeiras)

TD DIVERSOS

TA 31 Expedição AR 150 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 151 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas ); 

TD DIVERSOS

AR 152 Geração de resíduos DIR TD DIVERSOS

AR 153 Geração de resíduos 
oleosos

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto prazo X

TA 33 Manutenção Elétrica; AR 155 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-eletrônicos)

DIR TD DIVERSOS

TA 30  Ensacamento

Estocagem de Cimento 
em Silo

MANUTENÇÃO TA 32 Manutenção Mecânica

TA 29

AR 154 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de peças e 
equipamentos )

SAO



Implantação

Operação

TAREFA
AR
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IMPACTO
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INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 156 Geração de resíduos 
(resíduos de solda, 
plásticos, papéis, 
resíduos metálicos)

DIR TD DIVERSOS

AR 157 Geração de resíduos 
oleosos

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 158 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas) 

TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto prazo X

AR 160 Geração de resíduos 
(pneus, plásticos, 
papéis, papelões, 
sucatas metálicas, 
borrachas); 

DIR TD DIVERSOS

AR 161 Geração de resíduos 
oleosos (sedimentos 
contaminados com óleo, 
óleos e graxas e óleo 
usado)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 162 Geração de ruídos 
(troca de pneus e 
serviços de lubrificação 
/ lavagem de veículos)

TD DIVERSOS

AR 163 Geração de resíduos 
(entulhos de obras, 
madeiras, papéis, 
papelões, sucatas de 
PVC, vidros, plásticos, 
pilhas e baterias, 
lâmpadas com vapor de 
mercúrio e fluorescente)

DIR TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local Irrelevante Desprezível Permanente descontínua Real Direto curto prazo X

TA 36 Manutenção Predial 
(escritório, 
ambulatório, 
laboratório, refeitório, 
balança e central de 
segurança);

Calderaria e Usinagem;

TA 35 Borracharia e 
Lubrificação 

TA 34

Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
pisos, rotinas 

Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

159 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de peças e 
equipamentos )

AR 164

AR SAO
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 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

AR 165 Geração de resíduos 
(residuos de areia com 
tinta); 

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 166 Geração de ruídos 
(serviços de jateamento 
com areia e pinturas 
com spray ); 

TD DIVERSOS

AR 167 Geração de Material 
Particulado e 
Compostos Orgânicos 
(spray  de tintas, 
solventes e finos de 
areia);

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 168 Geração de resíduos DIR TD DIVERSOS

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

ESTRUTURAS DE APOIO

TA 37

TA 38

TA Laboratório39

Jateamento e Pintura;

pisos, rotinas 
operacionais )

Geração de efluentes 
líquidos (efluentes 
domésticos)

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

Escritórios e Prédios 
Iincluindo 
Restaurantes e 
Refeitórios)

Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

170AR

AR 169



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

AR 172 Geração de resíduos 
(resíduos de serviços de 
saúde)

Segregação na fonte e 
estocagem temporária e 
disposição pela 
legislação

TA 41 Almoxarifado AR 173 Geração de resíduos 
(embalagens de peças: 
madeira, plástico, 
papelão, metal, isopor, 
estopa, papéis,sucatas 
de PVC, lâmpadas com 
vapor de mercúrio e 
fluorescente, EPI's 
diversos - calças, 
capacetes, camisas, 
botas, óculos, etc)

DIR TD DIVERSOS

AR 174 Consumo de água Alteração da Quantidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária contínua Real Direto curto prazo X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária contínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Descontínua Real Direto Curto prazo X

TA 43 Linhas de Transmissão 
/ Sistema de 
Distribuição

_ _ _

TC 1 Sistemas de Drenagens 
e Sumps

AR 176 Geração de sedimentos 
(material proveniente 
da limpeza de 
canaletas)

TA Captação e Tratamento 
de Água

Ambulatório

SISTEMAS DE 
CONTROLE DA 
QUALIDADE 
AMBIENTAL

42

TA 40 Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

Geração de Efluente 
(sistema de tratamento)

171

AR 175

AR



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

AR 177 Geração de resíduos 
oleosos ( borras 
oleosas)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 178 Geração de Efluente 
Tratado

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa temporária descontínua Real Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária descontínua Real Indireto Curto prazo X

AR 180 Geração de ruídos  
(decorrentes dos 
exaustores e bombas)

TD DIVERSOS

Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Contaminação do 
Aquífero Raso Reversível Local Irrelevante Desprezível Permanente Contínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo Prazo

X X X

AR 182 Geração de odores Alteração da Qualidade 
do Ar Reversível Pontual

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto Prazo X X

AR 183 Lançamento dos 
Efluentes Tratados

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local Irrelevante Desprezível temporária descontínua Real Direto Curto Prazo X

AR 184 Geração de resíduos 
(pó coletado nos 
sistemas)

DIR Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

AR 185 Geração de ruídos  
(decorrentes dos 
exaustores e motores)

TD DIVERSOS

AR 186 Transporte de 
Resíduos

Sobrecarga nas vias de 
acesso Reversível Local Relevante Moderada permanente Cíclica Real Direto Curto Prazo X

Alteração das 
Propriedades do solo Reversível Local Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X X

Contaminação do 
Aquífero Raso Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente contínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo Prazo

X

TC 7 Sistema de Aspersão 
D'água

_ _ _ Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Pontual Irrelevante Desprezível temporária descontínua potencial Direto Curto Prazo X

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

4TC

TC 6 Depósito Intermediário 
de Resíduos - DIR

181

Filtro de mangas, 
precipitadores 
eletrostáticos e coletor 
inercial

187

 SÃO

Lavador de Gases

TC 5

TC 3

TC

AR

2

Disposição final em 
Local Licenciado

AR

AR

Geração de resíduos 
(lodos)

Geração de efluentes 
líquidos (efluente 
tratado do sistema)

179



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local Irrelevante Desprezível temporária contínua Real Direto Curto Prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Irrelevante Desprezível Temporária Contínua Real Indireto Curto prazo X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local relevante Moderada permanente descontínua Potencial Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 
Aquaticas

Reversível Local Relevante Moderada Temporária Descontínua Potencial Indireto Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Relevante Moderada permanente Contínua Potencial Indireto Curto prazo X X

Alteração da Qualidade 
da Água Reversível Local relevante Moderada permanente descontínua Potencial Direto curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades 

Reversível Local Relevante Moderada permanente Contínua Potencial Indireto Curto prazo X X

Modificação na Estrutura 
(abundância e 
composição de espécies) 
das Comunidades de 
Algas e Invertebrados de 
Manguezais

Reversível Local Relevante Moderada permanente Contínua Potencial Indireto Curto prazo X X

Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Temporária Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais Reversível local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

Alteração das 
Propriedades do solo

Reversível Pontual Irrelevante Desprezível Permanente Descontínua Potencial Direto Curto Prazo X X

Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência de 
materias-primas e 
queda de materiais da 
correia transportadora)

Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-
eletrônicos,resíduos de 
solda, plásticos, papéis, 
resíduos metálicos; 

DIR

OPERAÇÃO USINA TD 1

AR 192

DIVERSOS AR

TC 9

191

TC 10 Reservatório de 
Conteção de Efluentes 
Industriais 

AR 190 Lançamento de 
efluentes líquidos 
tratados (Unidades 
Operacionais)

189 Lançamento de 
efluentes líquidos 
(drenagem pluvial  da 
área de operação)

AR

TC 8 AR

Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Descarte de Efluente

Lançamento de 
Efluentes Tratados 

188



Implantação

Operação

TAREFA
AR

AÇÕES DE GESTÃO DO 
IMPACTO

REVERS. ABRANG (3) (4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. (5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

PROCESSO 

 (1) (2)

MEIO: FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 

T

MAGNIT. DURAÇÃO

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

NATUREZA: Positiva

Negativa

ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

Etapa do Empreendimento:

Proliferação de Vetores

Reversível Local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária contínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo Prazo

X

Alteração da Qualidade 
do Ar

Reversível Pontual
Moderada
mente 

Relevante
Baixa permanente Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Danos à Vegetação de 
Manguezais

Reversível local
Moderada
mente 

Relevante
Baixa Permanente Descontínua Real Direto

Médio a 
Longo Prazo

X

alteração dos níveis de 
ruído na área residencial Reversível Local

Muito 
relevante

Moderada permanente Contínua Real Direto Curto Prazo X X

Incômodos à População
Reversível Local

Muito 
relevante

Moderada permanente Cíclica Real Indireto Curto Prazo X X

Afugentamento da Fauna 
Silvestre Reversível Local

Moderada
mente 

Relevante
Baixa Temporária Contínua Real Direto Curto prazo

TD 2 venda de placas AR 195 Recebimento de 
Receita de Exportação

(1) – Ações de Acompanhamento e Verificação
(2) – Ações de Controle dos Aspectos Ambientais
(3) – Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais
(4) – Ações de Compensação Ambiental
(5) – Ações de Potencialização dos Impactos Ambientais Benéficos

LEGENDA:

Geração de Material 
Particulado (decorrente 
de poeira em suspensão 
decorrente da operação 
das correias 
transportadoras, 
pesagens e 
transferências; operação 
de britadores, arrastes 
no sistema de 
resfriamento; operação 
das peneiras; manuseio 
e movimentação de 
material)

resíduos metálicos; 
pneus, plásticos, papéis, 
papelões, entulhos de 
obras, madeiras, sucatas 
de PVC, vidros, pilhas e 
baterias, EPI's diversos, 
resíduos domésticos)

193AR

AR 194 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
Operação, trânsito de 
veículos e transporte 
ferroviário)

MAGNITUDE ALTA

MAGNITUDE DESPREZÍVEL
MAGNITUDE BAIXA

MAGNITUDE MODERADA



Implantação

Operação

1 Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação das 

Sistema de Aspersão

2 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

3 Geração de Ruído 
(decorrente das correias 
transportadoras)

AR 4 Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação do virador 

Sistema de Aspersão

AR 5 Geração de ruídos 
(operação do virador de 
vagões)

AR 6 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

AR 7 Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências das 
correias 
transportadoras)

AR 8 Geração de ruídos 
(operação dos 
equipamentos)

AR 9 Geração de resíduos 
(finos gerados nos 
pontos de transferência)

AR 10 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

AR 11 Indução de Tráfego de 
Caminhões

Recebimento de Carvão AR

Recebimento de 
Materiais Auxiliares

 Recebimento de 
Minério

PÁTIO DE MATÉRIAS 
PRIMAS

T 1

T 2

T 3

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 12 Geração de efluentes 
líquidos (Drenagem 
pluvial com finos)

Sistema de canaletas 
para decantação dos 
sólidos

AR 13 Geração de material 
particulado (ação 
eólica)

Sistema de Aspersão

AR 14 Geração de ruídos 
(operações da 
retomadora, pá 
carregadeira e 
transporte por 
caminhões);

AR 15  Geração de material 
particulado (operação 
dos equipamentos: pá 
carregadeira,  
caminhões e  correia 
transportadora e arraste 
eólico) 

Sistema de Aspersão

AR 16 Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências das 
correias 
transportadoras)

AR 17 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

AR 18 Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nos pontos de 
transferencia e arraste 
eólica); 

AR 19 Geração de resíduos 
(material de queda de 
correias);

AR 20 Geração de Ruído 
(decorrente das correias 
transportadoras)

Transporte e 
Recebimento de Carvão 
(correia 
transportadora)

7TCOQUERIA

T 5

T 4

T 6 Recebimento de 
Material de Retorno

Estocagem

Recuperação 



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 21 Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nas correias 
transportadoras, 
britagem e 
transferências) ; 

Sistemas de captação e 
remoção de poeiras.

AR 22 Geração de ruídos 
(operação de 
equipamentos -correias, 
britadores, 
alimentadores 
vibratórios)

AR 23 Geração de material 
particulado (finos de 
carvão nas 
transferências) ; 

AR 24 Geração de emissões 
gasosas

AR 25 Geração de ruídos 

AR 26 Geração de ruídos 
(operação do 
equipamentos de 
transporte, bombase 
motores)

AR 27 Geração de material 
particulado (finos de 
coque provenientes de 
arraste na câmara de 
apagamento); 

AR 28 Geração de Efluentes 
Líquidos 

Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

AR 29 Geração de sedimentos 
(finos de coque);

AR 30 Geração de material 
particulado (ação 
eólica)

AR 31 Geração de ruídos 
(operação das turbinas, 
motores, purga de 
vapor)

AR 32 Geração de material 
particulado e gases; 

Dessulfurização e Filtro 
de mangas

T 10 Apagamento a Úmido

 Preparação do Carvão T 8

T 11 Armazenamento de 
Coque

T 12 Recuperação de Calor e 
Produção de Vapor

T 9 Carregamento, 
Coqueificação e 
Desenfornamento



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 33 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
da operação das correias 
transportadoras);

Sistema de aspersão

AR 34 Geração de resíduos 
(queda de minério e 
materiais auxiliares da 
correia)

AR 35 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta de 
coque e antracito 
decorrente da operação 
dos britadores e de 
correias 
transportadoras);

Precipitador 
eletrostático 

AR 36 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
britadores e das 
correias)

AR 37 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
pelos materiais 
alimentado decorrente 
da operação das correias 
transportadoras, 
pesagem e 
transferencias);

Precipitador 
eletrostático

AR 38 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e dos sistemas 
de alimentação)

AR 39 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
pelos materiais 
alimentado decorrente 
da operação das correias 
transportadoras, 
pesagem e 
transferências);

Precipitador 
eletrostático

T

16 Homogeneização e 
Nodulização

SINTERIZAÇÃO T 13 Recebimento de 
Minério e Materiais 
Auxiliares

T 15 Dosagem

T

Britagem de 
Combustível Sólido

14



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 40 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
misturadores de tambor 
e sistemas de 
transferências)

AR 42 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento da 
máquina de sinter e das 
caixas de sucção)

AR 43 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de 
sinter, decorrente 
arraste no sistema de 
resfriamento)

Precipitador 
eletrostático

AR 44 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
ventiladores 
insufladores)

AR 45 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão finos de 
sinter, decorrente da 
operação das correias 
transportadoras 
britadores e peneiras);

Precipitador 
eletrostático

AR 46 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
britadores, peneiras e 
correias 
transportadoras)

T 19 Peneiramento e 
Britagem de Sínter

T 18 Resfriamento

AR 41 Emissão de material 
particulado e gases de 
combustão (poeira em 
suspensão composta de 
finos de sinter 
decorrente da operação 
de arraste de finos 
durante a operação da 
máquina de sinter);

Precipitador 
eletrostático

T 17 Operação da Máquina 
de Sínter



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 47 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta de 
finos de sinter 
decorrente da operação 
das correias 
transportadoras,  e 
pontos de 
transferência);

Precipitador 
eletrostático

AR 48 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
misturadores de tambor 
e sistemas de 
transferências)

AR 49 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque, 
sinter, sílica, minério e 
pelotas, decorrente da 
operação das correias 
transportadoras, 
alimentadores e 
balanças);

Filtro de Mangas

AR 50 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

AR 51 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e 
alimentadores)

AR 52 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque e 
sinter, decorrente da 
operação das peneiras 
após a descarga dos 
silos);

Filtro de Mangas

AR 53 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e peneiras)

Retorno de FinosT 20

ALTO FORNO T 21 Recebimento de Sínter 
e Materiais Auxiliares

T 22 Preparação de Carga



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 54 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão composta 
por finos de coque, 
sinter, sílica, minério e 
pelotas, decorrente da 
operação da correias 
transportadoras);

Filtro de Mangas

AR 55 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias)

AR 56 Geração de material 
particulado e gases de 
combustão (SO2, NOx, 
CO) gerados no 
processo de injeção de 
finos provenientes da 
queima de gases e 
poeira em suspensão 
composta de finos de 
carvão decorrente da 
operação de arraste 
durante a moagem.)

Filtro de Mangas

AR 57 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
exaustores, 
compressores, peneiras 
e demais equipamentos)

AR 58 Geração de ruídos  
(decorrente do 
funcionamento dos 
compressores)

AR 59 Geração de material 
particulado  e gases de 
combustão (MP e gases - 
SO2, NOx e CO gerados 
no processo de queima 
de gases nos 
regeneradores)

T 25 Sopragem e 
Aquecimento do Ar

Alimentação (do AF)23T

T 24 Injeção de Finos de 
Carvão



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 60 Geração de Material 
Particulado e 
Monóxido de carbono 
(poeira em suspensão e 
gases decorrentes do 
alívio de pressão do AF)

AR 61 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação do alto forno)

AR 62 Geração de gases e 
material particulado  
(fumos metálicos 
decorrentes da oxidação 
do metal durante as 
operações de furo e 
vazamento do gusa 
líquido e gases liberados 
durante o vazamento de 
gusa);

Filtro de Mangas

AR 63 Geração de resíduos 
(resíduo proveniente da 
limpeza de canais de 
gusa)

DIR

T 28 Carregamento da 
Panela de Gusa

AR 64 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

sistemas de captação e 
remoção de poeiras.

T 29 Moldagem de Gusa AR 65 Geração de material 
particulado (Fumos 
metálicos decorrentes 
das operações de 
transferência de gusa 
líquido);

T 27 Vazamento de Gusa e 
Escória

T 26 Redução



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 66 Geração de emissão 
para a atmosfera 
incluindo-se material 
particulado  (decorrente 
de arraste de partículas 
durante o processo de 
granulação)

Filtro de Mangas

AR 67 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das bombas e 
do choque térmico da 
água com escória 
líquida)

AR 68 Geração de efluentes 
líquidos (descarte de 
água de granulação)

T 31 Destinação da Escória 
para o Silo de Escória 
Granulada

_ _

AR 70 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

T 33 Recebimento de Sucata 
e Gusa Sólido

AR 71 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações da 
movimentação de 
sucata);

T 34  Recebimento de 
Aditivos

AR 72 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 

Precipitador 
Eletrostático

AR 73 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos e finos de 
agente dessulfurante  

Precipitador 
Eletrostático

AR 74 Geração de ruídos  
(decorrentes da injeção 
do agente dessulfurante, 
reações na panela, 
funcionamento de 
equipamentos 
mecânicos)

ACIARIA T 32 Recebimento do Gusa 
Líquido

35 Dessulfuração de Gusa

AR 69 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

Precipitador 
Eletrostático

T

T 30 Granulação da Escória



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

T 36 Carregamento dos 
Conversores com 
Sucata e Gusa Sólido

AR 75 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
transferência de sucata 
para o interior dos 
conversores);

T 37 Carregamento dos 
Conversores com 
Aditivos

AR 76 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 
transferência dos 
aditivos até os 
conversores);

Precipitador 
Eletrostático

AR 77 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

AR 78 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
transferência do gusa 
líquido);

Precipitador 
Eletrostático

AR 79 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de injeção de 
oxigênio e reações no 
interior do conversor);

AR 80 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante a injeçào de 
oxigênio);

Precipitador 
Eletrostático

AR 81 Geração de Monóxido 
de Carbono (gerado na 
operação do conversor e 
lançado na atmosfera 
apenas nas fases de 
início e término do 
sopro);

Flare

39T

T 38 Carregamento dos 
Conversores com Gusa 
Líquido

Operação dos 
Conversores



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 82 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações de 
transferência);

AR 83 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos decorrentes 
da oxidação do metal 
durante as operações de 
descarga);

Precipitador 
Eletrostático

AR 84 Geração de resíduos 
(escória de aciaria)

DIR

T 41 Destinação Escória p/ 
o Unid. Processamento 
de Escória

_ _

AR 85 Geração de material 
particulado (Poeira em 
suspensão decorrente 
das operações de 
transferência de ferro-
ligas na panela);

Precipitador 
Eletrostático

AR 86 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações dos 
alimentadores e pela 
descarga por via 
gravimétrica na panela);

AR 87 Geração de ruídos  
(decorrentes das 
operações do forno 
panela);

AR 88 Geração de material 
particulado (fumos 
metálicos durante as 
operações de 
dessulfuração e finos de 
ferro-ligas durante a 
adição dos mesmos);

Precipitador 
Eletrostático

Refino43T

Vazamento de Aço e 
Escória

T 42 Adição de Aditivos na 
Panela

T 40



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

T 44 Recebimento e 
Alimentação de Aço na 
Máq. de Lingotamento 
Contínuo

AR 89 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação de 
movimentaçào da 
panela e dos 
equipamentos durante a 
descarga no distribuidor 
Tundish);

AR 90 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
equipamentos da 
máquina de 
lingotamento)

AR 91 Geração e efluente 
líquido com carepa

Sistema de Decantação

AR 92 Geração de resíduos 
(carepa)

DIR

AR 93 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas e operação dos 
maçaricos);

AR 94 Geração de resíduos DIR

T 47 Recondicionamento de 
Superfície

AR 95 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
equipamentos)

T 48 Identificação das 
Placas / Empilhamento

AR 96 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

T 49 Estocagem de Placas AR 97 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

T 50 Expedição AR 98 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
movimentação das 
placas);

LINGOTAMENTO

T 45 lingotamento

Corte de Placas46T



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

Geração de empregos 
diretos Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta temporária contínua Real Direto curto prazo X

Geração de empregos 
indiretos Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta temporária contínua Real Direto curto prazo X

Difusão de conhecimento 
e aprendizado Irreversível Regional Relevante Alta permanente descontínua Potencial Indireto

Médio a 
Longo Prazo

X

Aquecimento do mercado 
imobiliário Reversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Indireto curto prazo X

AR 100 Demanda por serviços 
e equipamentos 
públicosAR 101 Demanda por moradias Aquecimento do mercado 

imobiliário Reversível Regional Relevante Moderada permanente contínua Real Direto curto prazo

Aumento do poder 
aquisitivo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Direto curto prazo X

Aumento do padrão de 
consumo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Direto curto prazo X

Difusão de conhecimento 
e aprendizado Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Dinamização da economia
Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X X

AR 103 Pagamento de 
beneficios

Arrecadação de 
contribuições 
previdenciárias

Irreversível Regional
Muito 

relevante
Alta permanente contínua Real Direto curto prazo X

AR 104 Geração de 
Expectativas de 
Empregabilidade e 
Negócios

Estímulo ao 
empreendedorismo

Reversível Regional
Muito 

relevante
Alta temporária contínua potencial Direto curto prazo X

Melhoria de orçamento 
fiscal Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Direto curto prazo

Dinamização da economia
Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua potencial Direto curto prazo X X

Difusão de conhecimento 
e aprendizado Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Direto curto prazo X

Aumento do poder 
aquisitivo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua potencial Indireto curto prazo X

Aumento do padrão de 
consumo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua potencial Indireto curto prazo X

Dinamização da economia
Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua potencial Indireto curto prazo X X

Abertura de Frentes de 
Trabalho

AR 105

106 Treinamento de mao de 
obra

AR

TA 1 Recrutamento e 
Contratação de Mão-de-
obra 

Recolhimento de 
tributos (impostos e 
taxas)

AR 102 Pagamento da Mão-de-
obra 

AR 99MOBILIZAÇÃO DE MAO-
DE-OBRA 
EQUIPAMENTOS E 
VEÍCULOS



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

Geração de empregos 
diretos Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Geração de empregos 
indiretos Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Aquecimento do mercado 
imobiliário Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Aumento do poder 
aquisitivo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Aumento do padrão de 
consumo Irreversível Regional

Moderada
mente 

relevante
Moderada permanente contínua Real Indireto curto prazo X

Dinamização da economia
Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X X

Estímulo ao 
empreendedorismo Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Indireto curto prazo X

AR 108 Tráfego de ônibus 
fretados e caminhões

AR 109 Geração de Ruídos 
(trânsito de veículos em 
área externa ao 
empreendimento)

AR 110 Emissão de gases de 
combustão (trânsito de 
veículos)

AR 111 Geração de material 
particulado  (trânsito de 
veículos e equipamentos 
em vias não 
pavimentadas - externas 
ao empreendimento)

TA 3 Transporte ferroviario 
de Insumos e Materias 
Primas

AR 112 Geração de ruídos

TA 4 Captação e Filtração do 
Ar

AR 113 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
compressores e 
equipamentos 
mecânicos)

TA 5 Compressão _ _ _ _ _

TA 6  Resfriamento _ _ _ _ _

TA 7 Purificação _ _ _ _ _

TA 8 Evaporação/ destilação _ _ _ _ _

TA 9 Reservação em tanques _ _ _ _ _

FÁBRICA DE OXIGÊNIO

AR 107 Compra de insumos, 
materiais e serviços

TA 2 Transporte da Mão-de-
obra Contratada e 
equipamentos e 
insumo



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 114 Geração de ruídos  
(operação dos 
purgadores de 
condensado)

AR 115 Geração de efluentes 
líquidos (dreno dos 
purgadores de 
condensado)

AR 116 Geração de resíduos 
(resíduo da estação de 
desmineralização)

AR 117 Geração de Efluente 

TA 12 Recebimento de Gás 
(BFG e LDG) Natural

_ _ _ _ _

AR 118 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
exaustores e 
equipamentos 
mecânicos e por purga 
de condensado)

AR 119 Geração de efluentes 
líquidos (dreno dos 
purgadores de 
condensado)

AR 120 Geração de Gases de 
Combustão

TA 14 Operação das turbinas AR 121 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento dos 
equipamentos )

Queimadores " Low 
NOx"

TA 15 Captação e Descarte de 
Água de Resfriamento

AR 122 Dissipação da Carga 
TérmicaTA 16 Produção de energia 

elétrica
_

TA 17 Recebimento da escória AR 123 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
movimentação da 
escória)

TA 18 Recebimento do Lixo 
Industrial da Aciaria

AR 124 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
movimentação do 
material)

TA 11 Desmineralização de 
água

PROCESSAMENTO DE 
ESCÓRIA

TERMOELÉTRICA TA 10 Recebimento de Vapor 
da Coqueria

TA 13 Produção de vapor



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 125 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
peneiramento do 
material)

AR 126 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação da quebra de 
"bode" e operação de 
peneiras)

AR 127 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio e 
peneiramento do 
material)

AR 128 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação de peneiras)

AR 129 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do manuseio do 
material)

AR 130 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das máquinas)

22 Retorno de Metálicos 
para a Aciaria

AR 131 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação das máquinas)

23 Destinação de Rejeitos AR 132 Geração de resíduos 
(resíduos de escória não 
comercializável)

DIR

Processamento da 
Escória do Conversor

TA 20 Processamento do Lixo 
Industrial da Aciaria

TA 21 Estocagem e Expedição 
de Agregados

TA 19

TA



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
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DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 133 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência)

AR 134 Geração de ruídos  
(decorrentes do 
funcionamento das 
correias e 
alimentadores)

AR 135 Geração de material 
particulado (decorrente 
das transferências de 
caminhões ou trens)

Filtro de Mangas

AR 136 Geração de ruídos 
(operação dos 
equipamentos)

AR 137 Geração de resíduos 
(finos gerados nos 
pontos de transferência)

AR 138 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

AR 139 Indução de Tráfego de 
Caminhões

AR 140 Geração de material 
particulado e Gases 
(proveniente dos 
secadores rotativos)

Filtro de Mangas

AR 141 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos moinhos e 
exaustores)

AR 142 Geração de material 
particulado (decorrente 
da descarga de ar do 
transporte pneumático)

Filtro de Mangas

AR 143 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
sopradores)

TA 27 Transporte e 
Armazenamento em 
Silos

PRODUÇÃO DE 
CIMENTO

TA 24 Recebimento de Escória 
de Alto-Forno

TA 25 Recebimento de 
Clinquer e Gesso

TA 26 Secagem / Moagem de 
Escória, Clínquer e 
Gesso



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
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DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 144 Geração de material 
particulado (poeira em 
suspensão decorrente 
do transporte por 
correias 
transportadoras)

Filtro de Mangas

AR 145 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
transportadores)

AR 146 Geração de material 
particulado (decorrente 
da descarga de ar do 
transporte pnaumático)

Filtro de Mangas

AR 147 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
operação dos 
sopradores)

AR 148 Geração de material 
particulado (decorrente 
da operação das 
ensacadeiras)

Filtro de Mangas

AR 149 Geração de ruídos  
(decorrente da operação 
das ensacadeiras)

TA 31 Expedição AR 150 Geração de Material 
particulado e gases 
veiculares (trafego de 
caminhões)

AR 151 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas ); 

AR 152 Geração de resíduos DIR

AR 153 Geração de resíduos 
oleosos

DIR

AR 154 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de peças e 
equipamentos )

SAO

TA 30  Ensacamento

TA 28 Transporte e Mixagem

MANUTENÇÃO TA 32 Manutenção Mecânica

TA 29 Estocagem de Cimento 
em Silo



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

TA 33 Manutenção Elétrica; AR 155 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-eletrônicos)

DIR

AR 156 Geração de resíduos 
(resíduos de solda, 
plásticos, papéis, 
resíduos metálicos)

DIR

AR 157 Geração de resíduos 
oleosos

DIR

AR 158 Geração de ruídos (uso 
de martelos, politriz e 
equipamentos de corte 
de chapas metálicas) 

AR 159 Geração de efluentes 
líquidos oleosos 
(lavagem de peças e 
equipamentos)

SAO

AR 160 Geração de resíduos 
(pneus, plásticos, 
papéis, papelões, 
sucatas metálicas, 
borrachas); 

DIR

AR 161 Geração de resíduos 
oleosos (sedimentos 
contaminados com óleo, 
óleos e graxas e óleo 
usado)

DIR

AR 162 Geração de ruídos 
(troca de pneus e 
serviços de lubrificação 
/ lavagem de veículos)

AR 163 Geração de resíduos 
(entulhos de obras, 
madeiras, papéis, 
papelões, sucatas de 
PVC, vidros, plásticos, 
pilhas e baterias, 
lâmpadas com vapor de 
mercúrio e fluorescente)

DIR

AR 164 Geração de efluentes 
líquidos (lavagem de 
pisos, rotinas 
operacionais )

Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

TA 36 Manutenção Predial 
(escritório, 
ambulatório, 
laboratório, refeitório, 
balança e central de 
segurança);

TA 35 Borracharia e 
Lubrificação 

TA 34 Calderaria e Usinagem;



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Etapa do Empreendimento: ATIVIDADE: EIA  da Usina Siderúrgica CSA

DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 165 Geração de resíduos 
(residuos de areia com 
tinta); 

DIR

AR 166 Geração de ruídos 
(serviços de jateamento 
com areia e pinturas 
com spray ); 

AR 167 Geração de Material 
Particulado e 
Compostos Orgânicos 
(spray  de tintas, 
solventes e finos de 
areia);

AR 168 Geração de resíduos DIR

AR 169 Geração de efluentes 
líquidos (efluentes 
domésticos)

TA 39 Laboratório AR 170 Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

AR 171 Geração de efluentes 
líquidos (rotinas 
operacionais)

AR 172 Geração de resíduos 
(resíduos de serviços de 
saúde)

Segregação na fonte e 
estocagem temporária e 
disposição pela 
legislação

TA 41 Almoxarifado AR 173 Geração de resíduos 
(embalagens de peças: 
madeira, plástico, 
papelão, metal, isopor, 
estopa, papéis,sucatas 
de PVC, lâmpadas com 
vapor de mercúrio e 
fluorescente, EPI's 
diversos - calças, 
capacetes, camisas, 
botas, óculos, etc)

DIR

AR 174 Consumo de água 

AR 175 Geração de Efluente 
(sistema de tratamento)

TA 43 Linhas de Transmissão 
/ Sistema de 
Distribuição

_ _ _

ESTRUTURAS DE APOIO

TA 42 Captação e Tratamento 
de Água

TA 37

TA 40

TA 38

Ambulatório

Jateamento e Pintura;

Escritórios e Prédios 
Iincluindo 
Restaurantes e 
Refeitórios)



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.
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DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

TC 1 Sistemas de Drenagens 
e Sumps

AR 176 Geração de sedimentos 
(material proveniente da 
limpeza de canaletas)

AR 177 Geração de resíduos 
oleosos ( borras oleosas)

DIR

AR 178 Geração de Efluente 
Tratado

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

AR 179 Geração de efluentes 
líquidos (efluente 
tratado do sistema)

AR 180 Geração de ruídos  
(decorrentes dos 
exaustores e bombas)

AR 181 Geração de resíduos 
(lodos)

AR 182 Geração de odores

AR 183 Lançamento dos 
Efluentes Tratados

AR 184 Geração de resíduos 
(pó coletado nos 
sistemas)

DIR

AR 185 Geração de ruídos  
(decorrentes dos 
exaustores e motores)

AR 186 Transporte de Resíduos

AR 187 Disposição final em 
Local Licenciado

TC 7 Sistema de Aspersão 
D'água

_ _ _

TC 8 Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Descarte de Efluente

AR 188 Lançamento de 
Efluentes Tratados 

TC 9 Sistema de Drenagem 
de águas Pluviais

AR 189 Lançamento de 
efluentes líquidos 
(drenagem pluvial  da 

TC 10 Reservatório de 
Conteção de Efluentes 
Industriais 

AR 190 Lançamento de 
efluentes líquidos 
tratados (Unidades 
Operacionais)

TC

TC 6 Depósito Intermediário 
de Resíduos - DIR

Filtro de mangas, 
precipitadores 
eletrostáticos e coletor 
inercial

 SÃO

Lavador de Gases

SISTEMAS DE 
CONTROLE DA 
QUALIDADE 
AMBIENTAL

TC 5

TC 3

TC 2

Rede de Coleta, 
Armazenamento e 
Bombeamento e 
Transporte de Esgoto 
Doméstico

4



Implantação

Operação

TAREFA
AR

(4)
FORMA 
MANIF.

OCOR
IMPAC
AMB

INCID
PRAZO
OCOR 

RELEV. MAGNIT.
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DURAÇÃO

PROCESSO 

 (1) (2)

CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DOS 
IMPACTOS

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES 
AÇÕES DE GESTÃO DO 

IMPACTO
T

(5)

ASPECTO 
AMBIENTAL REAL

CONTROLE 
INTRÍNSECO

IMPACTO 
AMBIENTAL

REVERS. ABRANG (3)

MEIO: SOCIOECONÔMICO

NATUREZA: Positiva

Negativa

AR 191 Geração de resíduos 
(finos gerados na 
transferência de 
materias-primas e 
queda de materiais da 
correia transportadora)

AR 192 Geração de resíduos 
(sucatas metálicas de 
transformadores e 
capacitores, cabos 
elétricos, baterias, 
material isolante, 
bobinas, painéis 
elétricos e componentes 
eletro-
eletrônicos,resíduos de 
solda, plásticos, papéis, 
resíduos metálicos; 
pneus, plásticos, papéis, 
papelões, entulhos de 
obras, madeiras, sucatas 
de PVC, vidros, pilhas e 
baterias, EPI's diversos, 
resíduos domésticos)

DIR

AR 193 Geração de Material 
Particulado (decorrente 
de poeira em suspensão 
decorrente da operação 
das correias 
transportadoras, 
pesagens e 
transferências; operação 
de britadores, arrastes 
no sistema de 
resfriamento; operação 
das peneiras; manuseio 
e movimentação de 
material)

AR 194 Geração de ruídos  
(decorrentes da 
Operação, trânsito de 
veículos e transporte 
ferroviário)

TD 2 venda de placas AR 195 Recebimento de 
Receita de Exportação

Contribuição para a 
balança comercial Irreversível Regional

Muito 
relevante

Alta permanente contínua Real Direto curto prazo X

(1) – Ações de Acompanhamento e Verificação
(2) – Ações de Controle dos Aspectos Ambientais
(3) – Ações de Mitigação dos Impactos Ambientais
(4) – Ações de Compensação Ambiental
(5) – Ações de Potencialização dos Impactos Ambientais Benéficos

LEGENDA:

OPERAÇÃO USINA TD 1 DIVERSOS

MAGNITUDE DESPREZÍVEL
MAGNITUDE BAIXA

MAGNITUDE MODERADA
MAGNITUDE ALTA
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1. INTRODUÇÃO 

Com a  implantação da Companhia Siderúrgica do Atlântico-CSA, as emissões de 
poluentes atmosféricos previstas para a fase de operação do empreendimento 
poderão provocar potenciais alteração na qualidade do ar da região de Sepetiba-RJ.  
A avaliação qualitativa e quantitativa desses impactos na atmosfera foi realizada no 
presente estudo de forma detalhada, incluindo um minucioso inventário das fontes 
emissoras de poluentes atmosféricos do empreendimento, a análise das condições 
meteorológicas históricas da região, a caracterização da atual qualidade do ar de 
Santa Cruz e, utilizando ainda modelagem matemática de dispersão atmosférica 
para o prognóstico de contribuição da CSA na qualidade do ar dessa região. 

Os poluentes analisados foram as partículas totais em suspensão (PTS), partículas 
inaláveis menores que 10 µm (PI), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio 
(NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos totais (HCT).  Com exceção 
dos HCT, todos os demais poluentes atmosféricos são regulamentados pela 
resolução CONAMA 03/1990, que estabelece os padrões de qualidade do ar 
aplicáveis à região.  O ozônio (O3), representante da categoria dos oxidantes 
fotoquímicos, apesar de ser regulamentado pela mesma resolução citada, é um 
poluente secundário formado por complexas reações fotoquímicas na atmosfera, 
não sendo diretamente emitido pelas fontes do empreendimento. O O3 não foi 
considerado no presente estudo . 

O estudo atmosférico foi realizado utilizando o modelo matemático de dispersão de 
poluentes na atmosfera denominado Atmos 4.1, derivado do ISCST3, configurado na 
condição padrão recomendada pela USEPA para esse tipo de aplicação.  Para a 
realização da modelagem atmosférica, foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

� Levantamento e validação de dados meteorológicos característicos da região 
de interesse, para um período de 5 anos , neste caso, os anos de 1996 a 
2000; 

� Mapeamento do relevo da região, com resolução de 1 km2; 
� Apresentação de imagens  da área de estudo para facilitar a análise visual da 

influência do empreendimento na qualidade do ar da sua área de influência 
direta (AID); 

� Inventário de fontes de emissões atmosféricas previstas para o 
empreendimento; 

� Simulações de modelagem atmosférica, com obtenção de cenários de 
qualidade do ar que indicam os acréscimos esperados dos níveis de 
poluentes na atmosfera da região, decorrentes da implantação da CSA. 

A área prevista para a implantação do empreendimento, apesar de localizada no 
município do Rio de Janeiro, está situada em uma bacia atmosférica com 
monitoramento precário de condições meteorológicas e de qualidade do ar, não 
havendo registros históricos disponíveis para algumas variáveis necessárias ao 
estudo de dispersão.  A estação meteorológica que possui uma série histórica mais 
consistente é a de propriedade da Base Aérea de Santa Cruz, localizada a cerca de 
3 km da área do empreendimento.  Apesar desta estação dispor de dados de vento 
e temperatura para um período de mais de 10 anos, não foi possível a obtenção de 
informações de pluviometria, cobertura de nuvens, desvio padrão da direção do 
vento e radiação solar, variáveis também de grande importância na modelagem.  
Desta forma, para a presente avaliação, os dados faltantes foram complementados 



 

 

com os dadoscoletados no aeroporto do Galeão, também localizado no município do 
Rio de Janeiro, para o mesmo período de modelagem. 

O relevo digital foi gerado com resolução de 1 km2, com base em informações 
adquiridas junto à empresa Engesat, e consistidas por cartas topográficas do IBGE. 

A área demarcada para estudo, que representa a área de influência direta do 
empreendimento, foi definida como um retângulo com dimensões de 54 x 61 km, 
tendo na parte central a localização prevista para o empreendimento. 

O inventário de emissões atmosféricas previstas para o empreendimento foi 
realizado em conjunto com a CSA, a partir de informações fornecidas pelo 
empreendedor e consolidadas com outros empreendimentos de mesma tipologia e 
porte em operação no Brasil e em outras partes do mundo. 

A modelagem atmosférica foi realizada para um período  de 5 anos de dados 
meteorológicos   da região (1996 a 2000), com cenários parciais de hora em hora, 
possibilitando uma ampla base para a análise de cenários possíveis de alterações 
da qualidade do ar em decorrência da implantação do empreendimento. Foram 
gerados 21.045 cenários médios horários de qualidade do ar, onde esse número 
exclui as ocorrências de calmaria e falhas de dados meteorológicos disponíveis. 

A avaliação dos impactos do empreendimento na atmosfera da região é apresentada 
detalhadamente no capítulo 4, por meio da observação dos cenários de qualidade 
do ar modelados, com determinação das áreas com maiores alterações da qualidade 
do ar e áreas mais freqüentemente impactadas. 

 



 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉ RICOS 

O inventário de emissões atmosféricas previstas para o empreendimento foi 
realizado em conjunto com a CSA, a partir de informações fornecidas pelo 
empreendedor.  Tais informações foram analisadas e validadas com informações 
disponíveis de outros empreendimentos de mesma tipologia e porte em operação no 
Brasil e em outros países. 

Os poluentes considerados no inventário de emissões atmosféricas são aqueles 
ditos convencionais,  regulamentados pela resolução CONAMA 03/1990 (que 
estabelece padrões de qualidade do ar a serem obedecidos na região do 
empreendimento), e os precursores da formação de poluentes secundários na 
atmosfera. São eles o material particulado (MP), material particulado menor que 
10µm (MP10), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de 
carbono (CO) e hidrocarbonetos totais (HCT).  A escolha desses parâmetros é ainda 
justificada pela significância de suas emissões potencialmente presentes nos 
processos produtivos de uma usina siderúrgica.  Deve ser ressaltado que o poluente 
ozônio (O3), representante indicador da categoria de poluentes atmosféricos 
denominada de oxidantes fotoquímicos, não será considerado nos inventários de 
emissões do presente estudo..  O ozônio da troposfera é um poluente secundário, 
formado por complexas reações fotoquímicas, com a participação dos óxidos de 
nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e outros catalisadores disponíveis na baixa 
atmosfera.   
 
O Inventário de Emissões foi desenvolvido com base em levantamento de 
informações de projeto fornecidas pelo empreendedor, complementado com cálculos 
realizados por fatores de emissão recomendados pela EPA (United States 
Environmental Protection Agency), resultando, em geral, em informações 
conservadoras. A Tabela 2.1 apresenta as cargas totais  dos poluentes 
inventariados na CSA. 

A Tabela 2.2 apresenta as informações detalhadas das fontes emissoras que 
integram o inventário de fontes emissoras da Companhia Siderúrgica do Atlântico e 
seus respectivos controles da emissão de poluentes previstos. A Figura 2.1 
apresenta as fontes emissoras da CSA no contexto regional analisado e a Figura 2.2 
apresenta uma visão aproximada das fontes emissoras da CSA. 

TABELA 2.1  – Cargas totais de Poluentes 
Atmosféricos Emitidos pela CSA 

Poluente Taxa de Emissão [kg/h] 

Material Particulado 645,8 

Material Particulado <10µm 502,0 

Dióxido de Enxofre 2.458,9 

Óxidos de Nitrogênio 1.787,8 

Monóxido de Carbono 26.228,1 

Hidrocarbonetos Totais 116,1 

 



 

 

TABELA 2.2  – Inventário de Emissões Atmosféricas da Companhia Siderúrgica do Atlântico a 

Nome da Fonte Emissora Setor Controle X 
[m] 

Y 
[m] 

D 
[m] 

Q 
[Nm³/s] 

T 
[ºC] 

H 
[m] 

MP 
[kg/h] 

MP10 
[kg/h] 

SO2 
[kg/h] 

NOX 
[kg/h] 

CO 
[kg/h] 

HCT 
[kg/h] 

Deloading of waggons - difusas Usina Siderúrgica Sistema de aspersão 629.000 7.465.600 15,0 - 25,0 1,0 2,4 1,2 - - - - 

Vias de tráfego - difusas Usina Siderúrgica Lavagem e umectação 629.000 7.465.600 12,0 - 25,0 0,5 2,6 2,2 - - - - 

Despoeiramento primário dos convertedores Aciaria e Lingotamento Precipitador eletrostático 629.430 7.466.275 4,5 20,5 200,0 60,0 0,3 0,3 - - - - 

Despoeiramento secundário dos convertedores Aciaria e Lingotamento Precipitador eletrostático 629.410 7.466.270 11,3 361,7 60,0 40,0 64,3 61,1 - - - - 

Facho Aciaria e Lingotamento - 629.430 7.466.275 5,0 - 200,0 60,0 - - - - 539,1 - 

Lanternim 1 - difusas Aciaria e Lingotamento Precipitador eletrostático 629.575 7.466.225 10,0 - 40,0 5,0 20,1 15,1 - - - - 

Lanternim 2 - difusas Aciaria e Lingotamento Precipitador eletrostático 629.575 7.466.225 10,0 - 20,0 42,0 10,1 7,6 - - - - 

Abrigo minério - difusas (Alto Forno 1) Alto Forno Filtro de mangas 628.980 7.465.835 10,0 - 20,0 6,0 8,8 4,4 - - - - 

Abrigo minério - difusas (Alto Forno 2) Alto Forno Filtro de mangas 628.980 7.465.835 10,0 - 20,0 6,0 8,8 4,4 - - - - 

Cowper (Alto Forno 1) Alto Forno - 629.150 7.465.890 4,2 85,6 160,0 85,0 1,3 1,3 88,6 88,6 123,8 - 

Cowper (Alto Forno 2) Alto Forno - 629.140 7.465.920 4,2 85,6 160,0 85,0 1,3 1,3 88,6 88,6 123,8 - 

Despoeiramento casa de estocagem (Alto Forno 1) Alto Forno Filtro de mangas 629.150 7.465.890 4,5 333,3 60,0 40,0 60,0 57,0 - - - - 

Despoeiramento casa de estocagem (Alto Forno 2) Alto Forno Filtro de mangas 629.140 7.465.920 4,5 333,3 60,0 40,0 60,0 57,0 - - - - 

Lanternim casa de estocagem - difusas (Alto Forno 1) Alto Forno Filtro de mangas 629.270 7.465.950 10,0 - 30,0 27,0 0,8 0,6 - - - - 

Lanternim casa de estocagem - difusas (Alto Forno 2) Alto Forno Filtro de mangas 629.270 7.465.950 10,0 - 30,0 27,0 0,7 0,5 - - - - 

Top storage - difusas (Alto Forno 1) Alto Forno Filtro de mangas 629.225 7.465.910 10,0 - 30,0 66,0 5,5 2,8 - - 123,8 - 

Top storage - difusas (Alto Forno 2) Alto Forno Filtro de mangas 629.210 7.465.960 10,0 - 30,0 66,0 5,5 2,8 - - 123,8 - 

Britagem e preparação do carvão Coqueria Filtro de mangas 627.500 7.465.090 1,0 10,0 32,0 20,0 1,8 1,7 - - - - 

Carregamento dos fornos Coqueria Filtro de mangas 627.650 7.464.650 1,5 16,3 100,0 30,0 0,7 0,6 2,0 3,0 59,9 21,7 

Chaminé da coqueria Coqueria Reator e Filtro de Mangas 627.890 7.464.265 6,0 414,6 100,0 60,0 44,4 43,5 738,9 443,3 - - 

Desenfornamento de coque Coqueria Filtro de mangas 627.650 7.464.650 2,5 59,6 140,0 20,0 1,1 1,0 - - 6,1 17,4 

Torre de apagamento a úmido Coqueria Coletor inercial 627.500 7.465.000 4,0 53,1 70,0 30,0 22,0 19,8 - - - - 

Vazamento de portas Coqueria - 627.650 7.464.650 10,0 - 25,0 20,0 4,0 3,1 4,0 0,1 2,2 0,6 

Coal stock diffuse Pátio de Matérias Primas Sistema de aspersão 628.300 7.465.450 15,0 - 25,0 12,0 17,1 8,5 - - - - 

Ore stock diffuse Pátio de Matérias Primas Sistema de aspersão 628.250 7.465.150 15,0 - 25,0 12,0 86,8 43,4 - - - - 

Lanternim - difusas Sinterização Precipitador eletrostático 628.750 7.465.600 10,0 - 20,0 35,0 11,0 4,4 - - - - 

Precipitador elestrostático - chaminé da sinterização Sinterização Precipitador eletrostático 628.900 7.465.620 7,8 555,6 150,0 85,0 100,0 95,0 900,0 700,0 25.000,0 - 

Resfriador de sinter Sinterização Precipitador eletrostático 628.665 7.465.575 11,0 352,8 200,0 5,0 41,1 4,1 - - - - 

Stack unit 1 Termoelétrica - 628.750 7.465.950 5,0 212,1 120,0 85,0 26,7 26,2 318,5 225,4 61,1 38,2 

Stack unit 2 Termoelétrica - 628.750 7.465.950 5,0 212,1 120,0 85,0 26,7 26,2 318,5 225,4 61,1 38,2 

Emissões difusas (tratamento de escória) Tratamento de Escória - 629.425 7.465.250 5,0 - 25,0 5,0 6,0 3,0 - - - - 

Bucket Elevators Fábrica de Cimento Filtro de mangas 628.550 7.465.300 0,4 - 50,0 40,0 0,2 0,1 - - - - 

Silos Fábrica de Cimento Filtro de mangas 628.550 7.465.300 0,5 - 50,0 40,0 0,3 0,1 - - - - 

Stacks Fábrica de Cimento Filtro de mangas 628.550 7.465.300 1,6 18,6 95,0 60,0 3,4 1,7 - 13,4 3,4 - 

 Total 645,8 502,0 2.458,9 1.787,8 26.228,1 116,1 

 
Legenda 

X - coordenada geográfica X da fonte emissora no sistema UTM; Y - coordenada geográfica Y da fonte emissora no sistema UTM; D - diâmetro característico da fonte emissora; 
Q - vazão de saída dos gases;     T - temperatura de emissão do poluente;   H - altura da fonte emissora em relação ao solo; 
MP - taxa de emissão de material particulado;   MP10 - taxa de emissão de material particulado < 10 µm;  SO2 - taxa de emissão de dióxido de enxofre; 
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;   NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio;   HCT - taxa de emissão de hidrocarbonetos totais; 

Nota 
a. os nomes de algumas fontes emissoras foram mantidos em inglês com a finalidade de preservar a nomenclatura original fornecida pelo empreendedor. 



 

 

 

Legenda: 

 fonte emissora pontual         fonte emissora difusa          estação meteorológica 
 

FIGURA 2.1 – Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos da CSA no Contexto Regional 
 

CSA 
Estação Santa Cruz 



 

 

 
Legenda: 

 fonte emissora pontual         fonte emissora difusa          estação meteorológica 
 

FIGURA 2.2 – Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos da CSA 
 

Estação Santa Cruz  
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3. MODELAGEM MATEMÁTICA DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE  
POLUENTES NA ATMOSFERA 

3.1 MODELO UTILIZADO 

O modelo matemático utilizado pelo software Atmos 4.1 é baseado no ISC (Industrial 
Source Complex), recomendado pela USEPA (United States Environmental 
Protection Agency). 

O modelo utilizado no Atmos 4.1, como o seu precursor ISC, é um modelo baseado 
na equação da pluma gaussiana.  Esta assume que a dispersão do poluente de uma 
fonte contínua tem uma distribuição normal ao eixo da pluma, tanto no plano 
horizontal como no vertical (direção vertical z e direção y perpendicular à direção do 
vento), cuja concentração é dada por: 
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(3.1) 

onde: 

x,y = coordenadas cartesianas que identificam o ponto analisado; 
z = altitude média da célula do ponto analisado, em relação ao nível do mar; 
Q = taxa de emissão do poluente na fonte catalogada; 
us = velocidade média do vento na altura de emissão; 
σy = parâmetro de distribuição na direção lateral ao eixo da pluma; 
y = distância ortogonal ao eixo da pluma do ponto analisado à fonte emissora; 
h = altura efetiva de emissão da fonte; 
σz = parâmetro de distribuição na direção vertical ao eixo da pluma; 
F = fator de correção para diferentes tempos de amostragem; 
D = termo de decaimento do poluente considerado. 

A Equação 3.1, apenas descreve o comportamento da pluma de poluentes. A 
descrição mais completa contemplando os algoritmos adicionais do modelo de 
dispersão de poluentes pode ser encontrada no ANEXO A deste relatório. 

 



 

 

3.2 ANÁLISE DA MICROMETEOROLOGIA DA REGIÃO 

A análise complementar da micrometeorologia da região de estudo apresentada 
nesta seção, foi realizada com o objetivo exclusivo de subsidiar a aplicação do 
modelo matemático de dispersão de poluentes na atmosfera para a determinação do 
prognóstico da influência da CSA na qualidade do ar da região de estudo.  A 
caracterização climática da região, baseada em normais climatológicas é 
apresentada na análise do meio físico.  

A atmosfera é o meio propagador dos poluentes emitidos e os movimentos 
atmosféricos exercem um papel determinante na freqüência, duração e 
concentração dos poluentes a que estão expostos os possíveis receptores. 

A avaliação de impactos de emissões atmosféricas sobre a qualidade do ar do seu 
entorno exige um razoável conhecimento das condições meteorológicas de micro e 
mesoescala, que ocorrem na área de influência direta do empreendimento. 

A área prevista para a implantação do empreendimento, apesar de localizada no 
município do Rio de Janeiro, está situada em uma bacia atmosférica com 
monitoramento precário de condições meteorológicas, não havendo registros 
históricos disponíveis para algumas variáveis necessárias ao estudo de dispersão. A 
estação meteorológica que possui uma série histórica mais consistente é a de 
propriedade da Base Aérea de Santa Cruz, localizada a cerca de 3 km da área do 
empreendimento.  Esta estação dispõe de dados horários de vento e temperatura 
para um período de mais de 10 anos, não medindo porém informações de 
pluviometria, cobertura de nuvens, desvio padrão da direção do vento e radiação 
solar, também de grande importância na modelagem.  Desta forma, para a presente 
avaliação, os dados inexistentes foram complementados com os dados coletados no 
aeroporto do Aeroporto do Galeão, também localizado no município do Rio de 
Janeiro. Para a modelagem atmosférica foi utilizada uma base de dados 
meteorológicos composta de médias horárias de 5 anos da região (1996 e 2000). 

A Tabela 3.1 resume as variáveis meteorológicas utilizadas na modelagem 
matemática para a avaliação dos impactos atmosféricos acarretados pela CSA. 

 



 

 

TABELA 3.1  – Informações Meteorológicas de Base para o Estudo de Dispersão 

Variáveis Período dos Dados Metodologia 

Direção e Velocidade do Vento 01/01/1996 a 31/12/2000 Base Aérea de Santa Cruz 

Temperatura do Ar 01/01/1996 a 31/12/2000 Base Aérea de Santa Cruz 

Altura da Camada de Mistura a NA Curvas típicas do Aeroporto Galeão 

Radiação Solar a NA Curvas típicas do Aeroporto Galeão 

Cobertura de Nuvens b NA Adotado 0%  

Observações: 
a. dados obtidos como médias horárias típicas calculadas com base em séries 

históricas medidas na estação do Aeroporto do Galeão; 
b. utilizada somente no período noturno, considerada sempre com céu limpo, por 

conduzir a classes de estabilidade de Pasquill em condições mais restritivas 
(estáveis). 

 
O cenário médio anual de velocidade e direção do vento pode ser resumido em uma 
representação gráfica denominada de rosa dos ventos, sendo esta gerada com base 
na série  de 5 anos de medições horárias na estação meteorológica Santa Cruz, cujo 
resultado é apresentado na Figura 3.1. Nesta figura, observa-se a predominância de 
ventos provenientes dos setores Nordeste e Sudoeste, o que denota claramente um 
regime de brisas terrestres e marinhas, orientadas ainda pelas conformações e 
restrições impostas pelo relevo da região. A velocidade do vento média para o 
período analisado é de 3,7 m/s. 
 

 
FIGURA 3.1 - Rosa dos Ventos Característica da Região de Estudo - Estação Santa Cruz 

 
A Figura 3.2 apresenta a curva típica de médias horárias de temperatura do ar, com 
base nos dados medidos pela estação meteorológica da Base Aérea de Santa Cruz. 
As mínimas médias, em torno de 21ºC, ocorrem por volta das 6:00 horas e as 
máximas médias, em torno de 33ºC, ocorrem por volta das 15:00 horas. 



 

 

 
FIGURA 3.2 – Curva das Médias Horárias Típicas da Temperatura do Ar – Estação Santa Cruz 

 

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam, respectivamente, as curvas de médias horárias da 
altura da camada de mistura e da radiação solar total, calculadas para a região de 
estudo. Essas curvas foram obtidas a partir da análise da série temporal dessas 
variáveis, de onde foram obtidas as médias  para cada hora em cada mês 
característico, apresentadas respectivamente nas Figuras 3.5 e 3.6. 

 

 
FIGURA 3.3 – Curva das Médias Horárias Típicas da Altura da Camada de Mistura 

 



 

 

 
Figura 3.4  – Curva das Médias Horárias Típicas da Radiação Solar 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5  – Curvas Mensais de Médias Horárias Típicas de Altura da Camada de Mistura 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6  – Curvas Mensais de Médias Horárias de Radiação Solar 



 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDO, MALHA DE MODELAGEM E ESTRATIFIC AÇÃO DO 
RELEVO 

Segundo definições da FEEMA (2004), “o relevo, a cobertura do solo e as 
características climatológicas de uma região definem áreas homogêneas em termos 
de mecanismos responsáveis pela dispersão de poluentes no ar. Essas áreas, 
delimitadas pela topografia e os espaços aéreos, vertical e horizontal, constituem 
uma bacia aérea. O conceito de bacia aérea vem sendo utilizado pela Feema na 
gestão da qualidade do ar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 
Dessa forma, levando-se em consideração as influências da topografia e da 
meteorologia na capacidade dispersiva dos poluentes atmosféricos da RMRJ, foram 
delineadas 4 bacias aéreas como apresentado na Figura 3.7. 

� Bacia Aérea I - inserida na Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba, localizada 
na Zona Oeste da Região Metropolitana, com cerca de 730 km² de área.  

� Bacia Aérea II - localizada no município do Rio de Janeiro, envolve as regiões 
administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, possuindo cerca de 140 
km² de área.  

� Bacia Aérea III – compreende a Zona Norte do Município do Rio de Janeiro e 
os municípios da Baixada Fluminense, ocupando uma área de cerca de 700 
km².  

� Bacia Aérea IV – localizada a leste da Baía de Guanabara, possui uma área 
de cerca de 830 km².“ 

 

 
FIGURA 3.7 – Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 



 

 

A área demarcada para análise da influência da CSA na qualidade do ar no presente 
estudo, é representada pelo retângulo amarelo da Figura 3.7. Ela contém 
praticamente toda a Bacia Aérea I definida pela FEEMA. Para o cálculo das 
concentrações de poluentes atmosféricos de contribuição da CSA nessa 
modelagem, a área de estudo foi subdividida em uma malha de receptores contendo 
3.294 células de 1 x 1 km (54 x 61 km), conforme apresentado na Figura 3.8. 

A altitude de cada célula da malha de modelagem foi caracterizada com base no 
relevo médio do local onde a mesma está situada.  Os dados de relevo foram 
obtidos digitalmente através de sensoriamento remoto por satélite e validadas 
através das cartas do IBGE.  O relevo foi discretizado com resolução de 1.000 m 
compatível com a malha computacional adotada. A Figura 3.9 apresenta o relevo 
discretizado da região de estudo considerada. 
 

 
FIGURA 3.8 – Malha de Receptores da Modelagem de Dispersão Atmosférica 



 

 

 
FIGURA 3.9 - Relevo Discretizado da Área de Estudo 

 

 



 

 

3.4 RESULTADOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA ATMOSFÉRICA 

Nesta seção é apresentada a quantificação da influência das emissões de poluentes 
atmosféricos da CSA na qualidade do ar do seu entorno, realizada por modelagem 
matemática.   

Na análise da influência da CSA, foram considerados os seguintes poluentes: 
material particulado (MP), material particulado menor que 10 µm (MP10), dióxido de 
enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO) e 
hidrocarbonetos totais (HCT). Vale ressaltar ainda que, MP e MP10  correspondem a 
partículas totais em suspensão (PTS) e partículas inaláveis (PI), respectivamente.  

Para a construção dos cenários modelados de qualidade do ar foi utilizado o modelo 
descrito no item 3.1, alimentado com todas as informações de emissões 
atmosféricas, de meteorologia e de topografia da região. A modelagem cobriu um 
período de 5 anos , datado de 01/01/1996 a 31/12/2000. 

O relatório de modelagem gerado automaticamente na execução do modelo é 
apresentado no ANEXO B. 

A modelagem de cenários estatísticos foi realizada com base em cenários médios 
horários de concentrações para cada poluente estudado, que por sua vez foram 
calculados com a utilização de dados meteorológicos médios horários.  Os tempos 
das médias utilizadas para cada poluente correspondem àqueles estabelecidos 
pelos respectivos padrões de qualidade do ar normatizados pela Resolução Conama 
03/1990.  Desta forma foram analisadas: 

� PTS: médias de 24 horas e média do período (média anual); 

� PI (como MP10): médias de 24 horas e média do período (média anual); 

� SO2: médias de 24 horas e média do período (média anual); 

� NOx: médias horárias e média do período (média anual); 

� CO: médias horárias, médias de 8 horas e média do período (média anual); 

� HCT: médias horárias e média do período (média anual). 

O modelo Atmos foi configurado para execução com configuração de área urbana e 
de relevo complexo, utilizando a formulação padrão do ISC3.  Em adição, foi 
utilizado o termo de decaimento natural, que considera o efeito da remoção dos 
contaminantes da atmosfera com base nos respectivos tempos de vida. 

As opções internas de configuração do modelo Atmos adotadas foram: 

� Cálculo da altura efetiva de emissão gradual: método de Huber e Snyder; 

� Cálculo da altura efetiva de emissão final: método de Briggs; 

� Influência do relevo na pluma: modelo complexo; 

� Menor velocidade do vento modelada: 1 m/s; 

� Expoentes de perfil de vento: default ISC3; 

� Expoentes do gradiente vertical de temperatura potencial: default ISC3. 

Após análise dos cenários modelados, são apresentados na Tabela 3.2 os principais 
resultados obtidos relativos à contribuição da CSA na qualidade do ar da região de 



 

 

estudo. As máximas concentrações apresentadas na Tabela 3.2 excluem aquelas 
encontradas na área interna do empreendimento (ADA) e áreas sobre o mar. 

 

TABELA 3.2  –  Concentrações Máximas de Poluentes na Atmosfera Decorrentes das Emissões da 
CSA 

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 
Máx. Concentração 
Modelada [µg/m³] Data 

Localização 
(referente ao centro 

da área da CSA) 

24 horas 240 127,3 25/09/1996 00:30 4 km – NE 
PTS 

Anual 80 b 19,6 Média do Período f 3 km – NE 

24 horas 150 64,8 25/09/1996 00:30 4 km – NE 
PI 

Anual 50 10,1 Média do Períodof 3 km – NE 

24 horas 365 127,6 23/11/1999 05:30 9 km – NE e 

SO2 
Anual 80 13,7 Média do Períodof 3 km – NE 

1 hora 320 d 278,4 19/01/2000 04:30 13 km – NE e 
NOX 

Anual 100 d 10,3 Média do Períodof 3 km – NE 

1 hora 40.000 5.423,0 04/01/1999 05:30 10 km – WNW e 

8 horas 10.000 2.156,6 03/12/1999 02:30 13 km – NE e CO 

Anual NA c 105,0 Média do Períodof 4 km – NE 

1 hora NA c 57,6 10/02/1997 21:30 3 km – E 
HCT 

Anual NA c 1,4 Média do Períodof 3 km – NE 

Notas 
a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 
b. média geométrica anual; 
c. não aplicável; 
d. padrão de qualidade do ar para NO2. Para a comparação com o padrão, todo NOx modelado é 

considerado como NO2 de forma conservadora; 
e. todas as máximas concentrações ocorrem em região imediatamente vizinha ao limite do 

terreno destinado a construção da CSA, com exceção da máxima de 1 h para NOx, de 1 h 
para CO e de 8 h para CO; 

f. média do período modelado (5 anos). 

 

As Figuras 3.10 a 3.12 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar que 
contêm as máximas  concentrações horárias para os poluentes NOx, CO e HCT, 
respectivamente, considerando as emissões provenientes da CSA. 

A Figura 3.13 apresenta o cenário modelado de qualidade do ar que contêm a 
concentração máxima observada para o período de 8 horas para CO considerando 
as emissões provenientes da CSA. 

As Figuras 3.14 a 3.16 apresentam, respectivamente, os cenários modelados de 
qualidade do ar que contêm as concentrações máximas para o período de 24 horas 
para PTS, PI e SO2, considerando as emissões provenientes da CSA. 

As Figuras 3.17 a 3.19 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar que 
contêm as 1as máximas concentrações para períodos horários para NOX, CO e HCT, 
respectivamente, considerando as emissões provenientes da CSA. 



 

 

A Figura 3.20 apresenta o cenário modelado de qualidade do ar que contêm as 1as 
concentrações máximas observadas para o período  de 8 horas para CO 
considerando as emissões provenientes da CSA. 

As Figuras 3.21 a 3.23 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar que 
contêm as 1as máximas concentrações observadas para o período de 24 horas para 
PTS, PI e SO2, respectivamente, considerando as emissões provenientes da CSA. 

Vale ressaltar que os cenários apresentados nas Figuras 3.17 a 3.23 são a 
compilação das máximas concentrações ocorridas em cada célula da malha em todo 
o período de dados modelados. Assim, essas concentrações não ocorrem 
simultaneamente, sendo o cenário útil para uma visualização conjunta dos picos de 
concentração poluentes ocorridos no curto período para cada receptor de toda a 
malha de modelagem. 

As Figuras 3.24 a 3.29 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar que 
contêm as concentrações médias do período modeladas para PTS, PI, SO2, NOX, 
CO e HCT, considerando as emissões provenientes da CSA. 

As escalas dos cenários foram ajustadas às ordens de grandeza das concentrações 
apresentadas nos mesmos. 

 
 





 
 

 

 
FIGURA 3.10 – Cenário Modelado que Contém as Máximas Concentrações Horárias de 
Óxidos de Nitrogênio na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.11 – Cenário Modelado que Contém as Máximas  Concentrações horárias de 
Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.12 – Cenário Modelado que Contém as Máximas  Concentrações horárias de 
Hidrocarbonetos Totais na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.13 – Cenário Modelado que Contém as Máximas Concentrações de 8 horas de 
Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.14 – Cenário Modelado que Contém as Máximas  Concentrações de 24 horas 
de Partículas Totais em Suspensão na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.15 – Cenário Modelado que Contém as Máximas  Concentrações de 24 horas 
de Partículas Inaláveis na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.16 – Cenário Modelado que Contém as Máximas Concentrações de 24 horas 
de Dióxido de Enxofre na Atmosfera Decorrente das Emissões da CSA 
 



 
 

 

 
FIGURA 3.17 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 1 
hora nas Concentrações de Óxidos de Nitrogênio na Atmosfera Decorrentes das Emissões 
da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.18 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 1 
hora nas Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.19 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 1 
hora nas Concentrações de Hidrocarbonetos Totais na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.20 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 8 
horas nas Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.21 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 24 
horas nas Concentrações de Partículas Totais em Suspensão na Atmosfera Decorrentes 
das Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.22 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 24 
horas nas Concentrações de Partículas Inaláveis na Atmosfera Decorrentes das Emissões 
da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.23 – Cenário Modelado que Contém os 1os Máximos Acréscimos Médios de 24 
horas nas Concentrações de Dióxido de Enxofre na Atmosfera Decorrentes das Emissões 
da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.24 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Partículas Totais em Suspensão na Atmosfera 
Decorrentes das Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.25 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Partículas Inaláveis na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.26 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Dióxido de Enxofre na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.27 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Óxidos de Nitrogênio na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.28 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Monóxido de Carbono na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

 
FIGURA 3.29 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios para o Período 
Modelado nas Concentrações de Hidrocarbonetos Totais na Atmosfera Decorrentes das 
Emissões da CSA 



 
 

 

4. ANÁLISE DE IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NA QUALIDA DE DO AR 

Os impactos da implantação da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) na 
qualidade do ar da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, foram avaliados 
à luz dos cenários de qualidade do ar prognosticados com auxílio da modelagem 
matemática, juntamente com as informações atualizadas da qualidade do ar da região 
geradas por monitoramento contínuo durante os meses de julho a setembro de 2005.  

A área de estudo de 3.294 km2 (54 x 61 km), destinada à avaliação da extensão e 
magnitude dos impactos atmosféricos da CSA, mostrou-se suficiente para seus 
propósitos, uma vez que os impactos significativos para cada poluente analisado ficam 
nitidamente restritos ao perímetro delimitado.  Vale ressaltar que a AID delimitada para 
a análise atmosférica praticamente contém toda a Bacia Atmosférica I definida pela 
FEEMA, o que reforça a suficiência da área delimitada como AID. 

A Tabela 4.1 apresenta um resumo dos máximos acréscimos nos níveis de poluentes 
atmosféricos previstos para a região em decorrência da operação da CSA, 
comparando-os ainda  aos padrões primários da qualidade do ar aplicáveis (CONAMA 
03/1990). 

 

TABELA 4.1  – Prognóstico de Contribuição Relativa da CSA na Qualidade do 
Ar e Comparação com os Padrões Vigentes  

Poluente 
Referência 
Temporal 

PQAr a 

[µg/m³] 
Máx. Concentração 
Modelada [µg/m³] 

Máx. Contribuição 
Relativa ao PQAr [%] 

24 horas 240  127,3 53 
PTS 

Anual 80 b 19,6 25 

24 horas 150 64,8 43 
PI 

Anual 50 10,1 20 

24 horas 365 127,6 35 
SO2 

Anual 80 13,7 17 

1 hora 320 c 278,4 87 
NOX 

Anual 100 c 10,3 10 

1 hora 40.000 5.423,0 14 
CO 

8 horas 10.000 2.156,6 22 

Notas 
a. padrão primário da qualidade do ar, referente à Resolução CONAMA 03/1990; 
b. média geométrica anual; 
c. padrão de qualidade do ar para NO2, aqui utilizado em comparação com as 

concentrações de NOx (NO + NO2) modeladas, de forma conservadora. 

 

Da Tabela 4.1 e dos cenários apresentados nas Figuras 3.10 a 3.29, pode ser 
observado que a CSA apresenta um potencial significativo de alteração da qualidade 
do ar do seu entorno.  Se utilizados como referência os respectivos padrões primários 
da qualidade do ar (PQAr) vigentes para cada poluente considerado, a contribuição 
relativa para intervalos de longos períodos (média anual) situa-se entre 10% do PQAr 
para o poluente NOX e 25% do PQAr para PTS. Já para intervalos de curto períodos, 



 
 

 

as máximas contribuições relativas variam entre 14% do PQAr para concentrações 
médias horárias de CO e 87% para concentrações médias horárias de NOx. 

Destes resultados, cabe ressaltar que as máximas concentrações de curto período 
obtidas ocorrem em apenas 1 km2 dos 3.294 km2 da área total estudada para cada 
poluente (0,03% da área estudada).  Outra importante constatação está relacionada 
com a probabilidade de ocorrência das máximas concentrações obtidas para os 
cenários de curto período, que é inferior a 0,0048%, para todos os poluentes 
estudados. 

Desta forma, o prognóstico de impacto da CSA na qualidade do ar obtido por meio de 
modelagem gaussiana apresenta resultados mais representativos quando analisado 
em relação ao longo período, ou seja, as médias anuais. Consideram-se então os picos 
de curto período obtidos na modelagem como máximas contribuições possíveis, mas 
com baixa probabilidade de ocorrência. 

A análise de impacto de um novo empreendimento quanto à temática qualidade do ar 
depende fortemente da condição do background (níveis de poluentes pré-existentes) 
da região onde o mesmo será inserido, haja vista que a legislação vigente no Brasil 
prevê que não basta ao empreendimento o cumprimento de padrões de emissão de 
poluentes atmosféricos pela totalidade de suas fontes emissoras, mas também devem 
ser obedecidos os padrões de qualidade do ar de sua área de influência. O 
cumprimento dessa última condição depende de fatores não necessariamente relativos 
apenas ao empreendimento em questão, mas a outras fontes emissoras de poluentes 
influentes na qualidade do ar da região, como, por exemplo, outros empreendimentos 
instalados, tráfego de veículos, queimadas e fontes naturais (mar, vegetação, etc.). 

Para garantir maior significância e coerência da análise de viabilidade da implantação 
da CSA quanto à qualidade do ar, foi realizada uma campanha de monitoramento dos 
níveis de poluentes atualmente existentes na atmosfera da região, de forma a 
caracterizar o background de pré-implantação do empreendimento. 

A Tabela 4.2 apresenta as médias das concentrações obtidas na campanha de 
monitoramento da qualidade do ar, realizada no período de 20/07/2005 a 20/09/2005, 
caracterizando os atuais níveis de poluentes na atmosfera da região (background). 
Pode ser observado que as leituras nas estações Santa Cruz e Distrito Industrial 
apresentaram concentrações médias, para período curto, em patamares inferiores aos 
padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil.  

Dessa forma, através da análise do background em conjunto com os resultados da 
modelagem matemática da dispersão de poluentes, verifica-se que a região de Santa 
Cruz possui as características atmosféricas necessárias para suportar o aporte das 
emissões atmosféricas da CSA, mantendo a qualidade do ar da região enquadrada nos 
padrões primários de qualidade do ar. 



 
 

 

Tabela 4.2  – Concentrações Médias das Séries Obtidas na 
Campanha de Monitoramento da Qualidade do Ar 
(PERÍODO?????) 

Poluente Estação Santa Cruz 
Estação Distrito 

Industrial 

PTS [µg/m³] 46,6 - 

PI [µg/m³] 32,7 36,6 

SO2 [µg/m³] 1,1 2,3 

NO2 [µg/m³] 16,7 19,4 

NO [µg/m³] 9,9 - 

NOX [µg/m³] 26,6 - 

CO [µg/m³] 436,8 1.537,8 

HCT [ppm] 5,2 - 

HCnM [ppm] 2,9 - 

CH4 [ppm] 2,4 - 

O3 [µg/m³] 13,1 28,5 

 

Analisando de forma integrada os resultados da modelagem, que representam as 
ordens de grandeza dos acréscimos potenciais a serem ocasionados pela operação da 
CSA, juntamente com o background medido da região, infere-se que os níveis de 
concentrações calculadas para todos os poluentes, com exceção dos hidrocarbonetos 
totais, apresentam potencial significativo de alteração da qualidade do ar da região, 
caracterizando o impacto do empreendimento para a qualidade do ar como: 

(1) Reversível , visto que o meio impactado retorna à situação de qualidade do ar 
originalmente existente ao cessarem as emissões atmosféricas do 
empreendimento em pleito; 

(2) Local , visto que a alteração da qualidade do ar abrange a Área de Influência 
Direta do empreendimento (AID); 

(3)  Moderadamente Relevante , uma vez que os impactos na qualidade do ar são 
passíveis de medição e apresentam um potencial de alteração significativa da 
qualidade do ar da AID. 

Assim, os impactos na qualidade do ar acarretados pelas emissões da CSA podem ser 
considerados Moderados  quanto à sua magnitude. 

O empreendimento é considerado viável quanto à temática qualidade do ar, desde que 
mantidos os controles intrínsecos propostos para as fontes emissoras mais 
significativas do empreendimento. 

Para garantir a eficácia dos sistemas de controle adotados, o plano de monitoramento 
a ser implementado deverá incluir o monitoramento contínuo das fontes emissoras 
mais significativas, bem como o monitoramento contínuo da qualidade do ar e da 
meteorologia nas áreas de maior influência do empreendimento. 
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ANEXO A – DESCRIÇÃO DO MODELO 

Nesta seção são apresentados resumidamente, os algoritmos de cálculo das 
concentrações de poluentes através da modelagem matemática. O modelo matemático 
de dispersão utilizado neste trabalho é denominado Atmos. O algoritmo computacional 
do Atmos é baseado no ISC (Industrial Source Complex) recomendado e distribuído 
pela EPA (United States Environmental Protection Agency). Ambos os modelos são 
classificados como gaussianos e analíticos. Entretanto, o Atmos possui algoritmos 
adicionais em relação ao ISC e outras melhorias que serão ressaltados no decorrer do 
texto. 

A premissa básica dos modelos Atmos e ISC é a de que a concentração média das 
espécies emitidas de uma fonte emissora obedece a uma distribuição gaussiana. Este 
fato, embora estritamente verdadeiro no caso de condição estacionária e turbulência 
atmosférica homogênea, serve como base para uma larga classe de fórmulas de 
dispersão de contaminantes atmosféricos em corrente uso. 

A equação da pluma gaussiana (A.1) assume que o espalhamento do efluente de uma 
fonte contínua tem uma distribuição normal ao eixo horizontal da pluma, tanto no plano 
horizontal como no vertical (direção vertical z e direção y perpendicular à direção do 
vento), cuja concentração é dada por: 
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(A.1) 

onde: 
x,y = coordenadas cartesianas que identificam o ponto analisado [m]; 
z = altitude média da célula onde se situa o ponto analisado, em relação ao nível do mar [m]; 
Q = taxa de emissão do poluente [g s-1]; 
us = velocidade média do vento na altura de emissão [m s-1]; 
σy = parâmetro de distribuição de Pasquill-Gifford na direção lateral ao eixo da pluma [m]; 
y = distância ortogonal do ponto analisado ao eixo da pluma [m]; 
h = altura efetiva de emissão [m]; 
σz = parâmetro de distribuição de Pasquill-Gifford na direção vertical ao eixo da pluma [m]; 
F = fator de correção para diferentes tempos de amostragem; 
D = termo de decaimento do poluente considerado [s-1]. 

 

Os parâmetros de dispersão são uma representação da intensidade de turbulência 
atmosférica com a consideração de turbulência estacionária e homogênea. Os 
parâmetros de dispersão σy e σz dependem da distância da fonte emissora ao ponto 
analisado, da rugosidade aerodinâmica da superfície e da estabilidade atmosférica. 

A estabilidade atmosférica pode ser indicada corretamente pelo número de Richardson 
(Ri). O número de Richardson representa a relação entre a turbulência mecânica 
(causada pelo gradiente da velocidade do vento em relação à altura acima do solo) e a 
turbulência térmica ou convectiva da atmosfera. (causada pelo gradiente de 
temperatura do ar em relação à altura acima do solo). Contudo o número de 



 
 

 

Richardson não é um parâmetro rotineiramente medido nas estações meteorológicas, 
pois exige técnicas e equipamentos sofisticados e de custo relativamente alto. 

Reconhecendo a necessidade de um meio prático para definir a estabilidade 
atmosférica baseada em observações de rotina, Pasquill (1961) introduziu o conceito 
de classes de estabilidade atmosférica definidas na Tabela A.1. 

 

TABELA A.1  - Classes de Estabilidade Atmosférica de Pasquill 
Radiação Solar 

(W/m²) 
Fração de Cobertura de 

Nuvens à Noite Velocidade do Vento a 10 
m do solo (m/s) 

>700 350 a 700 <350 ≥ 4/8 ≤ 3/8 

< 2 A A – B B - - 

2 – 3 A – B B C E F 

3 – 5 B B – C C D E 

5 – 6 C C – D D D D 

> 6 C D D D D 

A = extremamente instável D = neutra 
B = moderadamente instável E = levemente estável 
C = levemente instável  F = moderadamente estável 

 

O Atmos também calcula a classe de estabilidade segundo o desvio padrão da direção 
horizontal do vento. A Tabela A.2 apresenta a relação entre as classes de estabilidade 
de Pasquill e o desvio padrão da direção do vento. 

 

TABELA A.2  - Classes de Estabilidade Atmosférica de Pasquill 

Classe de Estabilidade Desvio Padrão da Direção do Vento (º) 

A σθ ≥ 22,5 

B 17,5 ≤ σθ < 22,5 

C 12,5 ≤ σθ < 17,5 

D 7,5 ≤ σθ < 12,5 

E 3,8 ≤ σθ < 7,5 

F σθ ≤ 3,8 

Fonte: Seinfeld e Pandis (1998) 

 

O cálculo dos parâmetros de dispersão σy e σz é baseado em coeficientes empíricos 
desenvolvidos em diversos trabalhos (Turner, 1970; McElroy-Pooler, 1968; Gifford, 
1976; Pasquill, 1976; TNO, 1979; Queiroz e Santolim, 1987) 

A EPA recomenda o cálculo do σy e σz distintamente para áreas urbanas e áreas 
rurais. Caso a caso, o cálculo de σy e σz é previamente escolhido nos modelos 
matemáticos do Atmos, de acordo com a área geográfica de trabalho de cada usuário. 



 
 

 

As fórmulas utilizadas no Atmos para o cálculo dos parâmetros de dispersão (σ) são 
exatamente as mesmas utilizadas no ISC. Porém, o Atmos dispõe de uma lista interna 
de parâmetros utilizados nestas formulações, que inclui todos os utilizados pelo ISC e 
vários outros adaptadas para as condições brasileiras e que foram validadas para 
fontes pontuais e difusas com a utilização de traçadores, com distâncias entre a fonte e 
o receptor maiores que 100 metros e menores que 50 quilômetros. Além disso, o 
Atmos permite a interação do usuário para a modificação desses parâmetros, caso 
estejam disponíveis correlações mais acuradas para a região estudada. 

O cálculo do σy e σz é diferenciado para áreas urbanas e rurais. Para áreas urbanas, 
ambos os modelos utilizam a formulação proposta por Briggs e McElroy-Pooler, 
conforme pode ser observado na Tabela A.3. Para áreas rurais, os modelos utilizam a 
formulação exponencial proposta por Pasquill-Gifford e Turner, conforme as Tabelas 
A.4 e A.5. 

 

TABELA A.3  – Coeficientes de Dispersão para Áreas Urbanas de Briggs, McElroy-Pooler 

Classe de Estabilidade σy (m) σz (m) 

A 0,32 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,24 x (1,0 + 0,001 x)1/2 

B 0,32 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,24 x (1,0 + 0,001 x)1/2 

C 0,22 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,20 x 

D 0,16 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,14 x (1,0 + 0,0003 x)-1/2 

E 0,11 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,08 x (1,0 + 0,0015 x)-1/2 

F 0,11 x (1,0 + 0,0004 x)-1/2 0,08 x (1,0 + 0,0015 x)-1/2 

Obs: x em metros 

 
TABELA A.4  – Coeficientes de Dispersão para Áreas Rurais de Pasquill-Gifford, Turner 

σy = 465,11628 (x) tan (TH) 
TH = 0,017453293 [a – b ln(x)] Classe de Estabilidade 

a b 

A 24,1670 2,5334 

B 18,3330 1,8096 

C 12,5000 1,0857 

D 8,3330 0,72382 

E 6,2500 0,54287 

F 4,1667 0,36191 

Onde: σy é dado em metros e x é dado em quilômetros 

 



 
 

 

TABELA A.5  – Coeficientes de Dispersão para Áreas Rurais de Pasquill- Gifford, Turner 

σz (m) = c (x)d 

Classe de Estabilidade x (km) 
c d 

<0,10 122,800 0,94470 

0,10 – 0,15 158,080 1,05420 

0,16 – 0,20 170,220 1,09320 

0,21 – 0,25 179,520 1,12620 

0,26 – 0,30 217,410 1,26440 

0,31 – 0,40 258,890 1,40940 

0,41 – 0,50 346,750 1,72830 

0,51 – 3,11 453,850 2,11660 

A 

>3,11 ** ** 

<0,20 90,673 0,93198 

0,21 – 0,40 98,483 0,98332 B* 

>0,40 109,300 1,09710 

C* Todas 61,141 0,91465 

<0,30 34,459 0,86974 

0,31 – 1,00 32,093 0,81066 

1,01 – 3,00 32,093 0,64403 

3,01 – 10,0 33,504 0,60486 

10,01 – 30,00 36,650 0,56589 

D 

<30,00 44,053 0,51179 

<0,10 24,260 0,83660 

0,10 – 0,30 23,331 0,81956 

0,31 – 1,00 21,628 0,75660 

1,01 – 2,00 21,628 0,63077 

2,01 – 4,00 22,534 0,57154 

4,01 – 10,00 24,703 0,50527 

10,01 – 20,00 26,970 0,46713 

20,01 – 40,00 35,420 0,37615 

E 

>40,00 47,618 0,29592 

<0,20 15,209 0,81558 

0,21 – 0,70 14,457 0,78407 

0,71 – 1,00 13,953 0,68465 

1,01 – 2,00 13,953 0,63227 

2,01 – 3,00 14,823 0,54503 

3,01 – 7,00 16,187 0,46490 

7,01 – 15,00 17,836 0,41507 

15,01 – 30,00 22,651 0,32681 

30,01 – 60,00 27,074 0,27436 

F 

>60,00 34,219 0,21716 

 * Se o valor calculado de σz exceder a 5000 m, σz é ajustado para 5000 m. 
** σz é igual a 5000 m. 

 

A formulação de dispersão utilizada no modelo Atmos requer o valor da velocidade do 
vento na altura em que a emissão dos poluentes atmosféricos é realizada em cada 



 
 

 

fonte. A equação a seguir é usada no ISC e no Atmos para ajustar a velocidade do 
vento medida na estação meteorológica para a altura de lançamento de cada fonte. 
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onde: 
p = expoente do perfil de velocidade do vento; 
hs = altura de lançamento da chaminé ou fonte extensa [m]; 
zref = altura do anemômetro da estação meteorológica [m]; 
uref = velocidade medida na estação meteorológica [m s-1]; 
us = velocidade do vento na altura de emissão [m s-1]. 

 

Outro fator a ser considerado na análise da dispersão de poluentes na atmosfera, é a 
altura na qual os gases e partículas são liberados na atmosfera. Quando emitidos 
através de uma chaminé, eles geralmente saem do topo da mesma com uma 
considerável quantidade de movimento, devido à diferença de temperatura do gás para 
o ambiente e da velocidade de lançamento do gás. Isto geralmente faz com que a 
pluma ganhe altura ao sair da chaminé, antes de se inclinar na direção do vento. 
Portanto, a altura efetiva de emissão do poluente, h, usada na equação de dispersão é 
definida como a soma da altura física da fonte, hs, com uma parcela denominada ∆h 
que caracteriza a variação da altura de lançamento devido aos fatores empuxo térmico 
e quantidade de movimento. 

hhsh ∆+=  

(A.3) 

A caracterização da ascensão da pluma em termos das propriedades do gás exaurido 
e do estado da atmosfera ambiente é um problema complexo. Uma abordagem 
detalhada deveria envolver a resolução simultânea das equações de conservação de 
massa, quantidade de movimento e energia. 

O Atmos utiliza as formulações de cálculo de ascensão da pluma inclusas no ISC, isto 
é, o Atmos utiliza os algoritmos de Briggs e Huber-Snyder para o cálculo dos efeitos de 
ascensão da pluma de poluentes. 

Uma abordagem prática alternativa, proposta por Briggs (1969, 1971, 1972, 1975), 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) e recomendada pela EPA está 
disposta na Tabela A.6. 

 



 
 

 

TABELA A.6 – Fórmulas para o Cálculo de ∆h 

Referência 
Estabilidade 
Atmosférica 

a b E Condições 

Plumas Dominadas por Empuxo 

1 2/3 1,6F1/3 F < 55, x < 49F5/8 

1 0 21,4F3/4 F < 55, x ≥ 49F5/8 

1 2/3 1,6F1/3 F ≥  55, x < 119F2/5 
Neutra e Instável 

1 0 38,7F3/5 F ≥  55, x ≥ 119F2/5 

1/3 0 2,4(F/S2)
1/3  

0 0 5F1/4/S2
-3/8  

Briggs (1969, 1971, 1974) 

Estável 

1 2/3 1,6F1/3  

Plumas Dominadas por Momentum 

1,4 0 dVs
1,4 Vs > 10 m s-1 

   Vs > u  ASME (1973) Todas 

   ∆T < 50 K 

2/3 1/3 1,44 (dVs)
2/3 Vs / u ≥ 4 

Briggs (1969) Neutra 
1 0 3dVs Vs / u ≥ 4 
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onde: 

d = diâmetro da fonte emissora [m];  
F = parâmetro de empuxo, ( ) SasS T T - TVdg 42  [m4 s-3]; 

g = aceleração gravitacional, [m s-2]; 
S2 = ( ) aTzg ∂∂θ  [s-2]; 

Ta = temperatura ambiente na altura de lançamento [K]; 
Ts = temperatura de exaustão dos gases [K]; 
∆T = as T - T  [K]; 

Vs = velocidade do vento na altura de lançamento [m s-1]. 

A Tabela A.7 apresenta os valores dos gradientes de temperatura ambiente e 
gradientes potenciais de temperatura na direção vertical associadas às classes de 
estabilidade atmosféricas.  

 

TABELA A.7 - Estratificação da Temperatura da Atmosfera 

Classe de 
Estabilidade 

Gradiente de Temperatura Ambiente 
∂T/∂z (ºC/100m) 

Gradiente Potencial de Temperatura 
∂θ/∂z (ºC/100m) 

A < - 1,9 < - 0,9 

B - 1,9 até – 1,7 - 0,9 até - 0,7 

C - 1,7 até – 1,5 - 0,7 até - 0,5 

D - 1,5 até – 0,5 - 0,5 até 0,5 

E - 0,5 até 1,5 0,5 até 2,5 

F > 1,5 > 2,5 



 
 

 

 

As concentrações de poluentes a jusante de uma fonte poluidora decrescem com o 
tempo de amostragem devido, principalmente, a um aumento do σy em função do 
aumento da flutuação da direção principal do vento. Ou seja, a razão entre os picos e 
as concentrações médias é decrescente com o aumento no tempo de amostragem do 
poluente para medições realizadas em alturas próximas às de emissão. Essa razão se 
reduz ainda mais quando as medições são realizadas ao nível do solo e os poluentes 
lançados de chaminés elevadas. Com o aumento da distância de medição em relação 
ao ponto de lançamento de fontes elevadas, a razão entre os picos e as concentrações 
médias aproximam-se da unidade. A estabilidade atmosférica e o tipo de terreno sobre 
o qual a pluma está passando, também interferem nesta relação. 

As curvas de correlação utilizadas no Atmos e ISC, são representativas para um tempo 
de amostragem de 1 hora e na maioria dos casos não necessita de ajustes, pois ambos 
trabalham em base horária. Para utilizar os modelos citados no cálculo de 
concentrações com períodos diferentes, é necessário que o valor obtido na simulação 
seja corrigido. A EPA sugere que a seguinte correção poderia ser obtida por: 
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onde: 

F = concentração corrigida para o período de tempo requerido; 
tc  = tempo de amostragem requerido [min]; 
tk  = tempo de amostragem de referência [min]; 
p = expoente da distribuição ( 2,017,0 ≤≤ p ). 

 

Outro fator considerado igualmente no Atmos e ISC é o tempo de vida de cada 
poluente emitido. O método aqui utilizado introduz um termo de decaimento do 
poluente na equação de dispersão, baseado na remoção do mesmo por fatores físicos 
e químicos, de acordo com a equação seguinte. 
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(A.6) 

onde: 

Ψ = coeficiente de decaimento [s-1]; 
x = distância da fonte ao receptor [m]. 

 

A mistura turbulenta e a difusão vertical de uma pluma de gases na atmosfera são 
limitadas pela altura vertical onde ocorre a inversão do gradiente de temperatura nas 
partes mais baixas da troposfera. A altura da camada limite de inversão térmica da 



 
 

 

atmosfera (ou camada de mistura) é considerada no modelo através do efeito de 
restrição ao crescimento vertical da pluma de dispersão. No caso do poluente ser 
lançado em altura superior à da camada de mistura, a pluma é considerada totalmente 
restrita ao espaço acima da camada de inversão e a contribuição da mesma para o 
solo é nula. 

O efeito da remoção de gases e pequenas partículas (menores que 20 µm) na 
atmosfera pelo efeito gravitacional, pode ser desprezado pelos modelos dispersão. No 
entanto, para partículas mais grosseiras, a remoção pela ação da gravidade terrestre é 
bastante significativa. A equação do termo vertical utilizada pelo ISC e Atmos para o 
primeiro caso é dado por: 
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onde: 

he  = hs + ∆h 
H1  = zr – (2izi – he) 
H2  = zr + (2izi – he) 
H3  = zr – (2izi – he) 
H4  = zr + (2izi – he) 
hs  = altura física da fonte emissora [m]; 
∆h  = ganho de altura da pluma por efeitos de empuxo e momentum [m]; 
zr  = altura do receptor a partir do solo [m]; 
zi  = altura da camada de mistura [m]. 

 

A série infinita na Equação A.7 representa os efeitos do crescimento vertical da pluma 
até o topo da camada de mistura. O método de fontes imagem é utilizado para 
representar o efeito das reflexões no solo e no topo da camada de mistura. 

Os pontos receptores são gerados através de grades retangulares particionadas em 
células de igual tamanho. Isso permite o tratamento do relevo de uma forma mais 
realista e ainda obriga a uma análise das condições de contorno de cada receptor de 
interesse, além do próprio ponto receptor. O cálculo da concentração em cada célula é 
realizado de maneira pontual para um ponto representativo de toda a área da mesma, 
geralmente o ponto central desta. 

A modelo simula, para cada célula ou receptor, a contribuição conjunta de todas as 
fontes inventariadas, levando-se em consideração as distâncias envolvidas entre cada 
fonte e receptor e as condições meteorológicas do momento de interesse, gerando 
cenários de qualidade do ar para cada poluente de interesse estudado. 

Até este ponto, todos os algoritmos utilizados no Atmos são idênticos aos utilizados no 
ISC. Na verdade, o algoritmo básico de modelagem do Atmos é idêntico ao do ISC, no 



 
 

 

presente trabalho foram utilizados dois processamentos adicionais, descritos 
sucintamente a seguir: 

SUAVIZAMENTO : no Atmos, após o cálculo de cada cenário de qualidade do ar, pode 
ser aplicada uma operação opcional de suavizamento do campo discreto de 
concentrações para remover flutuações abruptas escala. Operações similares são 
comumente usadas em investigações de turbulência e previsão numérica de condições 
climáticas. O suavizamento pode ser efetuado através do seguinte algoritmo 
apresentado na equação A.8. 
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onde: 
Cij = concentração suavizada da célula (i,j) [µg m-3]; 
a = fator de peso (0 a 6). 

Neste estudo, foi utilizado 1 passo de suavizamento para todos os poluentes 
analisados, com valor de a = 4, o que normalmente conduz a resultados mais realistas. 

MODELO ESTATÍSTICO : O modelo estatístico é uma ferramenta para modelagem de 
cenários de qualidade do ar de curto e longo períodos, simultaneamente, tomando 
como base informações meteorológicas de curto período (da forma como medidas nas 
estações, em geral médias horárias). 

O modelo estatístico trabalha de forma semelhante ao modelo de curto período do 
Atmos, como descrito anteriormente. Contudo, o modelo processa internamente as 
estatísticas dos resultados de cenários permitindo-se a obtenção das primeiras 
máximas concentrações de cada poluente modelado, juntamente com a mínima, o 
desvio padrão, e as médias móveis de qualquer período de interesse. 

Resumidamente, são extraídos do universo de informações dos cenários modelados de 
qualidade do ar os seguintes resultados, para cada célula da malha da região de 
estudo: 

� média aritmética do período; 
� média geométrica do período; 
� desvio padrão aritmético; 
� percentual de tempo de influência (tempo sob o qual a célula esteve sob 

influência de pelo menos uma fonte emissora); 
� máximas médias para as referências temporais requeridas (podem ser geradas 

médias de 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h, 7 dias e média do 
período); 

� cenário que contém a máxima concentração entre as máximas de cada célula 
para cada uma das médias acima. 

Esse modelo foi gerado para a modelagem de quantidades significativas de dados 
meteorológicos, como períodos de um ou mais anos, isto representa uma quantidade 
de cenários superior a 21.000. Quanto maior o período de dados mais representativo e 
confiável será o resultado. 



 
 

 

Contudo, faz-se necessária uma criteriosa validação dos dados meteorológicos de 
base, uma vez que estes serão utilizados pelo modelo sem nenhum pré-tratamento. 

Diferente da técnica adotada pelo ISC, no Atmos as médias de 8h e 24h, por exemplo, 
são obtidas como médias móveis que percorrem todo o período modelado, hora a hora, 
obtendo-se então as respectivas médias reais para o período considerado. No ISC, as 
médias são geradas como médias simples. 

 

 



 
 

 

ANEXO B - RELATÓRIO DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
 
Título:  Modelagem CSA 
SubTítulo: Somente as fontes CSA 
Modelo: ATMOS 
Tipo de Área: Urbana 
Altura dos Receptores em Relação ao Solo: 2.0 metros 
 

Sigma Y - McELROY-POOLER 

X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    
100.0 m 900.0 m 0.401000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 1.002000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 3.219000 0.663000 

Classe A    

10800.0 m 50000.0 m 8.508000 0.557000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 900.0 m 0.401000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 1.002000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 3.219000 0.663000 

Classe B    

10800.0 m 50000.0 m 8.508000 0.557000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 900.0 m 0.276000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 0.689000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 2.213000 0.663000 

Classe C    

10800.0 m 50000.0 m 8.849000 0.557000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 900.0 m 0.201000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 0.501000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 1.609000 0.663000 

Classe D    

10800.0 m 50000.0 m 4.254000 0.557000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 900.0 m 0.138000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 0.344000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 1.106000 0.663000 

Classe E    

10800.0 m 50000.0 m 2.925000 0.557000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 900.0 m 0.138000 0.947000 
900.0 m 3100.0 m 0.344000 0.810000 

3100.0 m 10800.0 m 1.106000 0.663000 

Classe F    

10800.0 m 50000.0 m 2.925000 0.557000 
 

Sigma Z - McELROY-POOLER 

X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    
100.0 m 500.0 m 0.169000 1.087000 
500.0 m 2400.0 m 0.058000 1.258000 

2400.0 m 16400.0 m 0.017000 1.415000 

Classe A    

16400.0 m 50000.0 m 0.010000 1.476000 
Classe B    X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    



 
 

 

100.0 m 500.0 m 0.169000 1.087000 
500.0 m 2400.0 m 0.058000 1.258000 

2400.0 m 16400.0 m 0.017000 1.415000 

    

16400.0 m 50000.0 m 0.010000 1.476000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

Classe C    
100.0 m 50000.0 m 0.200000 1.000000 

X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    
100.0 m 1100.0 m 0.169000 0.955000 

1100.0 m 4600.0 m 0.473000 0.807000 
4600.0 m 15300.0 m 1.579000 0.661000 

Classe D    

15300.0 m 50000.0 m 4.072000 0.561000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 500.0 m 0.129000 0.881000 
500.0 m 2100.0 m 0.387000 0.703000 

2100.0 m 10000.0 m 1.003000 0.577000 

Classe E    

10000.0 m 50000.0 m 1.673000 0.519000 
X inicial     X final     Parâmetro A    Parâmetro B    

100.0 m 500.0 m 0.129000 0.881000 
500.0 m 2100.0 m 0.387000 0.703000 

2100.0 m 10000.0 m 1.003000 0.577000 

Classe F    

10000.0 m 50000.0 m 1.673000 0.519000 
 
DeltaH Adotado: HUBER_SNYDER 
 

Perfil do Vento 
Classe A    Classe B    Classe C    Classe D    Classe E    Classe F    

0.150 0.150 0.200 0.250 0.300 0.300 
 

Poluentes 

Sigla: CO Modelado: Sim 
Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    

Fator de Decaimento: 0.0000004 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Monóxido de Carbono 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 
Sigla: HCT Modelado: Sim 

Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    
Fator de Decaimento: - 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Hidrocarbonetos Totais 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 
Sigla: MP Total Modelado: Sim 

Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    
Fator de Decaimento: 0.0000012 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Material Particulado Total 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 



 
 

 

Sigla: MP<10 Modelado: Sim 
Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    

Fator de Decaimento: 0.0000012 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Material Particulado < 10µm 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 
Sigla: NOx Modelado: Sim 

Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    
Fator de Decaimento: 0.0000046 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Óxidos de Nitrogênio 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 
Sigla: SO2 Modelado: Sim 

Fatores de Ajuste e Correção do Modelo    
Fator de Decaimento: 0.0000481 
Remoção por Chuva: - 
Passos na Suavização: 1 

Dióxido de Enxofre 

Multiplicador de Ajuste: 1.0000000 
 

Períodos Modelados 
Data Inicial     Data Final    

01/01/1996 00:00:00 31/12/2000 23:59:59 
 
Efeitos Selecionados: 

• Decaimento natural  
• Suavização dos cenários  
• Efeitos do relevo na dispersão  
• Termo vertical para materiais particulados  

 
Intervalo de Cada Cenário: 1 hora 
 

Opções Estatísticas Selecionadas 
Análises Selecionadas    

Média Aritimética 
Desvio Padrão 
Percentual de Influência 

Intervalos    
1 hora 
8 horas 

Cenários de Pico 

1 dia 
Intervalos    N° de Máximas    

1 hora 10 
8 horas 10 

Máximas 

1 dia 10 
Intervalos    N° de Mínimas    

1 hora 10 
8 horas 10 

Mínimas 

1 dia 10 
 



 
 

 

Estações Meteorológicas Utilizadas 
Nome da Estação    Detalhes da Estação    

Coordenada X:    631574.0 
Coordenada Y:    7463625.0 
Altura do Solo:    10.0 

Parâmetros Monitorados:    
Direção do Vento 
Velocidade do Vento 
Altura da Camada Limite 

Aeroporto do Galeão - Dados Ajustados por Funções 

Classe de Estabilidade 
Coordenada X:    631574.0 
Coordenada Y:    7463625.0 
Altura do Solo:    10.0 

Parâmetros Monitorados:    
Direção do Vento 
Velocidade do Vento 

Base Aérea de Santa Cruz 

Temperatura Ambiente 
 

Fontes Emissoras 
Fonte: Abrigo minério - difusas (Alto Forno 1) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    6.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Abrigo minério - difusas (Alto Forno 2) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    6.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Britagem e preparação do carvão 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 



 
 

 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    20.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    0.8 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Bucket Elevators 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Fábrica de Cimento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    40.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Carregamento dos fornos 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    30.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    1.8 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 
HCT - Hidrocarbonetos Totais 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Chaminé da coqueria 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    60.0m 



 
 

 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    28.3 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 

 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Coal stock diffuse 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Pátio de Matérias Primas 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    12.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Cowper (Alto Forno 1) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    85.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    13.9 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Cowper (Alto Forno 2) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    85.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    13.9 

Poluentes Emitidos:    SO2 - Dióxido de Enxofre 



 
 

 

SO2 - Dióxido de Enxofre 

NOx - Óxidos de Nitrogênio MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

     

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Deloading of waggons - difusas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Usina Siderúrgica 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    1.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Desenfornamento de coque 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    20.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    4.9 

MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 
HCT - Hidrocarbonetos Totais 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Despoeiramento casa de estocagem (Alto Forno 1) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    40.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    15.9 

MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

Fonte: Despoeiramento casa de estocagem (Alto Forno 2) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 



 
 

 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    40.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    15.9 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Despoeiramento primário dos convertedores 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Aciaria e Lingotamento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    60.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    15.9 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Despoeiramento secundário dos convertedores 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Aciaria e Lingotamento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    40.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    101.0 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Emissões difusas (tratamento de escória) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Tratamento de Escória 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    5.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

Poluentes Emitidos:    MP Total - Material Particulado Total 



 
 

 

 Poluentes Emitidos:    MP Total - Material Particulado Total 

     MP<10 - Material Particulado < 10µm Fonte: Facho 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Aciaria e Lingotamento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    60.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

 Poluentes Emitidos:    CO - Monóxido de Carbono 

Fonte: Lanternim - difusas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Sinterização 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    35.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Lanternim 1 - difusas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Aciaria e Lingotamento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    5.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

Fonte: Lanternim 2 - difusas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Aciaria e Lingotamento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    42.0m 



 
 

 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Lanternim casa de estocagem - difusas (Alto Forno 1) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    27.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Lanternim casa de estocagem - difusas (Alto Forno 2) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    27.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Ore stock diffuse 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Pátio de Matérias Primas 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    12.0m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Precipitador elestrostático - chaminé da sinterização 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Sinterização 



 
 

 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    85.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    47.8 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Resfriador de sinter 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Sinterização 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    5.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    95.0 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Silos 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Fábrica de Cimento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    40.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Stack unit 1 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Termoelétrica 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    85.0m 

 Diametro de Emissão:    - 



 
 

 

 Área Física da Fonte:    19.6 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 
HCT - Hidrocarbonetos Totais 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Stack unit 2 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Termoelétrica 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    85.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    19.6 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 
HCT - Hidrocarbonetos Totais 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Stacks 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Fábrica de Cimento 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    60.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    2.0 

NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm 

 Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Top storage - difusas (Alto Forno 1) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    66.0m 



 
 

 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm  Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Top storage - difusas (Alto Forno 2) 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Alto Forno 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    66.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

MP Total - Material Particulado Total 
MP<10 - Material Particulado < 10µm  Poluentes Emitidos:    

CO - Monóxido de Carbono 
Fonte: Torre de apagamento a úmido 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Pontual 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    30.0m 

 Diametro de Emissão:    - 

 Área Física da Fonte:    12.6 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
Fonte: Vazamento de portas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Coqueria 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    20.0m 

 Diametro de Emissão:    10.0 

 Área Física da Fonte:    78.5 

SO2 - Dióxido de Enxofre 
NOx - Óxidos de Nitrogênio 
MP Total - Material Particulado Total 

 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 



 
 

 

HCT - Hidrocarbonetos Totais      
CO - Monóxido de Carbono 

Fonte: Vias de tráfego - difusas 

 Empresa:    Companhia Siderúrgica do Atlântico 

 Setor:    Usina Siderúrgica 

 Tipo da Fonte:    Fonte Tridimensional 

 Altura do Solo:    4.0m 

 Altura de Emissão:    0.5m 

 Diametro de Emissão:    12.0 

 Área Física da Fonte:    113.1 

MP Total - Material Particulado Total 
 Poluentes Emitidos:    

MP<10 - Material Particulado < 10µm 
 

Malhas Receptoras Modeladas 
Número de Malhas Modeladas:    1 

Malhas Modeladas    
1ª Malha Modelada    

Malha:     Área 1000 m 
Tipo da Malha:    Gride 

Número de Linhas:    61 
Número de Colunas:    54 

 
 

 
Resultados: 
 
Malha de Receptores: Área 1000 m 

 
Poluente: Monóxido de Carbono - CO [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 121.0730 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 5423.013 µg/m³ 
Data da máxima: 04/01/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 18 
Célula y no grid da máxima: 31 
Coordenada x UTM da máxima: 619022.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7469170.0 m 
2ª máxima: 5423.013 µg/m³ 
Data da máxima: 04/01/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 18 
Célula y no grid da máxima: 31 
Coordenada x UTM da máxima: 619022.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7469170.0 m 
3ª máxima: 5319.205 µg/m³ 
Data da máxima: 24/05/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 17 
Célula y no grid da máxima: 31 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 618019.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7469170.0 m 
4ª máxima: 5252.599 µg/m³ 
Data da máxima: 24/05/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 16 
Célula y no grid da máxima: 31 
Coordenada x UTM da máxima: 617016.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7469170.0 m 
5ª máxima: 5166.152 µg/m³ 
Data da máxima: 11/03/1997 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 15 
Célula y no grid da máxima: 29 
Coordenada x UTM da máxima: 616014.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7467173.0 m 
6ª máxima: 5141.612 µg/m³ 
Data da máxima: 03/06/2000 01:30:00 
Célula x no grid da máxima: 15 
Célula y no grid da máxima: 29 
Coordenada x UTM da máxima: 616014.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7467173.0 m 
7ª máxima: 5128.929 µg/m³ 
Data da máxima: 19/08/1996 01:30:00 
Célula x no grid da máxima: 15 
Célula y no grid da máxima: 29 
Coordenada x UTM da máxima: 616014.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7467173.0 m 
8ª máxima: 4753.554 µg/m³ 
Data da máxima: 11/03/1997 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 11 
Célula y no grid da máxima: 30 
Coordenada x UTM da máxima: 612002.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7468171.0 m 
9ª máxima: 4737.632 µg/m³ 
Data da máxima: 03/06/2000 01:30:00 
Célula x no grid da máxima: 11 
Célula y no grid da máxima: 30 
Coordenada x UTM da máxima: 612002.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7468171.0 m 
10ª máxima: 4732.454 µg/m³ 
Data da máxima: 11/03/1997 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 10 
Célula y no grid da máxima: 30 
Coordenada x UTM da máxima: 610999.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7468171.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 2156.606 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 32 
Célula y no grid da máxima: 38 
Coordenada x UTM da máxima: 633063.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7476157.0 m 
2ª máxima: 2114.284 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
3ª máxima: 2107.253 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 32 
Célula y no grid da máxima: 38 
Coordenada x UTM da máxima: 633063.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7476157.0 m 
4ª máxima: 2073.968 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 33 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 40 
Coordenada x UTM da máxima: 634066.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7478153.0 m 
5ª máxima: 2070.186 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
6ª máxima: 2058.675 µg/m³ 
Data da máxima: 03/01/1999 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 21 
Célula y no grid da máxima: 12 
Coordenada x UTM da máxima: 622031.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7450204.0 m 
7ª máxima: 2058.675 µg/m³ 
Data da máxima: 03/01/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 21 
Célula y no grid da máxima: 12 
Coordenada x UTM da máxima: 622031.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7450204.0 m 
8ª máxima: 2053.306 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 32 
Célula y no grid da máxima: 38 
Coordenada x UTM da máxima: 633063.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7476157.0 m 
9ª máxima: 2042.437 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 12 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7450204.0 m 
10ª máxima: 2042.307 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 11 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7449206.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 1202.059 µg/m³ 
Data da máxima: 16/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 20 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 621028.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
2ª máxima: 1173.896 µg/m³ 
Data da máxima: 16/10/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 20 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 621028.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
3ª máxima: 1160.004 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 32 
Célula y no grid da máxima: 38 
Coordenada x UTM da máxima: 633063.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7476157.0 m 
4ª máxima: 1160.004 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 32 
Célula y no grid da máxima: 38 
Coordenada x UTM da máxima: 633063.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7476157.0 m 
5ª máxima: 1159.859 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
6ª máxima: 1159.859 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
7ª máxima: 1157.652 µg/m³ 
Data da máxima: 16/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 18 
Célula y no grid da máxima: 23 
Coordenada x UTM da máxima: 619022.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7461184.0 m 
8ª máxima: 1147.161 µg/m³ 
Data da máxima: 16/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 15 
Célula y no grid da máxima: 22 
Coordenada x UTM da máxima: 616014.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7460186.0 m 
9ª máxima: 1142.073 µg/m³ 
Data da máxima: 16/10/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 20 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 621028.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
10ª máxima: 1139.228 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 

 
Poluente: Hidrocarbonetos Totais - HCT [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 2.5528 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 25 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7463180.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 66.491 µg/m³ 
Data da máxima: 09/09/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
2ª máxima: 66.222 µg/m³ 
Data da máxima: 06/03/1997 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
3ª máxima: 66.097 µg/m³ 
Data da máxima: 10/02/1997 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 28 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 629052.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
4ª máxima: 65.958 µg/m³ 
Data da máxima: 17/02/1997 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
5ª máxima: 65.826 µg/m³ 
Data da máxima: 01/03/1996 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
6ª máxima: 65.570 µg/m³ 
Data da máxima: 15/07/1997 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
7ª máxima: 65.570 µg/m³ 
Data da máxima: 21/06/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
8ª máxima: 65.570 µg/m³ 
Data da máxima: 21/03/1996 19:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
9ª máxima: 65.570 µg/m³ 
Data da máxima: 13/03/1996 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
10ª máxima: 65.520 µg/m³ 
Data da máxima: 23/12/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 28 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 629052.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 39.996 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
2ª máxima: 39.414 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
3ª máxima: 38.114 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 23 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7461184.0 m 
4ª máxima: 37.881 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 24 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7462182.0 m 
5ª máxima: 37.572 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 23 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7461184.0 m 
6ª máxima: 36.283 µg/m³ 
Data da máxima: 10/12/2000 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 23 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7461184.0 m 
7ª máxima: 35.056 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
8ª máxima: 33.744 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
9ª máxima: 33.551 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
10ª máxima: 33.402 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 20.355 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
2ª máxima: 19.777 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
3ª máxima: 19.723 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
4ª máxima: 19.708 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 24 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 625040.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
5ª máxima: 19.669 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
6ª máxima: 19.658 µg/m³ 
Data da máxima: 21/10/1999 07:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
7ª máxima: 19.577 µg/m³ 
Data da máxima: 21/10/1999 06:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
8ª máxima: 19.532 µg/m³ 
Data da máxima: 21/10/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
9ª máxima: 19.496 µg/m³ 
Data da máxima: 21/10/1999 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
10ª máxima: 19.399 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1999 01:30:00 
Célula x no grid da máxima: 25 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 626043.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 

 
Poluente: Material Particulado Total - MP Total [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 64.9701 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 2369.309 µg/m³ 
Data da máxima: 20/03/1996 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
2ª máxima: 2369.279 µg/m³ 
Data da máxima: 22/03/1996 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
3ª máxima: 2369.209 µg/m³ 
Data da máxima: 04/06/1996 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
4ª máxima: 2369.183 µg/m³ 
Data da máxima: 06/04/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
5ª máxima: 2369.124 µg/m³ 
Data da máxima: 22/08/2000 23:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
6ª máxima: 2369.080 µg/m³ 
Data da máxima: 08/08/2000 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
7ª máxima: 2229.475 µg/m³ 
Data da máxima: 09/09/1997 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 2229.260 µg/m³ 
Data da máxima: 16/02/1996 19:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
9ª máxima: 2229.143 µg/m³ 
Data da máxima: 19/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
10ª máxima: 2229.143 µg/m³ 
Data da máxima: 26/02/1996 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 896.833 µg/m³ 
Data da máxima: 02/11/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
2ª máxima: 834.431 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
3ª máxima: 833.038 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
4ª máxima: 824.565 µg/m³ 
Data da máxima: 08/10/1996 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
5ª máxima: 822.322 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
6ª máxima: 817.982 µg/m³ 
Data da máxima: 08/10/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
7ª máxima: 814.567 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 00:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 808.452 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 09:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
9ª máxima: 801.429 µg/m³ 
Data da máxima: 08/10/1996 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
10ª máxima: 796.363 µg/m³ 
Data da máxima: 27/10/1996 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 420.684 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
2ª máxima: 420.020 µg/m³ 
Data da máxima: 04/05/1997 23:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
3ª máxima: 412.184 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
4ª máxima: 411.446 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
5ª máxima: 403.346 µg/m³ 
Data da máxima: 04/05/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
6ª máxima: 401.924 µg/m³ 
Data da máxima: 05/05/1997 00:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
7ª máxima: 389.570 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 01:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 383.674 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 00:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
9ª máxima: 379.482 µg/m³ 
Data da máxima: 05/05/1997 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
10ª máxima: 378.673 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 23:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 

 
Poluente: Material Particulado < 10µm - MP<10 [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 28.5920 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 879.961 µg/m³ 
Data da máxima: 20/03/1996 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
2ª máxima: 879.934 µg/m³ 
Data da máxima: 22/03/1996 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
3ª máxima: 879.873 µg/m³ 
Data da máxima: 04/06/1996 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
4ª máxima: 879.850 µg/m³ 
Data da máxima: 06/04/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
5ª máxima: 879.798 µg/m³ 
Data da máxima: 22/08/2000 23:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
6ª máxima: 879.760 µg/m³ 
Data da máxima: 08/08/2000 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 26 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
7ª máxima: 829.077 µg/m³ 
Data da máxima: 09/09/1997 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 828.894 µg/m³ 
Data da máxima: 16/02/1996 19:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
9ª máxima: 828.792 µg/m³ 
Data da máxima: 19/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
10ª máxima: 828.792 µg/m³ 
Data da máxima: 26/02/1996 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 340.279 µg/m³ 
Data da máxima: 02/11/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
2ª máxima: 311.765 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
3ª máxima: 311.250 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
4ª máxima: 308.019 µg/m³ 
Data da máxima: 08/10/1996 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
5ª máxima: 307.276 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
6ª máxima: 305.327 µg/m³ 
Data da máxima: 08/10/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
7ª máxima: 304.032 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 00:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 301.905 µg/m³ 
Data da máxima: 25/09/1996 09:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
9ª máxima: 299.905 µg/m³ 
Data da máxima: 27/10/1996 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
10ª máxima: 299.130 µg/m³ 
Data da máxima: 27/10/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 158.247 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
2ª máxima: 158.195 µg/m³ 
Data da máxima: 04/05/1997 23:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
3ª máxima: 155.183 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
4ª máxima: 155.010 µg/m³ 
Data da máxima: 22/10/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
5ª máxima: 153.782 µg/m³ 
Data da máxima: 02/05/1997 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
6ª máxima: 151.640 µg/m³ 
Data da máxima: 04/05/1997 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
7ª máxima: 151.474 µg/m³ 
Data da máxima: 05/05/1997 00:30:00 
Célula x no grid da máxima: 27 
Célula y no grid da máxima: 27 
Coordenada x UTM da máxima: 628049.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7465177.0 m 
8ª máxima: 148.826 µg/m³ 
Data da máxima: 02/05/1997 04:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
9ª máxima: 147.398 µg/m³ 
Data da máxima: 12/05/1996 07:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 
10ª máxima: 147.204 µg/m³ 
Data da máxima: 12/05/1996 08:30:00 
Célula x no grid da máxima: 26 
Célula y no grid da máxima: 26 
Coordenada x UTM da máxima: 627046.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7464179.0 m 

 
Poluente: Óxidos de Nitrogênio - NOx [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 10.2899 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 28 
Célula y no grid da máxima: 28 
Coordenada x UTM da máxima: 629052.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7466175.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 279.675 µg/m³ 
Data da máxima: 21/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 21 
Célula y no grid da máxima: 16 
Coordenada x UTM da máxima: 622031.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7454197.0 m 
2ª máxima: 278.361 µg/m³ 
Data da máxima: 19/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 33 
Célula y no grid da máxima: 37 
Coordenada x UTM da máxima: 634066.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7475159.0 m 
3ª máxima: 278.040 µg/m³ 
Data da máxima: 23/04/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 21 
Célula y no grid da máxima: 16 
Coordenada x UTM da máxima: 622031.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7454197.0 m 
4ª máxima: 277.585 µg/m³ 
Data da máxima: 17/01/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 21 
Célula y no grid da máxima: 16 
Coordenada x UTM da máxima: 622031.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7454197.0 m 
5ª máxima: 276.653 µg/m³ 
Data da máxima: 19/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 34 
Célula y no grid da máxima: 39 
Coordenada x UTM da máxima: 635069.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7477155.0 m 
6ª máxima: 275.920 µg/m³ 
Data da máxima: 21/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
7ª máxima: 275.450 µg/m³ 
Data da máxima: 09/04/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 13 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7451202.0 m 
8ª máxima: 275.309 µg/m³ 
Data da máxima: 17/01/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
9ª máxima: 273.673 µg/m³ 
Data da máxima: 24/05/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 17 
Célula y no grid da máxima: 31 
Coordenada x UTM da máxima: 618019.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7469170.0 m 
10ª máxima: 273.550 µg/m³ 
Data da máxima: 23/04/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 180.344 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
2ª máxima: 179.914 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
3ª máxima: 175.919 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
4ª máxima: 175.918 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
5ª máxima: 171.404 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
6ª máxima: 171.094 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
7ª máxima: 169.148 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
8ª máxima: 169.106 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
9ª máxima: 168.507 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
10ª máxima: 168.476 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 100.355 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
2ª máxima: 100.355 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
3ª máxima: 98.013 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
4ª máxima: 98.013 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
5ª máxima: 97.568 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
6ª máxima: 96.263 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
7ª máxima: 96.100 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
8ª máxima: 95.911 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
9ª máxima: 95.911 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 04:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
10ª máxima: 95.910 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 

 
Poluente: Dióxido de Enxofre - SO2 [µg/m³] 

 
Número de cenários gerados: 21663 
Máxima média do período modelado: 13.6775 µg/m³ 
Célula x no grid da máxima: 29 
Célula y no grid da máxima: 28 
Coordenada x UTM da máxima: 630055.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7466175.0 m 
 
Máximas das médias de 1 hora: 
1ª máxima: 294.952 µg/m³ 
Data da máxima: 21/01/2000 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
2ª máxima: 294.536 µg/m³ 
Data da máxima: 17/01/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
3ª máxima: 292.373 µg/m³ 
Data da máxima: 01/04/1996 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 35 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7473162.0 m 
4ª máxima: 292.195 µg/m³ 
Data da máxima: 23/04/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
5ª máxima: 291.961 µg/m³ 
Data da máxima: 18/01/1997 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 35 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7473162.0 m 
6ª máxima: 291.723 µg/m³ 
Data da máxima: 02/02/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
7ª máxima: 291.227 µg/m³ 
Data da máxima: 08/01/1997 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 35 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7473162.0 m 
8ª máxima: 290.777 µg/m³ 
Data da máxima: 06/02/1996 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 



 
 

 

Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
9ª máxima: 289.664 µg/m³ 
Data da máxima: 02/04/1996 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
10ª máxima: 289.217 µg/m³ 
Data da máxima: 30/03/1996 21:30:00 
Célula x no grid da máxima: 22 
Célula y no grid da máxima: 18 
Coordenada x UTM da máxima: 623034.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7456193.0 m 
 
Máximas das médias de 8 horas: 
1ª máxima: 223.348 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
2ª máxima: 219.217 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
3ª máxima: 214.418 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
4ª máxima: 213.927 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 02:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
5ª máxima: 211.974 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
6ª máxima: 211.919 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
7ª máxima: 209.686 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
8ª máxima: 204.951 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
9ª máxima: 204.338 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 



 
 

 

Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
10ª máxima: 202.296 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
 
Máximas das médias de 1 dia: 
1ª máxima: 127.647 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
2ª máxima: 127.647 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
3ª máxima: 122.686 µg/m³ 
Data da máxima: 03/12/1999 20:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
4ª máxima: 122.528 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
5ª máxima: 122.528 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 04:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
6ª máxima: 122.527 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
7ª máxima: 122.527 µg/m³ 
Data da máxima: 13/11/1999 03:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
8ª máxima: 122.074 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 05:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
9ª máxima: 120.228 µg/m³ 
Data da máxima: 02/12/1999 22:30:00 
Célula x no grid da máxima: 30 
Célula y no grid da máxima: 34 
Coordenada x UTM da máxima: 631057.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7472164.0 m 
10ª máxima: 119.908 µg/m³ 
Data da máxima: 23/11/1999 05:30:00 



 
 

 

Célula x no grid da máxima: 31 
Célula y no grid da máxima: 36 
Coordenada x UTM da máxima: 632060.0 m 
Coordenada y UTM da máxima: 7474161.0 m 
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IX PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Este item apresenta a descrição das ações para a gestão dos impactos 
ambientais a serem desencadeados durante as etapas de implantação e 
operação do empreendimento. 

Estas ações de gestão referidas nas matrizes de avaliação de impactos são 
classificadas como: ações de acompanhamento e/ou verificação sistemática e 
periódica, ações de controle dos aspectos ambientais, ações de mitigação dos 
impactos ambientais, ações de compensação ambiental e ações de 
potencialização dos impactos ambientais positivos. 

É importante destacar que as ações de gestão propostas neste EIA 
correspondem a um primeiro instrumento da Gestão da Qualidade 
Socioambiental da Usina da CSA. Elas foram consolidadas em Programas 
Ambientais que irão compor o Sistema de Gestão do Meio físico, Biótico e 
Socioeconômico. Este Sistema de Gestão será detalhado no Plano Básico 
Ambiental que será apresentado para a solicitação da Licença de Instalação 
da Usina Siderúrgica da CSA. 

A Gestão da Qualidade Socioambiental deverá atender aos seguintes 
princípios de Sustentabilidade da CSA : 

1.Eco-eficiência dos processos, redução do uso e interferência em ambientes 
naturais  

2.Atendimento aos requerimentos legais e de gestão voluntária  

3.Compromisso com a melhoria do desempenho ambiental da cadeia 
siderúrgica:  

• Up stream - Parceria com fornecedores para melhoria de desempenho 
ambiental de insumos e serviços;  

• Down stream - Perfil ambiental de produtos adequados aos requerimentos 
de mercado e com o ciclo de vida dos produtos siderúrgicos (reciclagem). 

4.Gestão do conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias a fim de 
melhorar o desempenho ambiental de processos, infra-estrutura e produtos 

5.Suporte a iniciativas de programas e ações para melhoria local, regional e 
global do meio ambiente 

6.Diálogo e transparência 

7.Capacitação e motivação interna para a conscientização e ação  



CSA – WO B6000/05– OUTUBRO, 2005  ERM BRASIL LTDA. IX-2

O Sistema de Gestão dos Meios Biótico, Físico e Socioeconômico deverá ter 
por base o modelo e princípios abaixo: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A seguir são apresentadas as principais diretrizes e ações que deverão 
compor os Planos e Programas do Sistema de Gestão dos Meios Biótico, Físico 
e Socioeconômico, de acordo com a seguinte estrutura: 

I – Plano de Gestão de Impactos para: 

1. Meio Biótico 

2. Meio Físico 

3. Socioeconômico 

II – Plano de Investimento Socioambiental 

III – Plano de Comunicação e Relacionamento com as Partes Interessadas 

MODELO & PRINCÍPIOS 

Gestão do Meio Biótico, Físico e Socioeconômico 

Evitar e minimizar impactos 
econômicos,  

ambientais e sociais negativos. 

Alavancar impactos econômicos, 
ambientais e sociais positivos. 

Apoiar o desenvolvimento  
social, econômico e 

ambiental. 
Gestão de 
Impactos 

Investimen
to Social 

Mapear Atores e criar canais de 
 comunicação e informação. 

Diálogo 
Social 

Conhecer percepções, 
expectativas e intenções das 

Partes Interessadas 
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I  PLANO DE GESTÃO DE IMPACTOS 

1.0 PLANO DE GESTÃO PARA OS IMPACTOS DO MEIO FÍSICO 

1.1 PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

O Programa de Gestão da Qualidade do Ar proposto será desenvolvido e 
implementado com base no que estabelecem as Resoluções CONAMA 05/90 
e 03/90, e deverá incluir as atividades de controle e monitoramento das 
emissões da Usina, assim como o monitoramento da qualidade do ar e 
meteorologia da área de influência do empreendimento. 

O monitoramento das emissões atmosféricas é instrumento fundamental da 
gestão da qualidade do ar, através da verificação, sistemática e periódica do 
desempenho dos sistemas de controle adotados, propiciando a pronta 
atuação sobre eventuais desvios que venham a ser identificados.O 
monitoramento da qualidade do ar permite a avaliação dos efeitos do 
empreendimento em sua área de influência, através do monitoramento de 
parâmetros de qualidade do ar específicos na região. 

O Programa de Gestão da Qualidade do Ar visa minimizar a ocorrência de 
alterações na qualidade do ar que possam ocorrer durante as etapas de 
implantação e operação do empreendimento. 

Para este Programa são propostas ações de gestão para os impactos relativos 
a Alteração da Qualidade do Ar, os quais são decorrentes da emissão de 
material particulado, SO2, CO, NOx e compostos orgânicos durante a etapa de 
implantação e operação do empreendimento. 

Ações de Gestão 

As ações de gestão específicas recomendadas correspondem a: 

• Controle dos Aspectos 

Durante as etapas de implantação e operação do empreendimento, as 
seguintes medidas de controle deverão ser adotadas: 

- Umidificação das vias de acesso internas não pavimentadas; 

- Lavagem de vias de acesso internas pavimentadas; 

- Definição de limites de velocidade de veículos nas áreas internas da 
usina; 

- Permissão à circulação apenas de veículos autorizados nas áreas 
envolvidas; 
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- Controle de emissão de partículas (fumaça preta) dos caminhões e 
outros motores, usando a escala Ringelmann; 

- Manutenção da estanqueidade das baterias de coque; 

- Controle dos processos de combustão para a redução da emissão de 
poluentes; 

- Utilizar granalha de aço, escória de cobre nas operações de 
jateamento, ou mesmo, promover o jateamento a úmido ou em locais 
enclausurados; 

- Umectação das áreas com solo exposto e sujeitas a erosão eólica; 

- Incluir todos os equipamentos, bem como os sistemas de controle e 
abatimento de poluição, em um programa de manutenção para 
garantir a eficácia e a eficiência prevista no projeto; 

- Implementar política de melhoria contínua, revisão dos conceitos de 
funcionamento e utilização dos sistemas de controle utilizados para as 
fontes emissoras de gases e partículas, com o intuito de reduzir 
sempre que possível, as emissões existentes. 

• Monitoramento 

Implementar monitoramento das emissões dos principais poluentes 
(material particulado,  SO2, NOX  e CO)  emitidos pelas fontes emissoras 
de poluentes atmosféricos da usina. Para esse monitoramento recomenda-
se duas diferentes formas de realização: 

- Monitoramento contínuo, com a instalação de monitores (CEMS) nas 
principais chaminés da usina. A Tabela 1 apresenta a relação das 
fontes e dos parâmetros a serem monitorados continuamente; 

- Monitoramento periódico, com a realização de medições manuais com 
freqüência a ser definida no PBA, notadamente de material 
particulado, das demais fontes emissoras não contempladas pelo 
monitoramento contínuo. Esse grupo de fontes de menor porte, a 
serem monitoradas manualmente, constitui-se basicamente de dutos 
de exaustão e chaminés de equipamentos de controle ambiental da 
usina, como filtros de mangas, lavadores de gases, precipitadores 
eletrostáticos, entre outros. 
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Tabela 1 Fontes Emissoras e Respectivos Parâmetros a Serem Monitorados 
Continuamente  

Fonte Emissora Setor Q T MP SO2 NOX

Despoeiramento primário dos
convertedores Aciaria X X X - - 

Cowper (Alto Forno 1) Alto Forno X X X - X 

Cowper (Alto Forno 2) Alto Forno X X X - X 

Chaminé da coqueria Coqueria X X X X X 

Precipitador elestrostático - chaminé
da sinterização Sinterização X X X X X 

Stack unit 1 Termoelétrica X X X X X 

Stack unit 2 Termoelétrica X X X X X 

Legenda: 
Q vazão de gases; 
 T temperatura; 
 MP material particulado; 
 SO2 dióxido de enxofre; 
 NOX óxidos de nitrogênio; 

- Implementar verificação sistemática e periódica da  eficiência dos 
sistemas de controle instalados, sendo que para os sistemas de 
controle de emissões, a verificação se dará através do monitoramento 
das emissões nas chaminés; 

- Acompanhar os impactos causados na AID do empreendimento 
através do monitoramento contínuo da qualidade do ar e 
meteorologia da região. Contemplando os seguintes parâmetros: 

• Qualidade do ar 

- Partículas totais em suspensão (PTS); 

- Partículas inaláveis menores que 10 µm (PI); 

- Dióxido de enxofre (SO2); 

- Óxidos de nitrogênio (NO, NO2); 

• Meteorologia 

- Direção e velocidade do vento; 

- Temperatura do ar; 

- Umidade relativa do ar; 

- Radiação solar; 
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- Pressão atmosférica; 

- Precipitação pluviométrica. 

1.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

O Programa de Gestão de Ruídos está fundamentado na Resolução 
CONAMA 01/90 e na NBR 10151 da ABNT, sendo composto por ações de 
controle e de acompanhamento.  

As ações de controle serão compostas pela implementação de medidas para 
redução dos níveis de pressão sonora emitidos por veículos e equipamentos, 
considerando as etapas de implantação e operação do empreendimento.  

As ações de acompanhamento serão compostas por campanhas de 
monitoramento dos níveis de pressão sonora na área de entorno do 
empreendimento, no sentido de possibilitar uma avaliação periódica de 
eventuais efeitos gerados e da efetividade das ações propostas, também 
considerando as etapas de implantação e operação. 

O objetivo básico deste Programa é controlar a emissão de ruído em suas 
fontes geradoras e monitorar os níveis de pressão sonora da região, com 
vistas a minimizar a ocorrência do impacto de Alteração da Pressão Sonora, 
durante a implantação e operação do empreendimento. A metodologia para 
implantação deste programa será específica para cada ação proposta e será 
detalhada no escopo do PBA.  

Ações de Gestão  

• Controle dos Aspectos 

- Elaboração e implementação de um Plano de Controle dos Níveis de 
Ruído; 

- Garantir a manutenção periódica das correias transportadoras de 
longa distância através de manutenção preventiva e lubrificação 
constante. 

• Monitoramento 

- Elaboração e implementação de um Plano de Monitoramento dos 
Níveis de Ruído. Este Plano deverá contemplar medições nas 
principais fontes geradoras e nos principais receptores (núcleos 
residenciais mais próximos) localizados próximos ao 
empreendimento. 
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• Mitigação 

- Considerar enclausuramento das principais fontes geradoras de ruído 
e implementação de barreiras acústicas para os equipamento com 
emissões de ruído acima dos limites legais, a partir dos resultados do 
Plano de Monitoramento dos Níveis de Ruído na fase de operação do 
empreendimento. 

• Resultados Esperados 

- Controlar a emissão de ruído na fonte e permitir a adoção de medidas 
mitigadoras caso sejam identificadas alterações do nível de ruído nos 
receptores mais próximos.  

1.3 PROGRAMA DE CONTENÇÃO DE EROSÃO 

Este Programa deverá especificar as diretrizes necessárias para controlar a 
ocorrência de processos erosivos na Área Diretamente Afetada (ADA) do 
empreendimento, durante as etapas de implantação e operação, bem como as 
ações de monitoramento que serão essenciais para o acompanhamento da 
eficiência das ações de controle adotadas. 

A implantação deste Programa está associado à gestão do impacto de 
Alteração das Propriedades do Solo, bem como dos impactos decorrentes 
desta alteração, ou seja Assoreamento de Corpos d’Água e Alteração da 
Qualidade das Águas.  

Ações de Gestão  

• Controle do Aspecto 

- Garantir a eficiência dos sistemas de controle adotados (sistema de 
drenagem superficial, sistema de Sumps) por meio de limpeza e 
manutenção sistemática e periódica dos mesmos, de modo a se evitar 
o assoreamento de canais e APPs localizadas próximas à ADA do 
empreendimento. 

• Mitigação 

- Adotar medidas mitigadoras (no caso de processos erosivos não 
passíveis de controle) relativas à contenção e estabilização da erosão 
visando evitar o assoreamento de canais de drenagem localizados 
próximos à ADA do empreendimento.  
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• Resultados Esperados 

- Evitar a ocorrência de processos erosivos, contribuindo para a 
manutenção da qualidade das águas superficiais e preservar áreas de 
APPs localizadas próximas à ADA do empreendimento, mais 
especificamente das margens do canal do São Francisco e Guandu e 
da área de manguezal que ocorre na franja do terreno. 

1.4 PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

O Programa de Gestão da Qualidade das Águas tem como objetivo manter 
um Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos de forma a propiciar que suas 
atividades sejam exercidas em atendimento à legislação, assegurando-lhe o 
direito ao uso da água na qualidade e na quantidade necessárias aos seus 
processos. 

A implementação deste programa garantirá o correto manejo, tratamento e 
disposição dos efluentes líquidos pluviais, industriais e domésticos, a serem 
gerados nas etapas de implantação e de operação da Usina, de forma a 
atender aos padrões da legislação ambiental pertinente. 

As ações de gestão propostas aos impactos relativos à Alteração da 
Disponibilidade de Águas Superficiais. 

• Monitoramento 

- Implementar acompanhamento e verificação sistemática e periódica 
da eficiência do sistema de sumps; 

- Implementar monitoramento físico-químico sistemático e periódico do 
lançamento de efluentes líquidos nos canais do São Francisco e 
Guandu; 

• Controle dos Aspectos 

- Implementar Programa de Gestão de Resíduos; 

- Implementar Programa de Controle dos Processos Erosivos; 

- Elaborar procedimento para operação, e manutenção do sistema de 
coleta e bombeamento dos efluentes domésticos e sistema de 
contenção e descarte de efluentes industriais; 

- Elaborar modelagem de dispersão de efluentes para identificar a 
melhor alternativa de descarte para a água de resfriamento da UTE; 
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• Mitigação do Impacto 

- Desassoreamento de corpos d’água quando da ocorrência de erosão 
no terreno da CSA. 

• Resultados Esperados 

- Garantir o lançamento dos efluentes tratados no canal do rio São 
Francisco de acordo com os padrões legalmente estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 02/86. 

1.5 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Para o Programa de Gestão de Resíduos são propostas  ações de gestão para 
os impactos relativos à Alteração da Qualidade das Águas, Contaminação de 
Aqüífero Raso, os impactos diretos de Alteração das Propriedades do Solo, e 
impacto de Proliferação de Vetores, já referidos na avaliação destes impactos. 

O Programa de Gestão de Resíduos (PGR) deve ser conduzido em 
conformidade com os requisitos da legislação e das normas técnicas 
aplicáveis. 

Este PGR será implementado de forma sistêmica, visando assegurar a 
minimização dos custos de implementação e a maximização dos resultados, 
observando os seguintes princípios gerais: 

a. Assegurar que os procedimentos adotados em todas as unidades 
operacionais resultem em práticas ambientalmente adequadas e seguras, 
de forma a não caracterizar danos ao meio ambiente, à comunidade, à 
saúde ocupacional e à segurança dos empregados e contratados da 
empresa. 

b. Implantar e manter o Programa de Gestão de Resíduos em cada uma das 
unidades operacionais da Usina, em conformidade com os procedimentos 
corporativos específicos. 

c. Inventariar os resíduos gerados, conforme Resolução CONAMA 313/02, 
como forma de fundamentar os programas de gestão de resíduos de cada 
uma das unidades operacionais da empresa. 

d. Identificar alternativas de minimização da geração de resíduos, 
compatíveis com os requisitos operacionais, incluindo-se os resíduos 
gerados por serviços de terceiros realizados nas dependências da 
empresa. 
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e. Identificar alternativas de minimização da carga de resíduos a ser 
disposta em aterros, considerando-se a viabilidade técnica e econômica de 
sua reutilização ou de seu reprocessamento, interno ou externo à 
empresa. 

f. Assegurar que a contratação de serviços para a reutilização e/ou 
reprocessamento externo de resíduos, incluindo os de transporte, sejam 
realizados com empresas que atendam aos requisitos aplicáveis, fazendo 
constar dos contratos, cláusulas que salvaguardem a Empresa em relação 
a atos que possam vir a ser praticados pela contratada. 

g. Assegurar que os serviços de terceiros associados à gestão de resíduos na 
empresa, incluindo-se os de transporte, sejam realizados em 
conformidade com a legislação do meio ambiente, de saúde ocupacional e 
segurança do trabalho aplicáveis. 

h. Assegurar que os dados e as informações registrados pelo Sistema de 
Informações Ambientais da Empresa sejam confiáveis e atualizados. 

Este Programa de Gestão de Resíduos, a ser implantado na Usina Siderúrgica 
da CSA, abrangerá as etapas de implantação e operação do Empreendimento.  

Ações de Gestão  

As ações de gestão específicas recomendadas correspondem a: 

• Controle dos Aspectos 

- Elaborar e Implementar Programa de Gestão de Resíduos de acordo 
com as diretrizes descritas acima; 

- Implementar verificação sistemática e periódica da eficiência dos 
sistemas de controle adotados, durante a etapa de implantação, para a 
contenção dos resíduos oleosos e óleos usados. 

• Monitoramento 

- Implementar o acompanhamento sistemático e periódico da 
disposição dos materiais na obra, da coleta e estocagem temporária 
dos resíduos, ou seja, implementar Fiscalização Ambiental da obra no 
sentido de prevenir ou minimizar os aspectos ambientais que poderão 
levar aos impactos mencionados. 

- Implementar acompanhamento e verificação sistemática da 
integridade dos controles intrínsecos adotados.  
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• Mitigação 

- Se necessário, providenciar a remoção de solo contaminado e sua 
adequada disposição. 

• Resultados Esperados 

- Garantir a manutenção das propriedades químicas do solo, evitando 
alterações na qualidade das águas superficiais e do aqüífero raso, que 
sejam relacionadas à construção/operação do empreendimento. 
Garantir estocagem adequada dos resíduos orgânicos, evitando a 
proliferação de vetores de enfermidades.  
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2.0 PLANO DE GESTÃO PARA OS IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO 

2.1 PROGRAMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO MEIO BIÓTICO 

Este Programa irá integrar as ações de gestão que serão implementadas para 
a conservação e monitoramento do Meio Biótico, de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

• Garantir a reintrodução de espécies nativas aos ecossistemas naturais e 
estabelecer diretrizes para recomposição da vegetação nativa de áreas de 
matas ciliares dos rios São Francisco e Guandu degradadas pela ação 
antrópica, situadas na ADA;  e no entorno do empreendimento (AID); 

• Estabelecer medidas para proteção das áreas de preservação permanente, 
com a finalidade de contribuir para conservação; 

• Acompanhar a composição da avifauna, especialmente as espécies 
aquáticas; 

• Definir organismos a serem consideradas como indicadoras de qualidade 
ambiental para o monitoramento dos efeitos da usina durante sua 
operação; 

• Acompanhar o desenvolvimento da estrutura do manguzal e da fauna 
associada; 

• Conhecer de forma mais ampla a composição das espécies dos diferentes 
grupos biológicos, notadamente elementos do fitolâncton e zoobentos, 
assim como das variações naturais da presença e abundância das espécies 
dominantes. 
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3.0 PLANO DE GESTÃO PARA OS IMPACTOS SOCIOECONOMICOS 

3.1  PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 

• Ações Potencializadoras 

- Priorizar a utilização de mão-de-obra residente na AID e AII; 

- Garantir medidas de verificação das contratadas, quanto a adoção de 
corretos procedimentos de contratação de pessoal e de recolhimento 
de encargos trabalhistas, por parte de toda a cadeia de sub-
contratações. A CSA deverá estabelecer práticas de cooperação com as 
entidades responsáveis por tais recolhimentos, de forma a promover 
medidas de acompanhamento e monitoramento. 

• Ações de Compensação 

- Promover o desenvolvimento de oportunidades no sentido de buscar 
a recolocação de mão-de-obra na construção civil, seja pela absorção 
na fase de operação, ou em atividades de prestação de serviços em 
atendimento às diferenciadas demandas a serem atendidas, 
preferencialmente, na região. 

• Resultados Esperados 

- Redução dos impactos associados à desmobilização de pessoal ao final 
da etapa de implantação do empreendimento; 

- Incentivo para que os trabalhadores das obras retornem aos seus 
locais de origem; 

- Contribuição com os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização 
de receitas fiscais e tributárias, uma vez que no limite do disposto nos 
diplomas legais aplicáveis e nos termos dos contratos com os 
fornecedores será exigida a apresentação da documentação 
comprobatória do recolhimento dos tributos devidos, o que irá 
resultar na ampliação da arrecadação tributária e, por conseqüência, 
da receita pública. 

3.2 PROGRAMA DE GESTÃO DAS RELAÇÕES DO EMPREENDIMENTO COM A ECONOMIA 
REGIONAL 

• Ações Potencializadoras 

- Dar prioridade à compra de insumos e equipamentos da região; 
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- Aproveitamento das sinergias entre os empreendimentos previstos 
para a região; 

- Estimular a contratação de aluguel / compra de imóveis residenciais 
para acomodação da mão-de-obra. 

- Maximizar a utilização de fatores regionais, seja através de sua direta 
mobilização ou mediante dispositivos contratuais com empreiteiras e 
demais empresas envolvidas na implantação; 

- Priorizar a remuneração de fatores de produção locais; 

- Minorar a geração de créditos tributários em favor de outros estados; 

• Ações de Monitoramento 

- Monitorar o fornecimento de serviços adequados ao contingente que 
vem de outras regiões, evitando a sobrecarga dos serviços públicos 
existentes de acordo com levantamentos feitos com as empreiteiras 

• Resultados Esperados 

- Melhor qualificação da mão-de-obra local e regional e conseqüente 
elevação dos padrões da qualidade dos empregos; 

- Contribuição para a igualdade de oportunidades aos agentes 
econômicos locais;  

- Potencialização dos efeitos de geração de empregos e dinamização 
econômica locais, gerados pelo empreendimento; 

- Incremento da compra de produtos e serviços, diretos e indiretos, de 
fornecedores locais; 

3.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE 
TRANSPORTE 

Este Programa contempla Ações de Gestão associadas aos impactos de 
Sobrecarga das vias de acesso e Incômodos à população de entorno. Segue a 
descrição das Ações de Gestão que deverão ser implementadas no âmbito 
deste programa. 

• Ações de Monitoramento 

- Realizar acompanhamento das condições físicas e operacionais das 
vias de acesso ao empreendimento; 
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• Ações de Controle 

- Exigir, em contrato, que as empresas transportadoras contratadas para 
o transporte de funcionários e para a coleta e disposição final dos 
resíduos oriundos do DIR utilizem somente o acesso principal, via 
Distrito Industrial; 

- Implementar programa periódico de manutenção dos veículos, 
equipamentos e máquinas a serem empregados;  

- Otimizar as operações de transporte, com o objetivo de diminuir ao 
máximo número de viagens/dia evitar concentrações nos 
recebimentos de insumos (materiais e equipamentos) e no bota-fora de 
resíduos; 

- Divulgar de informações e a conscientizar a população local sobre a 
volta do tráfego de trens, durante a etapa de operação, e os 
transtornos e perigos dele decorrentes;  

- Proibir acesso de pessoas à faixa de domínio da ferrovia, para evitar a 
ocorrência de possíveis acidentes durante a operação do 
empreendimento. 

• Ações Mitigadoras 

- Implantar um sistema de sinalização específica, indicando a entrada e 
saída de veículos ligados às obras; 

• Resultados Esperados 

- Redução dos impactos associados aos incômodos gerados pelas obras, 
relativos à geração de poeira, ruído e aumento do fluxo de transporte; 

- Melhoria das condições de conforto e segurança de usuários das vias e 
pedestres. 
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II  PLANO DE INVESTIMENTO SOCIAL 

1.0 PROGRAMA PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
REGIÃO 

O Programa de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Região terá 
como objetivo garantir que a região possa absorver as possibilidades de 
desenvolvimento que acompanharão o empreendimento durante sua vida 
útil. Será elaborado a partir da articulação com entidades públicas e privadas 
relacionadas ao desenvolvimento regional e deverá ser detalhado no Plano 
Básico Ambiental contendo, no mínimo, ações que contemplem as diretrizes 
abaixo especificadas: 

• Implementar programas e projetos de educação continuada/ inclusão 
social de setores “marginalizados” dos processos de desenvolvimento 
regional, tais como: crianças e adolescentes, pessoas idosas, pescadores 
artesanais, além de outros; 

• Promover a articulação com entidades públicas e privadas relacionadas ao 
desenvolvimento regional, buscando definir ações cooperativas. 
Recomenda-se a estimulação da participação do sistema 5S (SEBRAE, 
SENAI, SESI, SENAC e SESC), de Universidades e de Escolas Técnicas 
atuantes na região, para que formulem e implementem  programas e 
projetos de  capacitação, motivação e orientação técnico / gerencial em 
áreas de maior vocação e/ou demandas previsíveis; 

• Apoiar institucionalmente as políticas públicas para a implementação de 
projetos de expansão e melhoria da qualidade de serviços públicos (como 
nas áreas de saúde, transporte, educação, cultura, lazer e serviços básicos 
– abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e 
disposição de resíduos sólidos); 

• Apoio a medidas para dinamização da economia local em parceria com 
parceiros governamentais, privados e não governamentais;  

• Implementar ações específicas de difusão de conhecimento e aprendizado 
de caráter técnico e gerencial que capacitem segmentos da população com 
maiores riscos de exclusão para o aproveitamento de oportunidades 
relacionadas ao empreendimento;  

• Estímulo, apoio e promoção de programas de cultura, recreação e lazer. 
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Resultados Esperados 

• Ampliação e fortalecimento de uma rede de relações mercantis e não 
mercantis, de modo a contribuir para o fomento ao desenvolvimento 
local; 

• Mobilização para a participação da comunidade  para a elaboração de 
proposta coletiva para as questões ligadas ao desenvolvimento local; 

• Incremento da noção de cidadania, na medida em que a população 
assumirá papel como co-responsável pelo desenvolvimento; 

• Melhoria da qualidade de vida da população da área de influência, 
inclusive no que se refere ao padrão de urbanização, com melhoria dos 
indicadores de saúde e renda, redução de casos de violência, etc.  
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III PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RELACIONAMENTO COM AS 
PARTES INTERESSADAS 

Este Plano deverá  contemplar as Ações de Gestão associadas aos impactos de 
Difusão de Conhecimento e Aprendizado, Estímulo à Mobilização da 
Sociedade Civil, Geração de Expectativas, Aumento do Fluxo Migratório e de 
Conflito de Interesse, Sobrecarga nas Vias de Acesso, Incômodos à população 
de entorno, Alterações das Relações Comunitárias na Área de Entorno e 
Aumento de problemas sociais. 

Segue a descrição das Ações de Gestão que deverão ser implementadas no 
âmbito dos Programas que forem desenvolvidos para o Plano de 
Comunicação. 

Ações Potencializadoras 

• Promover a consciência da população com relação às oportunidades 
associadas ao empreendimento; 

• Implementar um canal de comunicação direto e contínuo entre o 
empreendedor e a sociedade como um todo, desde antes do início das 
obras até sua conclusão, de modo a disponibilizar de forma clara e 
objetiva informações precisas sobre a implantação da Usina. 

Ações de Monitoramento 

• Relacionamento com as partes interessadas, em especial os membros da 
comunidade, sobre suas demandas, necessidades e oportunidades em 
relação ao empreendimento. 

Ações Mitigadoras 

• Esclarecimento para a população de entorno dos quantitativos, itinerários, 
periodicidade e horários de pico das atividades geradores de ruídos e 
materiais particulados e vibrações; 

• Estabelecimento de diálogo entre o empreendedor e as comunidades 
locais, para divulgação dos dados do empreendimento e de seus 
prováveis impactos sociais; 

Resultados Esperados 

• Contribuição para a melhoria na percepção dos benefícios gerados pelo 
empreendimento para a região. 
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X CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) refere-se ao projeto da Usina da 
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), resultante da associação entre a 
Companhia Vale do Rio Doce – CVRD e a empresa alemã ThyssenKrupp – 
TKS, a ser implantada no município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, 
no estado do Rio de Janeiro. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deverá ser utilizado como subsídio 
para orientar o processo de licenciamento ambiental prévio (LP) da Usina da 
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), em termos de avaliação sobre 
sua viabilidade técnico-ambiental. Com isso, cabe à consultoria ambiental 
responsável pelos estudos indicar que, diante das informações existentes 
sobre o empreendimento, este é ambientalmente viável do ponto de vista 
técnico, dadas as possibilidades de mitigação, eliminação, monitoramento e 
prevenção dos impactos adversos, por meio de adoção das ações indicadas; 
frente às possibilidades de controle dos aspectos ambientais; ou, ainda, dadas 
as alternativas de potencialização dos impactos positivos.  

O presente estudo tem como finalidade apresentar um cenário quanto à 
viabilidade ambiental do empreendimento, com base nos critérios de 
avaliação dos impactos descritos ao longo do trabalho para as etapas de 
implantação e operação. 

Salienta-se o caráter subjetivo inerente à avaliação de impactos, 
principalmente para aqueles impactos relacionados ao meio socioeconômico, 
para os quais é particularmente difícil o estabelecimento de parâmetros e 
avaliações quantitativas. Os efeitos que determinadas alterações ambientais 
causam sobre a população afetada variam de acordo com suas características 
socioeconômicas, condições de vida, cultura, características comportamentais. 
Entretanto, utilizou-se uma metodologia que permite quantificar tais 
avaliações, reduzindo assim o caráter subjetivo das mesmas. De qualquer 
forma, a avaliação de alguns impactos passa por questões intangíveis, de 
difícil quantificação. Para estes casos, foram exploradas as tendências 
históricas locais e regionais, analisadas ao longo do diagnóstico do meio 
socioeconômico e utilizada a experiência acumulada da equipe técnica em 
estudos similares, possibilitando um exercício de tentativa de quantificação e 
qualificação das alterações identificadas. 

A primeira conclusão para considerar-se a viabilidade ambiental do 
empreendimento é fundamentada nos resultados das avaliações dos impactos 
ambientais realizadas neste estudo.  
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Estes resultados estão sendo avaliados por meio de uma análise estatística, 
pela qual identificou-se a predominância da magnitude baixa para os 
impactos negativos nas etapas de implantação e operação do 
empreendimento para todos os componentes ambientais (meios físico, biótico 
e socioeconômico).  

Vale ressaltar que um determinado impacto pode ser desencadeado por mais 
de um aspecto ambiental  real, bem como um determinado aspecto ambiental 
real pode levar à ocorrência de mais de um impacto. 

Para o meio socioeconômico predominam os impactos positivos de alta 
magnitude nas etapas de implantação e operação do empreendimento.  

Embora impactos negativos ocorram nas duas etapas do empreendimento 
para os meios físico, biótico e socioeconômico, constata-se que, a partir das 
avaliações apresentadas no Capítulo VIII deste EIA, a maioria dos impactos 
negativos de moderada e alta magnitude ocorrerá ao longo da etapa de 
implantação.  

A comparação entre as magnitudes dos impactos negativos para os 
componentes dos meios físico, biótico e socioeconômico nas etapas de 
implantação e operação do empreendimento demonstra significativa redução 
dos impactos de moderada e alta magnitude na etapa de operação, em relação 
à etapa de implantação. Isso decorre do fato dos impactos mais significativos 
atribuídos à etapa de implantação serem temporários e cessarem após o 
término da mesma, não sendo verificados na etapa de operação. Nesta 
situação, destacam-se os impactos de assoreamento de corpos d’água e os 
dele decorrentes, e os impactos vinculados ao meio socioeconômico, 
associados à presença da população flutuante responsável pela implantação 
do empreendimento. 

Ao observar os impactos negativos das etapas de implantação e operação 
para o meio físico, verifica-se a predominância dos impactos de baixa 
magnitude em ambas etapas, o que reflete a adoção de sistemas de controles 
intrínsecos dos aspectos ambientais no projeto. Já para os impactos de 
moderada magnitude, constata-se sua redução na etapa de operação e, 
conseqüentemente, o aumento dos impactos desprezíveis para essa etapa do 
empreendimento.  

Durante a etapa de implantação do empreendimento, os principais impactos 
no meio físico estarão associados à geração de sedimentos e alteração da 
qualidade da água. A avaliação destes impactos considerou a adoção de 
sistemas de controle intrínsecos dos aspectos ambientais no projeto de 
implantação. A viabilidade ambiental do projeto nesta etapa está associada à 
eficiência destes controles e às ações de gestão (monitoramento e mitigação) 
indicadas. 
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Durante a etapa de operação do empreendimento, os principais impactos no 
meio físico estarão associados à emissão de material particulado e gases, e à 
alteração da qualidade da água.  

As alterações da qualidade das águas superficiais e do ar foram avaliadas 
considerando a adoção de sistemas de controle intrínsecos ao projeto. De 
maneira global, o impacto na qualidade do ar acarretado pelas emissões da 
CSA pode ser considerado moderado quanto à sua magnitude. 

O empreendimento é considerado viável quanto à temática qualidade do ar, 
desde que mantidos os controles intrínsecos propostos para as fontes 
emissoras mais significativas do empreendimento. 

Para garantir a eficácia dos sistemas de controle adotados, o plano de 
monitoramento a ser implementado deverá incluir o monitoramento contínuo 
das fontes emissoras mais significativas, bem como o monitoramento 
contínuo da qualidade do ar e das condições meteorológicas nas áreas sob 
maior influência do empreendimento. 

A viabilidade ambiental do empreendimento, indicada neste EIA, vincula-se 
à eficiência destes controles e à adoção de monitoramentos ambientais que 
permitam a intervenção imediata, caso sejam identificadas alterações na 
qualidade ambiental da área. Em situações normais, considerando a eficiência 
dos controles adotados, não são esperadas alterações significativas na 
qualidade ambiental da área. 

Para o meio biótico, prevêem-se impactos de alta e moderada magnitudes na 
etapa de implantação, como por exemplo, alterações no mangue e 
afugentamento da fauna, ausentes na etapa de operação. Para estes impactos 
foram propostas medidas de compensação e mitigação específicas visando o 
gerenciamento destes impactos. Destaca-se a predominância de impactos de 
baixa magnitude nas duas etapas do empreendimento e, sobretudo, de 
magnitude desprezível na etapa de operação, estes relacionados aos impactos 
na biota aquática, refletindo a adoção dos controles intrínsecos. Mesmo assim, 
para ambas etapas será adotado um Programa de Monitoramento de forma a 
demonstrar a eficiência dos controles adotados. 

No meio socioeconômico, o balanço dos impactos é avaliado através da 
comparação entre os impactos negativos e positivos nas diferentes etapas do 
empreendimento. Os impactos associados à etapa de implantação, por terem 
duração definida, possuem uma dinâmica diferente dos impactos da etapa de 
operação. Ressalta-se que na etapa de implantação são esperados impactos no 
meio socioeconômico relacionados à novidade da situação, à magnitude e 
temporalidade das contratações de trabalho e serviços, provocando alterações 
de dinâmica local e, por vezes regional. Além disso, a temporalidade dos 
aspectos ambientais nestas etapas causa efeitos que poderão perdurar ao até o 
encerramento das obras.  
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Uma outra peculiaridade dos impactos no meio socioeconômico é que estes 
não são estáticos e os ajustes de mercado e a adequação à nova situação não 
têm prazos definidos. Já os efeitos suscitados na etapa de operação são 
perenes, e deverão se dar ao longo de toda a vida útil da Usina. 

Destaca-se que apesar dos impactos de moderada e alta magnitude 
apresentarem percentual mais elevado na etapa de operação, o número total 
destes impactos é  menor quando comparado aos impactos de moderada e 
alta magnitude da etapa de implantação. 

Ainda, vários impactos negativos poderão ser mitigados e vários impactos 
positivos poderão ser potencializados com a implementação do Programa de 
Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável da Região, cujo 
sucesso dependerá do grau de mobilização, integração e atuação das várias 
partes interessadas.  

A realidade socioeconômica atual da região de estudo exige um grande 
esforço de construção de políticas e estratégias de desenvolvimento e 
investimentos locais que maximizem o aproveitamento de suas 
oportunidades na nova espacialidade regional. 

A partir das condições político-institucionais existentes e da tendência de 
maior participação da sociedade civil na formulação de políticas, será 
possível a promoção de mudanças na atual estrutura produtiva local (com 
diversificação de atividades) simultaneamente à reversão das condições 
sociais prevalecentes atualmente na área.  

A Usina da CSA atua como indutor ao crescimento de um setor produtivo 
complexo, com repercussões sobre um conjunto amplo e diversificado de 
setores de atividade econômica.  

A não realização do empreendimento, por si só,  implicará o não 
aproveitamento da  oportunidade que o mesmo representa como instrumento 
de reversão do quadro social e econômico local e regional, através 
principalmente dos seguintes impactos: 

• Contribuição para Redução do Déficit da Balança Comercial Brasileira; 

• Geração de Empregos; 

• Capacitação da Mão-de-obra Local; 

• Aumento da Arrecadação Tributária. 
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A avaliação global da viabilidade de um empreendimento não é atribuição 
exclusiva da equipe técnica responsável pelo EIA/RIMA. O EIA/RIMA é, 
antes disso, um instrumento que serve como subsídio para orientar a 
avaliação do grau de aceitabilidade do empreendimento pela comunidade, a 
viabilidade técnico-econômica-ambiental tanto por parte do empreendedor 
como por parte da equipe técnica responsável por sua elaboração e a 
viabilidade política e sócio-ambiental pelo poder público. 

Frente ao exposto, a equipe técnica responsável pelos estudos ambientais 
indica que, diante dos fatores apresentados resumidamente acima, das 
informações existentes sobre o empreendimento e dos compromissos 
assumidos pelo empreendedor, o empreendimento é viável do ponto de vista 
técnico-ambiental. 

Contudo, a decisão final pela viabilidade do empreendimento deverá ocorrer 
em conjunto pela comunidade, pelo órgão ambiental e pelo empreendedor.  
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